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RÁDCE PRO RODIČE
Kdy se objednat ke
klinickému logopedovi?
Rodiče a někdy i odborníci si kladou otázku, kdy je již vhodný čas zahájit u dítěte logopedickou terapii.
Ne vždy je to jednoznačné, ale hrubá vodítka existují. Někdy stačí ke správnému rozhodnutí se
započetím či nezapočetím terapie jen konzultace. Mnohdy ale rodiče nebo pediatři dobře rozsah
poruchy řeči neodhadnou a s péčí se začne zbytečně pozdě.
Tak kdy tedy jít s dítětem ke klinickému logopedovi?
před 2 rokem:
při potížích s příjmem potravy (obtíže při polykání- dítě neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává
se u jídla, jí velmi málo druhů jídel apod.)
ve 3 letech
pokud dítě netvoří dvou slovná spojení – „mama ham, táta jede”, řeč je hodně nesrozumitelná, dítě
nerozumí, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky- „haf, haf, papá, au, jé”
(může se jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii apod.), dítě zadrhává, neumí K,H,G,CH..
ve 4 letech
užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá
– jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam
vět. Pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (laterální sigmatismus, interdentální sigmatismus"šlape si na jazyk", velární, R- ráčkování), nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď,Ť,Ň,Bě,Pě), dítě
zadrhává v řeči.
v 4-5 letech
pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L,R,Č,Š,Ž nebo je vyslovuje nesprávně.
po 5. roce
při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z a samozřejmě i všech
ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět.
Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládnesprávnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné
někdy začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti kolem 4. roku), aby si dítě stihlo
vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Pokud dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky - a je jich někdy až 10 (Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř) vyžaduje terapie delší čas. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí,
slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku… V
případě, že mají poruchy výslovnosti i starších dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak
zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na vysokou školu.
Kdy by mělo jít dítě hned?
Pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování).
Pokud dítě začne zadrhávat. V případě, že si nejste jisti, můžete se dítětem objednat na posouzení
řečového vývoje ke klinickému logopedovi nebo foniatrovi, při celkovém nerovnoměrném vývoji
rovněž ke klinickému psychologovi.
Mgr. Gabriela Solná, klinický logoped
Zdroj: www.klinickalogopedie.cz

Pokud Vaše dítě zvládne přes prázdniny výslovnost nových
písmenek, můžete mu udělit diplom od výtvarnice
Venduly Hegerové

NOVINKY VE ŠKOLCE
Od září čekají na děti ve všech třídách nové a krásné značky.
Podle nich si poznají své místečko, postýlku i ručník.
Své výtvory si budou moci samy označovat razítky.
Mezi značkami najdeme zvířátka, pohádkové
postavy, dopravní prostředky, ovoce a dokonce i zmrzlinku.
Jak se vám líbí?

Demonstrační obrázek - polovina sady

Pozdravy z práznin
Jako každý rok i letos se budeme těšit na pohledy z vašich
dovolených.
V loňském roce k nám dorazilo 30 pozdravů z různých koutů světa.
Povede se nám minulé prázdniny překonat?
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BÁSNIČKA PRO ŠKOLÁKY

Když jste přišli do Pejsků, ještě skoro miminka,
chyběli Vám tatínek, ještě více maminka.
Slzičky jste na krajíčku každé ráno měli
a ze školky k mámě domů moc utíkat chtěli.
Rok utekl jako voda, staly se z Váš Kočičky,
našli jste si kamarády, hráli si den celičký.
Čas však letí jako vítr, přidržte si čepici,
už jste zase o rok starší, stali se z Vás Zajíci.
Umíte teď spoustu věcí - zpívat, hrát si, tancovat,
čistit zuby, vázat kličky, barvičkami malovat.
Teď už končí rok poslední, už jste velcí školáci,
z vypadaných prvních zubů děláte si legraci.
Doma máte připravený penál, tašku do školy,
počítáte, dokážete splnit všechny úkoly.
Ahoj, děti! Někdy přijďte podívat se, vzpomínat!
Přejeme Vám hodně štěstí!
Společně nám bylo fajn!

Tvoření na prázdniny
Kdo by hledal nějaké pracovní listy nebo nápady na tvoření,
může vyzkoušet tyto:

Skládání origami

Trénování stříhání na paprscích sluníčka

