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Podaktivita PROKOM 2

• Zapojeno 30 základních škol Ústeckého kraje.

• Každá ze zapojených škol získala pomůcky za 50 000,00 Kč.

• Na podaktivitě se podílí:

 SPC Litoměřice,

 SPC Pod Parkem Ústí nad Labem, 

 SPC Měcholupy – detašovaná pracoviště Chomutov, Most, Teplice,

 SPC Děčín.



Pomůcky podporující:
• koncentraci pozornosti 

• rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj zrakové a sluchové 
diferenciace 

• rozvoj logického myšlení, rozvoj matematických představ 

• časovou posloupnost 

• prostorovou orientaci, pravo-levou orientaci 

• koordinaci oko-ruka 

• odstraňování logopedických vad a poruch řeči

• rozvoj volních vlastností

• zmírnění dopadu „dys“ poruch na prospěch žáků



Pomůcky rozvíjející jazykové roviny řeči:

• foneticko-fonologickou

• lexikálně-sémantickou

• morfologicko-syntaktickou

• pragmatickou



Mgr. Andrea Kubánková – SPC Litoměřice



Batamo – karetní hra na rozvoj slovní zásoby a analyticko-syntetických 
schopností.



Můj první kvíz – hra rozvíjí slovní zásobu, vědomosti, paměť a postřeh.



Hádanky dráčka Fráčka – rozvíjí slovní zásobu, artikulaci (fixaci a 
automatizaci hlásek). 



Vykuk - komplexní terapeutický materiál, který rozvíjí všechny jazykové 
roviny a dílčí funkce.

V první část se věnuje rozvoji 
percepčně-kognitivních 
schopností (např. nácvik barev, 
matematických představ, rozvoji 
sluchové a zrakové percepce). 

Druhá část obsahuje stejný počet 
položek, které stimulují jazykové 
schopnosti v oblasti lexikálně-
sémantické a morfologicko-
syntaktické jazykové roviny.



Kolečko a spol. – rozvíjí logické myšlení, krátkodobou paměť a postřeh, 
jemnou motoriku, vizuomotoriku. 



Logorello – rozvíjí slovní zásobu, postřeh a artikulaci hlásek L, R, Ř. 

Poznáš, co je jinak? – rozvíjí vizuální paměť, pozornost, slovní zásobu. 



Vidím Edu na posedu (kniha) – rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, 
pozornost a paměť.

Logopedické hádanky (kniha) – rozvíjí slovní zásobu, paměť, artikulaci. 



Mgr. et . Mgr. Sylva Přikrylová – ZŠ Chabařovice, 
vedoucí logopedického klubu



Citerky
Jednoduchý hudební nástroj. Pomocí jednoduchých grafických značek 

doplněných ilustrací je dítě schopno hrát písničky samo.

Rozvíjíme:

rytmus- krátká, dlouhá slabika

vnímání rytmu

vyčlenění slabiky ve slově

 jemnou motoriku ruky

vizuomotoriku - spolupráce oko a ruka

volní vlastnosti- vytrvalost, sebeovládání, 

sebekázeň, sebekontrola.



Zvuková binga INFRA

Rozvíjíme:

 naslouchání

 rozlišení figury a pozadí

 sluchovou diferenciaci (rozlišování)

 sluchovou paměť

 slovní zásobu

 koncentraci pozornosti

 podporujeme přirozenou soutěživost

 volní vlastnosti- vytrvalost, sebeovládání, 

sebekázeň, sebekontrola, pečlivost, 

cílevědomost, snaživost.





Kouzelná tužka ALBI- zvuková pexesa

Rozvíjíme:

 naslouchání

 rozlišení figury a pozadí

 sluchovou diferenciaci (rozlišování)

 sluchovou paměť

 slovní zásobu

 koncentraci pozornosti

 podporujeme přirozenou soutěživost

 volní vlastnosti- vytrvalost, sebeovládání, 
sebekázeň, sebekontrola.



Polyssimo, Cubissimo
Rozvíjíme:

 rozlišení figury a pozadí

 rozlišování detailů a polohy předmětů 
(optickou diferenciaci)

 zrakové analýzy a syntézy, zraková paměť

 záměrné vedení očních pohybů
 vizuomotorickou koordinaci
 prostorovou orientaci

 pravolevou orientaci
 jemnou motoriku ruky
 poznávání barev

 předmatematické a matematické  
dovednosti

 volní vlastnosti- vytrvalost, sebeovládání, 

sebekázeň, sebekontrola, pečlivost, 

cílevědomost, snaživost.



Mgr. Andrea Červenková – ZŠ Lovosice, 
Sady Pionýrů, vedoucí logopedického klubu

Mgr. Jana Kašparová – ZŠ Lovosice, 
Všehrdova 1, vedoucí logopedického klubu 



Beebot – programovatelná didaktická pomůcka
+ abeceda 

Rozvíjíme: 

 prostorovou orientaci

 logické myšlení a plánování

 základy programování, rytmizace

 jemnou motoriku a prostorovou orientaci

 slovní zásobu od daného písmene

 zrakovou analýzu a syntézu slov

 posilování koncentrace pozornosti

 posilování volních vlastností

 upevňování znalosti písmen



Bee bot – logokvarteto a dějové posloupnosti

Rozvíjíme: 

 slovní zásobu

 schopnost tvořit jednoduché příběhy

 orientaci v čase a prostoru

 fonematický sluch



Rychlý jako rys – společenská, desková hra

Rozvíjíme: 

 postřeh, rychlou reakci a orientaci na          
ploše

 koncentraci pozornosti

 koordinaci ruka – oko

 slovní zásobu a to aktivní i pasivní

 posilujeme týmového ducha



CHYTRÉ DÍTĚ – HRY – UČÍ DĚTI PŘEMÝŠLET

Podpora psychického vývoje dětí.

Formou hry usnadňuje přípravu dítěte na 
školu a pomáhá zvládnout první úkoly ve 
škole.

Podpora prevence vývojových poruch učení 
a pomoc při jejich odstraňování.

Podporuje rozvoj zrakového i sluchového 
vnímání.

Uplatňují se zde cvičení na rozlišení barev, 
zrakové diferenciace, zrakové analýzy a 
syntézy, zrakové paměti.





POCOS - KREATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ STAVEBNICE -
HRÁT SI, BAVIT SE, UČIT SE

Podporuje fantazii, kreativitu, logiku a 
motorické schopnosti.

Rozvíjí koordinaci ruka-oko a trénuje 
soustředění a koncentraci.

Učí čísla a počítání, písmena, abecedu, 
slova a rozšiřuje slovní zásobu.

Pomáhá dětem s vývojem jazyka a 
chápáním pojmů, rozvíjí systematické 
myšlení, tvořivost a týmovou práci, tím 
přispívá k sociálnímu a intelektuálnímu 
vývoji dítěte.





MINILÜK – CVIČNÁ DESKA + SEŠIT = ověřený 
učební systém

Ukázka – ČESKÝ JAZYK – Od písmen ke 
slovům – Analýza a syntéza 1

Tento sešit obsahuje cvičení ke grafické a 
sluchové analýze a syntéze slov.

Cvičení jsou zaměřena na práci s písmeny, 
slabikami a slovy a vedou žáky od 
poznávání písmen ke čtení jednotlivých 
slov.

Zohledňují vizuální a zvukovou stránku 
stavby slov a počátečního čtení.

Žáci zařazují slova podle počtu písmen, 
rozkládají slova na písmena, tvoří slova z 
písmen, skládají slova ze slabik, rozkládají 
slova na slabiky.





Ing. Lenka Reinhartová – SPC Litoměřice, 
metodik komunikačních dovedností



Logopedie – pro OS Android, Windows 

Zapojení více smyslů: zrak a sluch.

Zaměřeno vždy na konkrétní hlásku nebo 
skupinu hlásek.

Prohlížej – pomocí šipek si žák prohlíží 
obrázky, které jsou pojmenované mluveným i 
psaným slovem.

Mluv – slovní cvičení, při kterém žák opakuje 
slova, která slyší, při mluvení je nahráván. 

Pojmenuj – žák pojmenovává obrázky. Pomocí 
zpětné vazby ví, zda pojmenoval správně.

Poznej – z nabídky obrázků vybírá podle 
instrukcí konkrétní obrázek.

Pexeso – vybírá vždy dva stejné obrázky. 
Obrázky jsou zároveň komentované.





Výukové kartičky

Zaměřeny na slova nadřazená a podřazená.

Žáci si k daným nadřazeným slovům 
pomocí kategorií prohlížej, poznej, mluv a 
pexesa procvičují slova podřazená a 
souřadná.

Rozvíjíme aktivní i pasivní slovní zásobu.



Tell a Story – vyprávěj příběh – tři úrovně úkolů

Rozvíjíme:

časovou posloupnost

dějovou posloupnost

koordinaci oko-ruka, vizuomotoriku

orientaci v prostoru

orientaci v čase



Prostorová orientace – pět úrovní úkolů

Rozvíjíme:

přesnost pohybů ruky

vizuomotoriku

porozumění pojmům: nad/pod, na/pod, 
před/za, napravo/nalevo, úplně 
nalevo/úplně napravo, vedle, těsně vedle 
horní/prostřední/dolní, apod.



Slovohrátky

Rozvíjíme:

 porozumění textu

 prostorovou orientaci

 dechová cvičení

 artikulaci

 fonematický sluch



Děkujeme za pozornost.


