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LOGOPEDICKÉ 
PÍSNIČKY 

 

HLÁSKA Č – MÁME DOMA (SEDÍ LIŠKA 

POD DUBEM) 
Máme doma Kačenku, 

ta jí jenom tlačenku. 

Máme doma kočku, 

ta jí jenom čočku. 

Máme doma Pepíčka, 

ten jí jenom jablíčka, 

a holčičku Dádu, 

ta jí čokoládu. 

HLÁSKA Š – ŠEDÉ ŠATY (KALAMAJKA) 
Šedé šaty, šmik, šmik, šmik, 

šiju Dáše na piknik. 

I flaušový kabátek, 

ještě nechám na šátek. 

Šedé šaty, šmik, šmik, šmik, 

šiju Dáše na piknik. 

Hned jak šaty došiju, 

šípky na ně vyšiju. 

HLÁSKA Ž – BLAŽENA (ŠLA NANYNKA DO ZELÍ) 
Moje žena Blažena, Blažena, Blažena, 

na lyžích je blažená, blažená je. 

Lyžování miluje, každou chvíli lyžuje. 

Má žena Blažena na lyžích je blažená. 

HLÁSKA C – CINKÁ (AŽ JÁ BUDU VELKÁ) 
Co to tady cinká, 

povídá Lucinka. 

(: Co to cinká ve dne v noci, 

povídají kluci. :) 

HLÁSKA S – PEJSEK EDA (HOLKA MODROOKÁ) 
Já jsem pejsek Eda, 

nesu dopis od souseda, 

já jsem pejsek Eda, 

nesu dopis vám. 

Sednu si sem na tu slámu, 

sním si u vás kus salámu, 

já jsem pejsek Eda, 

nesu dopis Vám. 

HLÁSKA Z – ZACHUMLANÁ (MARJÁNKO, 

MARJÁNKO) 
Zuzanko, Zuzanko, zachumlaná, 

zebe to, venku je vlezlá zima. 

Zapínám knoflíky, zapínám zip, 

hned je mi v zimníku o mnoho líp. 

HLÁSKY Č, Š, Ž x C, S, Z – TKANIČKY (PRŠÍ, PRŠÍ) 
Naše Simča zase pláče, 

že chce boty na sucháče. 

(: Nezaváže tkaničku 

na uzlík a na kličku. :) 

Simčo, Simčo, to nic není, 

hned se dáme do učení. 

(: Už to Simča dokáže, 

tkaničku si zaváže. :) 

HLÁSKA L – BEDLA (PRŠÍ, PRŠÍ) 
Povídala bedla bedle: 

Ty jsi vedle jak ta jedle. 

Na klobouku květinky 

nosí jenom slečinky. 

Povídala bedla bedle: 

Nejsem vedle jak ta jedle. 

Na klobouku slimáka, 

to mě vůbec neláká. 

HLÁSKA R – JARO (TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ) 
Járo, Járo, už je jaro, 

už byl první jarní den. 

Járo, Járo, už je jaro, 

včera, zítra, za týden. 

HLÁSKA Ř – KOŘENÍ (TRAVIČKA ZELENÁ) 
Koření k vaření, 

to já přesně potřebuju. 

Koření k vaření 

potřebuju mít. 

Hodně pepře, hodně kmínu, 

opepřím si zeleninu. 

Koření k vaření, 

potřebuju mít! 

 


