OU
DVOJHLÁSKA OU
Spojujeme výslovnost samohlásky O se samohláskou U. Důležité jé výrazné našpulení rtů a prodloužené vyslovení samohlásek OOOOUUUU dohromady.
slova:
ouha, ouvej, houpy, koupe, kouká, louka, vedou, jedou, melou, metou, mouka, houká

věty:
Sova houká. Máma houpe, houpy houpy. Pojedou s mámou a tátou. Hop koníku houpy hou pojedeme za duhou.

básničky:
Hou, hou, hou,
Auta tam jedou.
Jedou, jedou, houkají,
Lidé na to koukají.
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A
SAMOHLÁSKA A
Nejdříve můžete vyzkoušet zda vaše dítě samohlásku A správně slyší. Vyslovujte slova, ve kterých
se hláska A, E, O ozývá. Pokud ji dítě správně určí můžete přistoupit k vyvozování samohlásky.
Správnou artikulaci vyvodíme tak, že dítě které hlásku neumí, bude při širokém rozevření úst zvučným výdechem a přirozeným hlasem opakovat hlásku A. Ústa se musí otevřít hodně, jako když
jíme např. jablko. Když se hláska A daří vyslovujeme nejdříve.
slabiky:
Ma, ta, la, da, ka, va, ba, pa,…

slova:
Ala, Adam, Alík, Aneta, máma, táta, dává, mává, mák, máta, láva

věty:
Adam mává. Táta dává. Máma má mák. Ála papá. Auto jede, sláva, sláva.

básničky:
Táta, máma, Adam,
Jedou autem, hádám.
Jedou, jedou na chatu,
Já tu čekám na tátu.
Anna chová Alenku,
Malinkou panenku.
Anička je malá,
Panenku má ráda.
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E
SMOHLÁSKA E
Nacvičujte hlásku E pře zrcadlem. Usta musí být otevřená méně než u hlásky A. Rty vytvoří mírný
úsměv a jazyk se opírá o dolní přední řezáky. Dítě po vás opakuje hlásku E. Dále hlásku zapojujeme
do slabik (např. nápodoba zvířátek):
slabiky:
Méé, béé

slova:
Ema, Ela, Eva, jede, mete, vede, med

věty:
Ema nemá med. Eva jede. Ela mete. Ema hned nejede. Teta nese led.

básničky:
Ema s tetou jede,
Evu s sebou vede.
Emo, kdepak Eva je?
Jde s tebou do pokoje?
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I
SAMOHLÁSKA I
Tuto samohlásku nacvičujeme také nápodobou před zrcadlem. Ústa vytvoří široký úsměv, širší než
u hlásky E. Zuby jsou téměř u sebe a špička jazyka se opírá o dolní přední řezáky.
slabiky:
mi, pi, řehtáme jako koník hi hi hi, pískáme jako myška ííííí

slova:
Ivan, Ida, Líba, Lípa, Lída, lidi, pije, myje, šije

věty:
Ivan má míč. Líba pije. Ida myje nádobí. Iva šije šaty. Lípa má listí. Lidé stojí. Jsou tu lidi.

říkanky:
Ivan poví Víťovi,
Vidím koláč makový.
Vidím, vidím, pak ho jím,
Nikomu to nepovím.
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O
SAMOHLÁSKA O
U samohlásky O je velmi důležité našpulení rtů. Pokud se vašemu dítěti nedaří, pomozte mu prsty
toto našpulení vytvořit. Jazyk se vzdaluje od řezáků, stahuje se dozadu.
slabiky:
mo, po, ko, lo, to, do, no, apod.

slova:
Ola, Ota, motto, loto, kolo, okolo, potom, toto, táto, mámo, motá, molo

věty:
Ola motá klubko. Kolo jelo okolo. Ota volá táto! Ola volá mámo!

básničky:
Kdo to, Oto, kdo to je?
do mi nedá pokoje?
Oto, Oto, kdo je to?
Máma, ty můj popleto.

54

www.logopedonline.cz

U
SAMOHLÁSKA U
U výslovnosti samohlásky U musí dítě našpulit rty více než u samohlásky O. Jazyk je více zdvižen
nahoru k měkkému patru a jazyk se oddaluje od dolních řezáků.
slabiky:
sova houká húúú, auto troubí túúú, divíme se júúú, bubák dělá bububu

slova:
ucho, umí, učí,domů, ústa, ujde, půjdu

věty:
Budu mít buchtu. Půjdu domů. Umyj si ústa! Umyj si uši!
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