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Jazyková chvilka - Logopedické cvičení na hlásku „L“ 

 

Škola: 23. MŠ 

Věková kategorie : 5-6 let 

Pomůcky:  Pastelky, tužka 

 

Motivace : 

Dnes si zahrajeme na čertíky. Představ si, že jsi se ocitl/a v pekle plném neposedných čertů. 

Jsi jeden z nich. Máš huňatý kožíšek, velké červené rohy, dlouhý ocas, zacuchané vlasy, jsi 

cítit kouřem a nikdy ses nemyl/a. I proto máš tváře černé od popela. Vymyslíš svoje 

čertovské strašidelné jméno? Víš, co má čert na noze, místo jedné boty? 

Naučíme se pořádně vyslovovat některé hlásky, aby nám děti rozuměly, až k nim 5.12. 

přijdeme na návštěvu. Aby nám to šlo, musíme si pořádně procvičit pusinku a jiné části 

těla. Také se naučíme správně dýchat. Tak jdeme na to! 

 

Dechové cvičení: 

 

1. Sedíme u ohně, který málo hoří – zkus ho rozfoukat. Neprskej, jen foukej. 

2. Od zimy venku nám mrznou ručičky – foukej si do dlaní. Tři rukama o sebe. 

3. Na ohni se vaří polévka – pofoukej ji, ať se nespálíš. 

4. Na ruce máš saze – zkus zfouknout z dlaně malý černý papírek. 

5. Jak to v pekle voní? Cítíš polévku? – pořádně zhluboka se nadechni. 

6. Zvenčí přišla metelice – foukej - na jeden nádech, co nejdelší výdech. 

7. Čert má plnou pusu – nafoukni si tváře. 

 

 

Motorika mluvidel: 
 

Čerti neumí číst, ale prohlížejí si svá obrázková leporela. Co v nich najdou? 

1. Koníka, který klape kopyty - zkus jazýčkem klapat 

2. Sluníčko – usměj se, jak nejlépe umíš, zkus, ať ti nejsou vidět při úsměvu 

zoubky. 

3. Mrak – zamrač se. Střídej úsměv a mračení. 

4. Krokodýl – přejíždí si zoubky jazykem. Má jich plnou tlamu. 
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5. Hodiny – dělají tik tak. Jazykem přejížděj z koutku do koutku. 

6. Čáp – klape zobákem. Zkus našpulit rty a otvírej a zavírej pusu. 

7. Kladívko – špičkou jazyka ťukej střídavě do horního a dolního rtu. 

8. Čertice – pošli čertici pusinku. 

9. Čerti si ukazují, jak dlouhý mají jazyk. Pořádně ho vyplázni. 

 

Sluchové vnímání: 

Kde má čert uši? Protože si je nemyje, musíme vyzkoušet, zda dobře slyší. 

Maminka se proměnila v Lucifera a malý čert po ní bude opakovat: 

- Blekota musí uklízet oblečení. 

- Polévka bude až po úklidu. 

- Čerti ! Ukliďte si oblečky bléé bléé bléé! 

- Ukliď si – plavky, holínky, pantofle, blůzu, halenku, košili, kožich, čepici, rukavice, 

šálu, svetr, klobouk, kabát, šátek, kulich, ponožky, trenýrky.  

- Čerty uklízení nebaví a tak si zpívají – lalalala, lelelele, lololololo, lililililili, lulululu. 

 

Z obrázků vyber oblečení, které má ve slově hlásku L. 
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Dva čerti se dohadují, jak se oblečení řekne správně. Rozhodni, který má 

pravdu.  

- Šála – čála 

- Krobouk – klobouk 

- Svetr – švetr 

- Šaty – čaty 

- Plavky – plafky 

- Boty - noty 

- Čepice – šepice 

- Halenka – malenka 

- Kahoty – kalhoty 

- Pyžamo – nyžamo 

- Košile – kočile 

- Holínky - holímky 

- Tričko – trižko 

 

Okolo proběhl malý čert – zavolej na něj čertovský pokřik. BLLLLLLL – nejdřív to zkus 

potichu a pak pořádně nahlas. 

 

Vytleskej názvy věcí, které mají čerti v pekle. 

Například – oheň, polévka, pytel, Lucifer, vidle, seno, saze, dříví, uhlík, blešky. Zkus vymyslet 

pár dalších věcí. 

  

Jemná motorika: 

Připrav si prsty. Nejdřív je přepočítej, jestli ti nějaký nechybí. Umíš je i pojmenovat? 

- Čerti si solí polévku – tři ukazováček a prostředníček o sebe. 

- Ukaž čertovi, jak se správně drží lžíce, tužka.  

- Umíš rozpočítadlo ,,Ententýky dva špalíky“? Zkus rozpočítat sebe a druhého čerta. 

Pomocí ukazováčku. 

- Namaluj čertovi prstem do vzduchu srdce. 

- Procvič si zápěstí – kroužíme s ním. 

- Jak si čert po ránu mne oči? Ukaž, jak to děláš ty. 
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Hrubá motorika: 
 

- Zeptej se tatínka, jestli má doma pytel. Pokud ne, maminka ti určitě půjčí pytel na 

odpadky. Nejdřív si pořádně ukliď překážky v cestě. Zkus doskákat v pytli z jedné 

strany místnosti na druhou.  

- Postav židle za sebe a zkus je všechny podlézt stejně, jako když lezou čerti do pekla 

tunelem. 

- Polož si na podlahu řetěz a zkus ho snožmo přeskočit. 

- Udělej 6 čertích dřepů s pořádným výskokem.  

 

Výborně! Je vidět, že jsi pořádný čertík. Co ti nešlo zkus s maminkou nebo tatínkem ještě 

dále trénovat. Lucifer by měl z tebe radost. 

Na další stránce najdeš pracovní listy. Až splníš úkoly, krásně a vesele si je vybarvi. 
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1) V tomhle pytli je spousta věcí. Zkus si je prohlédnout a pojmenovat. Co nejvíc si jich 

zapamatuj. Potom obrázek otoč. Co se ti vybaví? 

2) Vytleskej názvy věcí, které v pytli vidíš. Zkus tleskat na různé části těla. 

3) Která z těchto věcí začíná na písmenko L? Na jaké písmeno začínají ty ostatní? 

4) Jeden z obrázků patří do NÁDOBÍ. Poznáš jaký? 
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Vezmi si tužku a domaluj na volné řádky čertovi rohy. Stejně tak domaluj Mikuláši hůl. 

Domaluj znaky uvnitř zvonku až do konce. Nezapomeň, jak se správně drží tužka. Uvolni ručičku a 

narovnej záda.
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