
Cílem těchto tematických rytmizovaných artikulačních a rezonančních 
rozcviček je zlepšení motoriky mluvidel, rozezvučení všech rezonančních 
rejstříků, rozvoj cítění pulzace a rytmu a zapojení dětí s atypickým vývojem 
řeči do činnosti. Aktivity mají formu ronda – opakující se refrén a variace.  

Logopedická rozcvička 
na téma VÝLET
Prostředkem je soubor citoslovcí 
a zvuků (viz notová osnova), které 
ilustrují téma VÝLET. Základem 
aktivity je kvalitní řečový a melodicky 
bohatý projev pedagoga, ke kterému 
se děti nápodobou přidávají.

Jak postupovat
  Začneme krátkým motivačním 

rozhovorem: Vydáme se spolu 
na výlet – pojedeme vlakem, 
vystoupáme na rozhlednu, pro-
jdeme se krajinou… 

  Děti se imitací naučí refrén: 
Ráno tam, večer zpět – pojedeme 
na výlet. Rytmická deklamace je 
spojena s pochodem na místě 
(na každé dvě slabiky jeden krok). 
Slova tam a zpět doprovodíme 
gestem ruky.

  Učitel pak vkládá mezi refrény 
rytmizované zvuky ilustrující dění 
na výletě, děti se přidávají, do-
provázejí zvuky vhodným pohy-
bem.

  Počet taktů se zvuky zvířat je buď 
shodný s délkou refrénu, nebo 
dvojnásobný (s repeticí) – podle 
reakcí dětí.

  Pochodem v refrénu a rytmickými 
pohyby během variací udržuje-
me během aktivity stejné tempo 
a metrum.

  Umístění not v notové osnově 
pouze ilustruje polohu mluvního 
hlasu, zvuků nebo jejich průběh – 
nevyžaduje přesnou intonaci.

Logopedická rozcvička 
na téma ZVÍŘATA
Prostředkem aktivity je soubor cito-
slovcí a zvuků (viz notová osnova), 
které ilustrují téma ZVÍŘATA. 
I v tomto případě je základem čin-
nosti kvalitní řečový a melodicky 
bohatý projev pedagoga, ke kterému 
se děti nápodobou přidávají.

Jak postupovat
  Aktivitu začneme krátkým moti-

vačním rozhovorem: Která zvířata 
můžeme potkat na statku, v lese, 
ve městě?

  Pokračujeme vybídnutím: 
Tak se za těmi zvířátky vydáme. 
Děti se imitací naučí refrén: 
Od zvířátka ke zvířátku. Rytmická 
deklamace je spojena s pochodem 
na místě – na každou slabiku 
jeden krok. 

  Učitel pak vkládá mezi refrény 
rytmizované zvuky zvířat, děti se 
přidávají, doprovázejí zvuky vhod-
ným pohybem. 

  Počet taktů se zvuky zvířat je buď 
shodný s délkou refrénu, nebo 
dvojnásobný (s repeticí) – podle 
reakcí dětí.

  Pochodem v refrénu a rytmickými 
pohyby během variací udržuje-
me během aktivity stejné tempo 
a metrum.

  Umístění not v notové osnově 
pouze ilustruje polohu mluvního 
hlasu, zvuků nebo jejich průběh – 
nevyžaduje přesnou intonaci.

Autorka je doktorandkou katedry 
hudební výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy

Hudební logopedické 
rozcvičky Mgr. Milena Kmentová

Doporučení
Pedagog by měl při rozcvičkách 
pozorovat zejména děti s opožděným 
vývojem řeči nebo děti s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ).

Před „premiérou“ se vyplatí zavřít 
se v koupelně a před zrcadlem chvíli 
vedení aktivity trénovat.



VÝLET



ZVÍŘATA

Od     zví  - řát -  ka        ke     zví  - řát -  ku.         Mňa - u,    mňa - u,        mňa - u,    mňa - u.

Od    zví  -  řát - ka        ke     zví  -  řát - ku.         Haf-haf,       haf-haf,           haf-haf,       haf-haf.

Od…                                                                               Bú,            bú,              bú,           bú.

Od…                                                                      Ko - ko - ko - ko - dák,           Ko - ko - ko - ko - dák.

Od…                                                               Ky-ky-ry-ký,    ky-ky-ry-ký,       ky-ky-ry-ký,    ky-ky-ry-ký.

Od…                                                                             Sss,            sss,                sss,           sss.

Od…                                                                  Pí - pí - píp,  pí - pí - píp,     pí - pí - píp,  pí - pí - píp.

Od…                                                                   Ku - ku,        ku - ku,           ku - ku,        ku - ku.

Od…                                                                            Brummm,  brummm,     brummm,  brummm.


