
  

JAK ROZVÍJET ŘEČ? 

 

HLAVNĚ POVÍDÁNÍM! 

- můžete si s dětmi vyjít na společnou zdravotní vycházku do lesa a povídat si, 

např. o tom, co vidí, co v lese slyší, co by si přálo, na co se těší, popisujte cestu, 

kudy jdete... 

- snažte se o to, aby děti na otázky odpovídaly ve větách, nikoliv jen 

jednoslovně, aby užívaly všechny druhy slov a aby mluvily gramaticky správně 

(správné užívání rodu, čísla, času) 

- seznamujte děti s novými pojmy (slovy), např. v lese můžete poznávat druhy 

stromů, můžete přemýšlet o tom, jaká zvířata v lese žijí... 

- pokládejte dětem otázky typu: Jaké je to? Jakou to má barvu? K čemu 

bychom to mohli použít? např. vezměte si do ruky šišku, osahejte si ji, 

prohlédněte si ji a potom si o ní povídejte 

- cestou si zahrajte hru „Šel jsem do lesa a viděl jsem…“ 

Jak se hra hraje? 

Rodič: „Šel jsem do lesa a viděl jsem tam zajíce.“ Dítě větu zopakuje a přidá k 

větě další svoje slovo.  

Dítě: „ Šel jsem do lesa a viděl jsem tam zajíce a lišku.“  

Dále pokračuje rodič, který větu zopakuje a přidá další slovo, a tak se hra 

opakuje, dokud hru někdo nepoplete (procvičujete tak slovní zásobu i paměť) 

- vytleskávejte slova na slabiky, hledejte slova, která mají stejný počet slabik, 

např: da- tel 2 slabiky, dejte na zem dva kameny a vymyslete další slovo, které 

má stejný počet slabik 

- zahrajte si hru „Na co myslím?“  

Jak se ta hra hraje? 

Rodič: „ Má to dvě uši, žije v lese a skáče. Kdo to je?“ 

Dítě: „Zajíc“ - role ve hře si měňte 

- dávejte dětem hádanky „Jaká tě napadne pohádka, když jdeme lesem?“ (např. 

Pohádka O Červené Karkulce), nechte dítěti převyprávět tuto pohádku, nechte 

ho, ať samo hledá vhodná slova k vyprávění, pomozte mu jen, pokud je to nutné. 

 




