
RADY RODIČOM 

 

V súčasnej krízovej situácii a nariadenej karanténe 

zostáva celá vzdelávacia starostlivosť na pleciach rodičov. 

Chceme ponúknuť niekoľko osvedčených rád pre tých 

rodičov, ktorí majú doma dieťa s chybnou výslovnosťou 

a pokračovanie v logopedickej starostlivosti spolu 

s logopédom je v súčasnosti obmedzené a len na diaľku 

prostredníctvom digitálnych technológií (Skype, 

WhatsApp).  

 

 Správnu výslovnosť u dieťaťa nedocielime tak, že mu budeme 

predriekavať správnu výslovnosť danej hlásky. V tomto prípade 

ide o špecifickú formu učenia sa a využívame na to formu 

špeciálnych cvičení, ktoré individuálne vysvetlí logopéd. 

 

 

 Optimálne je nacvičovať výslovnosť krátko, ale čo 

najčastejšie (trvanie 2-3 minúty, ale 20-30-krát 

denne), do cvičenia zapájame aj ďalších členov 

rodiny, ktorí po vhodnom usmernení pracujú 

s dieťaťom a precvičujú hlásky.  

 

 

 Vždy vyvodzujeme nový - správny postup vyslovovania danej 

hlásky, výslovnosť nenaprávame. Správny postup vysvetlí 

logopéd, ktorý najprv zistí úroveň sluchového rozlíšenia 

hlások, úroveň motoriky hovoridiel, nasleduje vyvodenie 

hlásky, jej fixácia a automatizácia v bežnej komunikácii.  

 



 Pri cvičeniach zapojujeme všetky zmysly - 

zrak (cvičíme pred zrkadlom), sluch 

(sluchová kontrola vlastnej výslovnosti), 

hmat (kontrola dotykmi na hovoridlá - 

ďasno, zúbky, pera, krk). Ak je to možné, 

používame aj pomôcky, ktoré pomáhajú pri vyvodení výslovnosti, ale dieťaťu 

neublížia.  

 

 Pri vyvodzovaní používame pomocné hlásky, ktoré vie 

dieťa správne vyslovovať, pritom nám pomáhajú 

vyvodiť nové hlásky.  

 

 

 Uplatňujeme pravidlo minimálnej akcie - niektoré 

hlásky vyslovujeme šeptom, tichúčko, pretože príliš 

veľké a prehnané úsilie  a námaha pri nácviku hlásky 

môžu spôsobiť napätie a nepresnosť artikulačných 

pohybov a tým aj nesprávne naučenie sa vyslovovať 

hlásku.  

 

 Poradie vyvodzovania hlások je dôležité a to určí logopéd. Začíname vždy 

tou najjednoduchšou hláskou, ktorú dieťa dokáže ľahko a rýchlo zvládnuť 

a pokračujeme zložitejšími. Robíme tak hlavne 

z motivačných dôvodov - rýchly zážitok z úspechu je 

pre dieťa motivačné do ďalšieho cvičenia i z dôvodu 

rýchleho zlepšenia zrozumiteľnosti rečového 

prejavu dieťaťa.    

 

PaedDr. Alena Leščáková, logopéd 

 



LOGOPEDICKÉ CVIČENIA:  

 Hláska „v“ 
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