Cvičíme jazýček
Ústa široce otevřená, špička vypláznutého

HOUPAČKA
MLSNÁ
KOČIČKA

jazyka se houpe nahoru a dolů

Vypláznutý jazyk krouživým pohybem
olizuje dolní a horní ret

Otevřená ústa, jazyk jezdí po horních a

KARTÁČEK

dolních zubech

Otevřená ústa, vypláznutý jazyk se

SEKAČKA

v ústech pohybuje vpravo a vlevo

Střídavě jazyk vytváří bouličky v pravé a

PING-PONG

levé tváře

Olizování tvrdého patra jazykem zezadu

NATĚRAČ

dopředu (natíráme strop)

Ústa široce otevřená, špička jazyka olizuje

KAPIČKA

horní ret uprostřed – kapičku (natřeme
např. nugetou, …)
Při otevřených ústech drnká jazyk o zuby

ČERTÍK

KONÍČEK

KLADÍVKO

– blblblblblbl

Mlaskání na tvrdém patře

Špička jazyka klepe za horními řezáky

Lížeme zmrzlinu – jazyk vypláznout

ZMRZLINA

směrem vzhůru, zvednout špičku

Lalalala, lililili (bez pohybu brady,

ZPĚV

dostatečně otevřená ústa, jazyk pleská
shora dolů)

Cvičíme rty
Špulíme rty do kroužku, rty se lehce

KAPŘÍK

dotýkají a oddalují

Skousnout rty, střídavě se usmívat a

SLUNÍČKO

PUSINKA

PÍŠŤALKA

špulit rty, zuby není vidět

Špulíme rty a pošleme pusinku

Stáhnout rty a lehce foukat – pískat

Napodobujeme ptáčka – děláme

PTÁČEK

pípípípíp

Otevíráme pusu, jako když jíme malé

JAHODA

jahody

Otevíráme pusu, jako když jíme

JABLÍČKO

jablíčko

Fonační cvičení
Nádech nosem, dlouhý indiánský

INDIÁN

pokřik

Nádech nosem, výdech ústy

OVEČKA

na slabiku: BÉÉÉÉ / přerušovaně: BÉ BÉ BÉ

Nádech nosem, výdech ústy

SOVA

na slabiku: HÚÚÚ / přerušovaně: HÚ HÚ HÚ

Nádech nosem, divíme se

DÁREČEK

JÉÉ / JEJEJEJE / JEJDA JEJDA

Nádech nosem, opakuj několikrát za
sebou: Á-É-Í-Ó-Ú AUTO UŽ JE TU

AUTO

(můžeme zeslabovat nebo zesilovat)
Úsměv, zuby na sebe, nádech nosem,
výdech ústy – napodobujeme unikající

MÍČ

vzduch píchnutého míče – CCCCCC

Úsměv, zuby na sebe, nádech

HUSA

nosem, výdech ústy – husa syčí
SSSSSS

Úsměv, zuby na sebe, nádech

MOUCHA

nosem, výdech ústy – moucha
bzučí ZZZZZZ
Skousnout zoubky, našpulit rty,

KOČIČKA

nádech nosem, výdech ústy- voláme
na kočičku – ČiČiČiČiČiČi
Skousnout zoubky, našpulit rty,

MAŠINKA

nádech nosem, výdech ústy,
napodobujeme mašinku – ŠŠŠŠŠŠ
Skousnout zoubky, našpulit rty,

ČMELÁK

nádech nosem, napodobujeme
bzučení čmeláka - ŽŽŽŽŽŽ

