
Logohrátky s podzimem 

Milé děti! 

Jelikož se nemůžeme vidět osobně, připravila jsem pro vás „povídací“ úkoly. 

K jednotlivým úkolům vám pomohou níže vložené obrázky, které nesou znaky podzimu. 

 

1. Rytmizace slov.  

Jednotlivé obrázky děti pojmenují a roztleskají na slabiky. Poté spočítají, z kolika 

slabik se slovo skládá. Pro procvičení předmatematických schopností mohou děti ke 

slovu přiřadit víčka, kaštany, fazolky, kamínky, nakreslit puntíky aj. podle toho, 

kolikrát tleskly. 



 

2. Děti ve věku 5 – 6 let určí první slabiku/hlásku daného slova. Dále na danou 

hlásku mohou vymýšlet další slova, případně rodiče budou říkat jiná slova a děti 

budou říkat, zda na danou hlásku začíná či nikoliv. 

 

3. Pro zlepšení vyjadřovacích schopností dětí a slovní zásoby o každém obrázku děti 

vymyslí krátkou větičku. Také mohou spojit dvě či více slov v jedné větě. A na 

závěr mohou vymyslet i krátký příběh či pohádku o jednotlivých znacích podzimu 

 

 

4. Hádanky 

 

Dětem dávejte různé hádanky, na který obrázek právě myslíte. S dětmi se můžete 

střídat, hádanky totiž milují a velmi jim to zlepší slovní zásobu. 

 

5. Tvořte s dětmi jednotné a množné číslo u jednotlivých slov. Např. jedna veverka, 

dvě veverky, hodně veverek atd. Opět mohou pro názornost pomoci kamínky, 

víčka, fazolky aj. 

 

 

 

6. Dále se dá s jednotlivými znaky podzimu procvičovat i sluchové vnímání dětí. 

Sluchovou pozornost procvičujte tím, že budete „číhat“ na předem smluvené 



slovo, např. kaštan. Říkejte řadu různých slov a až děti uslyší dané domluvené 

slovo, může se přihlásit, tlesknout, otevřít oči atd. 

 

Pošeptejte dětem slovo, ono ho zopakuje. Pošeptejte klidně i více slov najednou, 

ať zopakuje všechny. Zahrajte si na tichou poštu. 

 

7. Jednotlivé znaky podzimu můžete s dětmi třídit. Např. vyber, co vše patří na 

zahradu, co vše patří na stromy, co patří do lesa aj.  

    

 



Pro plnění úkolů zasílám ještě motivační arch, kde si děti po splnění úkolů mohou smajlíka 

vybarvit   


