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Logopedické     

cvičenia pre deti   

predškolského 

veku 



(Pozn. Prvé dve úlohy si môžete prispôsobiť na vašu situáciu, tzn. vymenujte, aké deti 

chodia do „vašej škôlky“ - môžete si ich aj nakresliť alebo pracujte až od tretej úlohy). 

Zdravím VÁS moje LOGOPEDÍČATKÁ! 

Keďže sa teraz nemôžeme vídať u mňa pred zrkadlom, tak sa teším, že sa budeme 

stretávať aspoň takto . 

Mávam VÁM                  všetkým a prajem vám veľa zábavy pri cvičení!  

„vaša logopédka Peťka“ 

Úlohy:   

 Som veľmi zvedavá, či viete, akých kamarátov stretávate, keď chodíte do „škôlky“ 

(ISKY). Nie každý deň sú všetci vaši kamaráti v škôlke a mňa by zaujímalo, či ich 

viete všetkých vymenovať. Ak áno, povedzte to svojej maminke alebo ockovi 

(rodičia majú pomôcku - pracovný list - „iska hrdinovia“). 

 

 Pozrite si obrázok so všetkými deťmi. Vedeli by ste sa na ňom nájsť? Aj svojich 

kamarátov zo škôlky?  

 

 Zrátajte, koľko detí chodí do „škôlky“ spolu, koľko chlapcov a koľko dievčat. 

 

 Každé meno vytlieskajte na slabiky.  

 

Alternatívna možnosť úlohy (ak máte možnosť vytlačiť si pracovný list): 

 Vytlačte si pracovný list s obrázkami detí. Rozstrihajte ich po jednom a položte 

pod seba na zem alebo na stôl. Pripravte si buď kocky rovnakej veľkosti alebo si 

ušúľajte z papiera malé guľôčky. Položte vedľa obrázka dieťaťa toľko kociek 

alebo guľôčok, koľko slabík má meno daného dieťaťa. 

 

 Starší škôlkari, ktorí pôjdu do školy by mohli zistiť, koho meno je najkratšie (má 

najmenej kociek/guľôčok) a koho je najdlhšie (má ich najviac).   

 

 Deti, ktoré nerozprávajú, alebo by bolo pre ne ťažké porozumieť úlohe a spojiť si 

kreslený obrázok s menom, môžu úlohu splniť nasledovne: vytlačte stranu, na 

ktorej sú všetky deti (dvakrát). Jednu rozstrihajte, aby každé dieťa bolo zvlášť 

a priraďujte k druhej strane, ktorá ostala nerozstrihaná. Inštrukcia: „Aha dievča – 

nájdi rovnaké“ a položíte dievčatko s menom Peťka – na Peťku. Ďalšie obrázky 

nech hľadá a správne ukladá vaše dieťa. 

 

  



Zdroj obr.: https://pixabay.com/sk/illustrations/ 

Pracovný list 

Naši malí/veľkí hrdinovia z ISKY   

                      
                   Peťka                          Ninka      Matúško            Vilko 
 

        
 
            Hugo              Oliverko                Lida       Emka   Hanka 
 
 

             
                 Terezka       Martinko           Martinka                 Tamarka a Timo  

 

                    

             Matejko         Karolínka                          Adamko                 Nelka  


