
 
 

 
Vážení rodiče, nabízíme vám k přihlášení pro vaše děti NOVÝ KROUŽEK logopedické 

prevence, který HRAVOU FORMOU, povede naše paní učitelka Bc. Monika Židlická. 

Kroužek bude probíhat v MŠ URBÁNKOVA 3374 ve třídě Berušek v odpoledních hodinách. 

Děti budou rozděleny do čtyř skupin v počtu max. 6 dětí ve skupince - s ohledem na jejich věk 

a typ problému. První skupinka 16,30 - 17,00, druhá skupinka 17,00 - 17,30 a to vždy ve dnech 

– PONDĚLÍ a STŘEDA. 

Kapacita tohoto kroužku je omezená celkem na 24 míst a kroužek je určen pro děti od 4let, 

předškoláky a děti s odkladem školní docházky.  

V prvním pololetí (říjen – leden), i v druhém pololetí (únor – květen) se uskuteční 15 lekcí. 

Cena kroužku za pololetí bude, při docházce 1x týdně / 30 minut  550,-. Pokud to kapacita 

dovolí, bude možno dítě přihlásit i 2x týdně / 30 minut za 1100,-. 

Informace o způsobu placení vám budou zaslány na váš uvedený email po vyplnění přihlášky, 

kterou prosím zaneste do školky MŠ Urbánkova 3374  - do třídy Berušek.  

 Zaměření a náplň kroužku:  (nenahrazuje, ale podporuje činnost klinického logopeda!) 

 oromotorická cvičení (na posilování obličejových svalů a jazyka) 

 dechová cvičení (na ovládání síly dechového proudu) 

 upevňování a vyvozování jednotlivých hlásek 

 sluchová cvičení, analýza a syntéza 

 zraková cvičení, figura a pozadí 

 grafomotorická cvičení 

 orientace v prostoru, pravo-levá orientace 

 rytmizace slabik, tvoření rýmů 

 skládání časových os v příběhu 

 celkové vyjadřování a řečový projev 

 slovní a jiné hry na podporu řeči, paměti a myšlení 

 malování a jiné techniky na podporu jemné motoriky 

 + prvky FIE = Feuersteinova metoda  instrumentálního obohacování 

(více informací najdete zde: http://www.centrum-cogito.cz) 

http://www.centrum-cogito.cz/


 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVENCE  

„Písmenkovou cestičkou s želvičkou Evičkou“ 
 

 

NABÍDKA TERMÍNŮ a CENA ZA POLOLETÍ 

 

         PONDĚLÍ      16,30  - 17,00  / 550,-                STŘEDA         16,30  - 17,00  / 550,- 

         (od 5.10.)       17,00  - 17,30  / 550,-                (od 7.10.)        17,00  - 17,30  / 550,- 

 
KONTAKT: Bc. Monika Židlická – třída Berušek 

monika.zidlicka@seznam.cz 

 

NÁPLŇ KROUŽKU LOGOPEDICKÉ PREVENCE 
 

oromotorická cvičení (na posilování obličejových svalů a jazyka) 

dechová cvičení (na ovládání síly dechového proudu) 

upevňování a vyvozování jednotlivých hlásek 

sluchová cvičení, analýza a syntéza 

zraková cvičení, figura a pozadí 

grafomotorická cvičení a pracovní listy 

orientace v prostoru, pravo-levá orientace 

básničky, říkanky, rytmizace slabik, tvoření rýmů 

skládání časových os v příběhu 

celkové vyjadřování a řečový projev 

slovní a jiné hry na podporu řeči, paměti a myšlení 

malování a jiné techniky na podporu jemné motoriky 

 

+ prvky FIE = Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 

(více informací: http://www.centrum-cogito.cz) 
 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Třída: 

 

Kontaktní osoba: 

Mobil: 

E-mail: 

 

Souhlasím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 
Datum:                                                   Podpis zákonného zástupce:  
 

http://www.centrum-cogito.cz/

