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POHÁDKOVÝ KOLOTOČ

N

Jak se správně „N“ vyvodí?
Dítě se usměje, pootevře ústa a opře špičku jazýčku na prealveoly za horními řezáky.
V pusince se hýbe jen jazyk, vše ostatní zůstává v klidu. Zadrží vzduch, přidá hlas a mluví
nosem. Nejprve NNNNN, NANANANA. Prsty si sáhne na nos, ohmatává chřípí nosu, které
se mírně chvěje. (Nesmí však na nos příliš moc přitisknout).
Přípravná cvičení – gymnastika mluvidel
Máme chuť na velké jablíčko - otevíráme pusinku na jablíčko
Jak dělá rybička - otevíráme a zavíráme ústa
Kopyta koníka - klepat jazykem o patro
Malíř maluje strop pokoje - olizujeme horní patro zepředu dozadu a zezadu dopředu středem
patra
Plácnutí do vody - zvednout jazyk a energeticky s ním plácnout dolů, nesmí vypadnout z úst
Palička ťuká na bubínek - dotýkat se opakovaně (ťukat) jazykem na patro, hned za horními
řezáky, ústa jsou otevřená
Houpačka - při otevřené puse zvednout jazyk za horní zoubky a položit za dolní zoubky,
několikrát opakovat
Posílení stereotypu nosního dýchání:
Zalepená obálka - dítě má zavřenou pusu a na předem domluvený signál ji otevírá
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Zapojení hlásky do slov
Na začátku slova

NAŤ

NÁN A

NE M O C

Uprostřed slova

OK_O

PÁ_EV

BU_DA

Na konci slova

KOMÍ_

J ELE_
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ST A _

Automatizace hlásky

• Říkanky

Nehoda
Hana má panenku,
chodí s ní po venku.
Panenka upadne,
nechce vstát, ne a ne.
Hana pannu napomene:
„Nemáš kopat do kamene!“

Nána
Já mám pannu jménem Nánu,
mám na ni i novou vanu.
Jak mou Nánu vykoupu,
nu, také ji pohoupu.

Nešťastné sáně
Jeník měl sáně,
sedl si na ně,
pus t i l s e s ni m i
z vysoké stráně.

Vana
Véno, Véno, podej vanu
vykoupáme novou pannu.
Tu je voda, tu je vana,
už je panna vykoupaná.

3

