Logopedická
prevence
ve škclce
Spravné dychóní, pohyblivost jazyka a rt , cvičení
sluchové pamětí a rozlišovaní slov g hlósek. To vše
s dětmi procvíčujílogopedické prevenťistky. Na to,
jak logopedícká prevence vypadá v praxi, jsme se jeli
podívat do sokolovské UŠBarevny ktíček.
ho samoz ejmě mohly sníst. Většina činnosť,

věnuje Jana Endyšová. Dopoledne v blocích logo-

,,Někte í rodiče pak sami p išli s ťm, že některé
činnosti doma s dítětem zkoušeli, ale jemu to stá-

pedické prevence pracuje s dětmi ve věku 3-5 let

le nešlo. Některé děti zase odcházejí odpoledne

prevence nabízejí, rozvíjízároveň i pozornost

edškoláky., e skupině mladších

domťr s ťm, že chtějí doma zkoušet to, co jsme

a koncentraci děť.

Logopedické prevenci se v MŠtsarevny klíček

a odpoledne s p

děť pracuji

s tolika

které v MŠBarevny klíčekv rámci logopedické

,,Součástídechovlich cvičeníjetaké pnáce

dělali dopoledne během chvilky logopedické

dětmi, které v danlí den

p ijdou do školky, tedy maximálně s 24 dětmi,
a p edškoláci chodína |ogopedickou prevenci ve

s hlasem. Vedeme děti k tomu, aby se

prevence."
Jak děti v sokolovské MŠBarevnri klíček

neprek

i-

kovaly a nep epínaly svťrj hlas. Učímeje také, jak

hospoda it,"

motivují k Iogopedické prevenci? Bavíje aktivity,

s dechem

které pro ně učitelky chystají? ,,Jde to samo.

pedickou prevenci propojujeme s pohybem. Je po-

se jí 10*]-5 minut," popisuje Jana Endyšová.

T eba dechová cvičenís bublifukem děti hodně

t eba si uvědomit, že dítě se vyvúícelkověa ,!eho

,,ŘekIa bych ale, že logopedické prevenci se věnujeme prakťcky stále, a to aniž bychom si to uvě-

baví. Pomáhá, že všechno nabízíme ve formě hry

vYvojjde p es hrubou motoriku až po motoriku

a činnosti jsou pestré," vysvět!uje Jana Endyšo-

rnluvidel. Pokud dítě bude mít problém skákat na

dornovali. Cíleně se jívěnujeme v logopedickiich

vá. ,,Děti nepoznají, že právě rozvíjejí nap íklad

jedné noze nebo chodit po špičkách, má problém

oromotorické schopnosti, protože to, co dělajt, je
legrační, líbísejim to."

v oblasti hrubé nnotoriky a bude mít zákonitě

skupinkách po

1_0

dětech. Logopedickou prevenci

za azujeme do programu každ den

chvilkách, ale dá

se

a

věnujeme

íci, že prolíná prakticky vším,

co ve školce děláme. A s něktenimi dětmi pracuje-

me i v individuálních chvilkách, kdy pracujeme na

nápodobě určit ch hlásek, kterou konzultujeme
s našímspeciální pedagožkou-logopedkou. Ta dítě

vyšetría napíše nám nějaké doporučení, na co se

Co děti během logopedické

prevence dělají?

íká Jana tndyšová. ,,Logo-

poťžei v oblasti jemné motoriky
za hrlvaj í v so ko lovské

š ko

l

ce i grafo moto

,,S mladšírni dětmi, tedy s těmi do

jana Endyšová rni běhenn mé návštěvy v sokolovské Mš arevn, klíčekukázala, jaké činnosti

kterou s dítětem jde klinick logoped. Vždycky je

brčkem do nádobky, kde je směs vody a tekutého

v

driležitá llzká spolupráce s rodiči, kte íkomunikaci

m dla, takže z nádobky ,,lezou" hrozny bublin.

prevažuje uvolňová ní ruky."

s logopedem zprost edkují."

Také foukáním umisťují pěnové míčkydo krabičky

Zajímalo mě, jak na nabídku logopedické
prevence reagují rodiče. ,,Někte í mají nereálné
p edstavy, myslísi, že dítě bude za

t i měsíce

umět správně mluvit a že oni s ním nebudou muset chodit ke klinickému logopedovi. V logopedické prevenci jde ale o to

p ipravit dítě na to, aby

dokázalo mluvit správně a aby hlásky naskočily
samy," íká Jana Endyšová. Ptala jsem se také, jak

pro děti chystá. Děti nap íklad foukají dlouh m

ri

ko u

"

pěť let, děláme

uvo|ňovacícviky. Děti kreslí prstem do krupice, vel-

máme zamě it," vysvětluje. ,,A v p ípadě nějakého
závažnějšíhoproblému s ečíse snažímejít cestou,

Co na prevenci íkajírodiče?

a oromútoriky."

Zajímalo mě, zda se v rámci logopedické prevence

mi oblíbené je kreslení mokrou houbou na tabuli

nebo ,malování'do vzduchu. Netvrdím, že bychom
bec nepracovali s pracovními listy, ale vyrazně
Jak,i má logopedická prevence efekt? ,,V zá í

nebo pomocí brčka p enášejí zalaminované části

k nám nastoupila holčička,která neuměla

obrázku na pracovní list. Během her špulírty

hlásky L, R a Ř a ostré itupé sykavky, a ted'už má

Součástí dechovych cvičen í
je také práce s hla em.
Vedeme děti k toffiu, aby se
nepreknikova Iy a neprepína ly
v j hlas. Učímeje také, jak
s dechern

hospoda

it"

problém pouze s Ř, které jí začíná naskakovat
na začátku slova. A tahle holčičkanechodí ke

klinickému logopedovi

a

její maminka dokonce

ráčkuje, proto nás docela p ekvapilo, jak se jí
eč upravila. Určitě k tomu p ispě|o, že s dětmi

logopedickou prevenci provádíme denně. Rodiče
jsou moc rádi, sledujl, jaké pokroky děti dělají,"
íká Jana Endyšová.

V čem je podle Jany Endyšové smysl logopedic-

logopedická prevetistka spolupracuje s rodiči.
,,Loni jsme uspo áda|i dvě odpolední akce pro
děti z našímate ské školy a jejich rodiče. Rodiče

a procvičují hybnost jazyka. Součásťbloku logo-

dovat, bylo také cvičenína rozpoznáváníhlásek

prevenci nabízíme, vidím zlepšenív tom, jak

měli možnost vyzkoušet aktivity, které v rámci

a procvičováníjemné motoriky. A všechny děti se
s radosť zapojily do cvičenína pohyblivost jazyka,

děti mluví. Nesmíme spoléhat na to, že děti to

logopedické prevence nabízíme. A mnozí zjistili,
že jejich

děti na tom, co se

t če eči, nejsou

zda-

leka tak dob e, jak si mysleli," vysvětluje učitelka.

12 olzots

fn/orína Oriuíh

pedické prevence, ktery jsem měla možnost sle-

ké prevence? ,,Zatu dobu, co zde logopedickou

zvládnou samy."I

p i kterém dostaly želatinovéhomedvídka, kterého nrěly olíznout, pohoupat na jazyku a nakonec
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