
8 L Předpokladem ke zvládnutí této hlásky je správné zvedání špičky jazyka za horní řezáky. Výdechový proud uniká po obou bocích jazyka, který potom 
sklouzne dolů s mírným plesknutím. Dítě napodobí pohyby jazyka snáze před zrcadlem. Včasné vytvoření správné výslovnosti hlásky L je předpokla-
dem pro vytvoření hlásky R. Hlásku L nejdříve procvičujeme ve slabikách: la, le, li, lo, lu.

Nakreslit kluka s kuličkami nakreslit holku s telefonem nakreslit čápa nakreslit semafor

KUTULULU… HALÓ, HALÓ… KLAP, KLAP… BLIK, BLIK, BLIK...

L
OSPALEC MALÍŘ BOLAVÝ ZUB BREPTADLA

vlky plky vlky plky
fi dli mydli fi dli mydli

hele tele hele tele
vila pila vila pila

klepi klapy klepi klapy
lunky plunky lunky plunky
hloupí loupí hloupí loupí

Střídavě do maximálního rozevření 
otevíráme a zavíráme ústa.

Ústa jsou otevřená, špičkou jazyka 
přejíždíme po horním patru odzadu 
dopředu – malíř maluje strop.

Ústa jsou zavřená, jazykem tlačíme 
střídavě na pravou a levou tvář, až se 
nám na tváři udělají bouličky.
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Motýl tunel pytel kluk, kopající míč do brány kluk, držící 
si bolavou hlavu

MOTÝL TUNEL PYTEL MALINY POLE

Maliny palma fl étna blesky na obloze děvče v klobouku

PALMA FLÉTNA LUPEN LETADLO LILIE

Zelený list-lupen letadlo lilie kluk, který upadl z kola letadlo nad polem

MILAN DAL GÓL. KLUKA BOLÍ 
HLAVA.

NA OBLOZE SE 
BLÝSKÁ.

ALAN UPADL Z KOLA. LINDA MÁ NOVÝ 
KLOBOUK.

9L
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10 L • Čeká tě výlet do zoo. Cestu ukazuj prstem. Projdi pokladnou a po cestě se setkáš s různými zvířátky, 
která musíš pojmenovat a potom vytleskat jejich název. V cíli na tebe čeká král zvířat. Kdo to je? Co vše o něm víš?

CÍL
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Byl krásný letní den. Na  létal malý 

bílý . Chvíli poletoval kolem , ale 

potom ho přilákala vůně  a   na za-

hrádce . A tak  hodoval a ochutnával 

sladké . Omámený vůní  potom use-

dl na  lopuchu a odpočíval. Tu se najed-

nou schovalo , začalo se a schylovalo 

se k bouřce, a tak  honem pospíchal domů. 

Doma mamince vyprávěl, jak hodoval na , 

 a  , a slíbil jí, že ji příště vezme s sebou. 

Motýlí maminka svého malého  vlídně po-

hladila po  a uložila ho do .

LOUKA

MOTÝLI

PANÍ LUDMILA

LUPEN LOPUCHU

TULIPÁN LILIEJETEL

LUDMILA

11L• Jaké květiny motýlek ochutnával? Znáš i jiné kytičky? Vyjmenuj je.
• Příběh převyprávěj.
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