
 

 

 HLÁSKA    "V" 

Po vyvodení hlásky  "V" logopédom potrebujeme hlásku nacvičiť vo všetkých 

polohách - na začiatku slova, v prostriedku slova i s niektorými 

spoluhláskovými skupinami. Začíname nácvikom do slabík, potom s nácvikom 

v prostriedku slova so samohláskami, ktoré rôzne striedame a po zvládnutí 

týchto úloh aj s nácvikom so zhlukmi spoluhlások. Spoluhláskové skupiny 

precvičujeme so všetkými slabikami, napr. TVA,TVE,TVI,TVO,TVU. Vždy 

vyberáme jednoduché slová, aby dieťa dosiahlo okamžitý úspech a bolo 

pozitívne motivované do ďalšieho cvičenia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Logopedické cvičenia 

V 

Ve 

Vy/Vi 

Va 

Vo 
Vu 

ava 

uvu 

ovo 

ivi 

eve 
tva 

zvu 

cvo 

svi 

kve 



NÁMETY SLOV K PÍSMENU  "V" 

V na začiatku slova:  

                        
      vaňa                       vesta             voda             vojak             vajce 

 

                  

     valec                            vankúš                  Vianoce Víla Amálka 

 

V v prostriedku slova a so spoluhláskovými skupinami:  

                   

      káva                    ovocie                               sova                       pavúk 

                         

konvalinka                kováč                        noviny                        páv 

 



          

cvikla                                 kvety                                   vlak 

 

Batéria slov pre rodičov na precvičovanie výslovnosti bez obrázkov 

(vyberáme len tie slová s hláskami, ktoré dieťa správne vyslovuje):  

voda, vaňa, von, vonku, vojak, vata, pivo, káva, volá, máva, kýva, veje, vesta, 

víla, vila, víta, Vilo, Valika, vonia, kvety, noviny, vagón, vlak, dvaja, páv, 

kováč, nový, hotový, ovocie, valec, vajce, veľa, veľký, povel, závoj, kovový, 

vianočka, Vianoce, sova, pavúk, pavučina, dáva, výstup, výzva, vankúš, vanilka, 

konvalinka, zvon, vlas, vzal, Vlado, Veronika, Viki, vyskoč, višňa, záves, závej, 

konvalinka, malinový, vôňa, voňavý, tvoje, tvoj, tajomstvo, svit, kvitne, zvuk, 

zvon, sviečka, tvár, tvaroh, svah, svieti, kanvica, panvica,  

 

Fixáciu a automatizáciu výslovnosti V cvičíme aj na vetách a riekankách:  

Eva je vo vani. Eva máva na Valiku. Vidím veľký vozík. Volám sa Vilko.  

Váh je voda veliká, utopí sa motyka, ale zato Hanka, pláva ako slamka.  

Vábi vydra straku: „Vozme sa na vlaku!“ Pocestujú do Vrbova, cez Vrútky až 

do Vlachova.  

Tvorivé námety:  

Počuté slová môžu deti vytlieskať na slabiky, šikovnejšie aj vyhláskovať. 

Vhodná hra je aj určovanie polohy písmena V - či sme ho počuli na začiatku 

slova, v prostriedku slova alebo na konci slova. Rozvíjame tým sluch dieťaťa. 

Môžeme sa zahrať aj slovnú abecedu - kto povie viac slov na písmo V. Víťaz 

získava odmenu a veľkú pochvalu. Príjemné cvičenie.  

Vaša teta logopedička Alenka Leščáková 


