


Učíme děti dobře mluvit
/Sikhľuvas le čhavoren lačhes te vakerel/

Instrukce pro rodiče:

Povzbuzujte dítě k tomu, aby mluvilo a pokládalo vám otázky. Vyvarujte se při tom rozkazů
a příkazů. Pokyny jako „Řekni!“ nebo „Zopakuj!“ dítě spíš odradí. Vaše odpovědi dodají dítěti 
potřebnou motivaci, protože uvidí váš zájem. Nepřerušujte dítě při mluvení a nevyčítejte mu, 
pokud mluví málo nebo špatně. Nespěchejte na něj. Důležité je dobře a s mírou pochválit za to, 
co dítě dokázalo, tedy ani nepřeceňovat, ani nepodceňovat jeho schopnosti.

Den lačho lav le čhavores kije kada, hoj te del duma pro lačhipen the te phučel tumendar. Na 
das rozkaza. Na phenas leske „Phen!“ alebo „Phen mek jekhvar!“ Oda hin nalačhes. Te odphenel 
pro phučibena hin nekfeder, bo kavka sikhavas, hoj amen pricirdel. Na chučkeras le čhavoreske 
andre duma the na vičitinas, hoj del čepo duma alebo nalačhes del duma. Ma siďaren pre leste. 
Angluno hin te ašarel les vaš kada, so čačes dokazinďas, na kampel tele te marel leskro džaniben.

I dítě, které se nestydí, nemá vždy náladu „předvádět se“ před ostatními. Nenuťte proto dítě k 
projevu před jinými lidmi, když se mu nechce. Může ho to odradit od dalšího učení. Nevystavuj-
te dítě situacím, o nichž víte, že si v nich nebude vědět rady, nebude umět odpovědět, vyslovit, 
říci.

The le čhavoren, so pes na ladžan, nane furt dzeka pes te presikhavel anglal buter džene. Te pes 
o čhavore ladžan, ma keren lenca dosilu, hoj pes te presikhaven. Kavka pes lenge šaj zdžungľol 
o sikhaviben. Te džanen, hoj o čhavoro na džanela te ophenel abo te phenel vareso, ta lestar aňi 
maškar aver džene na kamen.

Pro rozvoj řeči ani sluchu není dobré nechat dítě opakovat slova, kterým nerozumí. Povzbuzujte 
ho, aby se ptalo, když něco nezná či nechápe.

Nene lačheš te mukhel le čhavores te phenel mek jekhvar o lava, so lenge na achaľol. Nane 
lačhes aňi perdal o šuniben aňi perdal o vakeriben. Den lačho lav le čhavores kije kada, hoj te 
phučel tumendar, te vareso na džanel.

Pokud dítě mluví špatně, nevyčítejte mu to, nezesměšňujte je, nekritizujte ho a nenuťte ho pro-
ti jeho vůli opakovat slova správně.

Te o čhavoro del duma nalačhes, ma leperen leske, ma asan lestar, ma den pal leste duma the 
ma kamen, hoj o lava te phenel lačhes.

Pokud je dítě nemluvné, nechte mu dostatek času, aby se cítilo bezpečně, a oceňte jeho snahu, 
i pokud mluví špatně. Pochvalte dítě za jakýkoliv úspěch. Pokud k žádnému nedojde, pochvalte 
je za to, že to zkusilo.

Te o čhavoro na del duma, den les časos, hoj pes te čujinel lačhes. Ašaren les, the te del duma 
nalačhes. Vaš savoro le čhavores ašaren, the vaš kada, so na kampel, ašaren les vaš kada, hoj 
ča zkusinďas.



Instrukce pro pedagogy:

Všechny pracovní listy jsou jak v českém, tak i v romském jazyce, aby rozvíjely znalost romštiny 
jako mateřského jazyka dětí. Na každém pracovním listu je zároveň volné místo, pokud by bylo 
třeba doplnit instrukce jiným jazykem, který děti užívají.

V případě pracovních listů Učíme se hlásky / Sikhľuvas o hlaski dejte rodičům k dispozici vždy 
vybraný pracovní list a příslušný obrázek, který je určený dětem k vybarvení. U hlásky F a D se s 
obrázkem pracuje i při procvičování dýchání. U pracovního listu s hláskou Ž jsou zároveň uvede-
na k procvičení i slova s více sykavkami. Ta je možné začít procvičovat až po úspěšném zvládnutí 
všech znělých i neznělých sykavek.

Projděte s rodiči nejdříve celé zadání vybraného pracovního listu a ujistěte se, že mu rozumí. 
Ukažte jim u každé hlásky zvlášť, jak má správně vypadat pusa a jazyk (mluvidla). Zdůrazněte 
rodičům, že je důležité postupovat trpělivě a po jednotlivých krocích, tedy věnovat se procvi-
čování slabik a celých slov až po úplném zvládnutí jednotlivých hlásek. V případě procvičování 
celých slov mohou děti jednotlivá slova znázornit pomocí vlastní kresby nebo si vystřihnout 
příslušný obrázek z časopisu.

Rodiče určitě podpoří a zároveň dětem pomůže, když budete s dětmi pracovat obdobně i ve 
vašich hodinách a budete průběžně sledovat vývoj jejich výslovnosti.

Povzbuzujte rodiče, ať se určitě ptají, pokud doma zjistí, že něčemu nerozumí, nebo když si 
nebudou vědět rady s některým zadáním. Kdykoliv bude příležitost, ptejte se rodičů, jak jim 
cvičení jde a jestli nepotřebují s něčím poradit. Pro rodiče může být nepříjemné a v důsledku 
odrazující, pokud úkolům nebudou rozumět. I proto je důležité posilovat důvěru mezi vámi a 
rodiči, vhodně je podporovat, ukázat jim cvičení s dětmi v jejich přítomnosti, ptát se, co by jim 
pomohlo pro správný nácvik doma.

Nezapomeňte předat rodičům také pracovní listy Učíme děti dobře mluvit / Sikhľuvas lečha-
voren lačhes te vakerel. Projděte společně všechny body a vysvětlete jim, proč jsou při práci s 
dětmi důležité.

Přejeme vám, ať se vám spolupráce s rodiči a dětmi dobře daří.



3.
Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Učíme se hlásky
/Sikhavas le čhavoren lačhes le vakerel/

Pracovní listy pro rodiče k procvičování hlásek
Instrukce pro rodiče:
Následující cvičení pomáhají dětem, které nemají řečové vady, zvládnout 
dobrou výslovnost jednotlivých hlásek. Materiál slouží pouze jako preven-
ce, pokud máte jakékoliv podezření na řečovou vadu, navštivte logopeda. 
Dostali jste pracovní list pro vás a u některých hlásek i související obrázek 
pro dítě. O obrázku si můžete s dítětem nejdříve povídat a nechat ho, aby 
si obrázek vymalovalo, posléze obrázek používejte podle instrukcí uvede-
ných na daném pracovním listu.
První věc, kterou budete s dítětem dělat, je rozdýchání. Pro mluvení je vel-
mi důležité správné dýchání, proto jsme pro vás připravili jednoduchá de-
chová cvičení, která vašemu dítěti pomohou naučit se soustředit na dech 
a správně s ním pracovat.
Jako další si dítě procvičí pusinku, protože ústa musí být na správnou vý-
slovnost uvolněná a zvyklá dělat různé pohyby. U jednotlivých hlásek na-
jdete rady, jak s dítětem pracovat, aby ho to co nejvíce bavilo a také aby 
si umělo lépe představit, co má dělat. Než začnete, ujistěte se, že si dítě 
pamatuje, kde je nahoře, dole, vpravo a vlevo. I u těchto cvičení používejte 
zrcadlo, které děti baví a zároveň jim ukazuje, kde skutečně jazyk mají.
Po rozdýchání a procvičení pusinky přejdete k samotné výslovnosti. Pokud 
máte pocit, že nerozumíte postupu, určitě se zeptejte paní učitelky. Vý-
slovnost trénujte tolik dní, dokud se dítěti opravdu nepodaří hlásku dobře 
vyslovit. Může to trvat dlouho, buďte proto trpěliví a dítě nikam nehoňte. 
Cvičte chvíli každý den, jednou se začne dařit. Vždy se rozdýchejte, pro-
cvičte pusinku a pak zkoušejte vyslovovat. Můžete se také poradit s paní 
učitelkou, jestli už je čas přejít k další hlásce.
Při procvičování slabik se nejdříve vysloví samohláska, například A, a zvlášť 
se potom řekne procvičovaná souhláska, například M. Teprve až dítě dob-
ře zvládá říkat obě hlásky zvlášť, zkuste je začít říkat dohromady: AM. Až 
to dítě zvládne, můžete slabiku obrátit na MA. Opět platí, že není spěch. 
Prodýchejte se, procvičte pusinku a slabikujte.



Když už dítě zvládne dobře jednotlivé hlásky, můžete začít procvičovat celá 
slova. Pokud mluvíte doma romsky, můžete procvičovat i romská slovíčka. 
Zkuste s dítětem sami vymyslet slova v romštině a češtině, která začínají 
na danou hlásku nebo mají hlásku uprostřed slova nebo na konci. Může to 
být i formou hry (například můžete cestou do školky hledat věci začínající 
na danou hlásku).
Procvičovat slova můžete i na procházce. Kamkoliv půjdete, můžete hledat, 
které věci kolem vás začínají např. na L. Kolik jich za cestu na nákup společně 
objevíte? U pracovních listů se sykavkami je navíc cvičení Cvičíme si ouška. 
Děti mají totiž někdy problém mezi sykavkami rozlišovat, a pokud je neslyší 
správně a nedovedou je odlišit od jiných, nemohou je ani samy dobře 
vyslovit. Předčítejte dítěti dvojice uvedených slov a ptejte se ho, zda jsou 
podle něho stejná, nebo jiná, aby si na správné vyslovování sykavek dalo 
pozor. Pomoci vám mohou i naše obrázky. Pokud dítě říká S – řekněte, že 
jazyk je jako had, který je zalezlý v puse a při vyslovování S nesmí být vidět. 
Naopak spíše uvidíme v zrcadle vyceněné zuby. Podobě jako u vyslovování 
Š pomůže mašinka, která má komín. Když správně vyslovujeme Š, rty se 
sevřou a vypadají jako „komín“ od mašinky. Nejlepší je věnovat cvičení 
okolo 10 minut denně. Provádět ho můžete s dítětem kdykoliv v průběhu 
dne, například po cestě na nákup, do školky, při vaření, uklízení atd. Pokud 
procvičování začne být dítěti nepříjemné, je lepší přestat a zkusit to později. 
Vždy pomůže, budete-li dítě chválit za každý pokrok, nebo alespoň za 
snahu, i když se výsledek zatím nedostavuje. Lepší pochvalou než sladkost 
je určitě pohlazení a milé slovo.
Přejeme vám, ať se vám práce s vaším dítětem dobře daří.

Děti se přirozeně učí jednotlivé hlásky postupně. Toto je pouze orientační tabulka, 
kdy má dítě vyslovovat jednotlivé hlásky. Důležité je především pořadí.

Zdroj: http://www.logopedonline.cz 

Věk  Rozvoj slovní zásoby      Vývoj výslovnosti

do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům,    M B P
  začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.   A E I O U 
          D T N J

do 2,5 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá    K G H CH
  „co to je“, rozlišuje svou slovní zásobu.    V F 
          OU AU

do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat     zvládá
  gramatickou stavbu vět, ptá se „proč“,    N D T L (artikulačně)
  rozšiřuje dále slovní zásobu.     BĚ PĚ MĚ VĚ
  Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět,    Ň Ď Ť
  dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.    Vyvíjí se C S Z

do 6,5 let Dítě chápe složité děje,      C S Z R Ř
  má již poměrně velikou slovní zásobu,    Kombinace
  gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.    ČŠŽ a CSZ



3.1

M Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

Slabikujeme MA, ME, MI, MO, MU.

:



3.2

B Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

.



3.3

P Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

sap (had), rup (stříbro), čhib (jazyk; B se na konci slova vyslovuje jako P).

:

PA, PE, PI, PO, PU.



3.4

F Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



3.5

F Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpělivý a nic neuspěchejte.

1)

2)

3)

4)

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

.

thuv



3.6

V Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

létá nad krajinou



3.7

N Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

kaštuno (dřevěný), trastuno (železný),

– dáváme dětem různé otázky, na které odpovídají ANO, nebo NE.



3.8

D Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

i



3.9

CH Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

bacht (štěstí), šach (zelí), pendech (ořech).

:



3.10

L Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

Lav (slovo), labardo (spálený), lancos (řetěz),
melalo (špinavý), pale (znovu), stolkos (židle),
denašel (utíká), rodel (hledá), bašavel (hraje).

.

.



3.11

ŇĎŤ
Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

:



3.12

S Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dýcháme do bříška. Dítě leží uvolněně na zádech, na bříško si dá proužek papíru s namalovaným
hadem. Nadechuje se nosem a vydechuje z bříška – had se trochu hýbá. Nejprve se zvedne bříško,
potom hrudník. Pomáhá motivace: nafoukneme do bříška balónek, a když vyfoukneme, máme
mističku.



3.13

C Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)



3.14

Z Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

4)

5)

Zumin (polévka), zoralo (silný), zakamado (zamilovaný),
paľizoris (deštník), fizoľis (fazole), hazdel (zvedá).



3.15

Č
Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

Zumin (polévka), zoralo (silný), zakamado (zamilovaný),
paľizoris (deštník), fizoľis (fazole), hazdel (zvedá).

čočka.

čhil (máslo),



3.16

Š
Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)

Č,



3.17

Ž
Procvičování výslovnosti hlásek je běh na dlouhou trať.
Buďte trpěliví a nic neuspěchejte.

Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání



1)

2)

3)



3.18
Učíme se hlásky / Sikhavas le čhavoren lačhes te vakerel

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Slova s více sykavkami

Sušenky, sluníčko, svačina, cvrček, sršeň, cesta, saze, zrcadlo,
ocásek, získat, záclona, princezna, sysel, sviští, zajíc, sázet, stráž, 
psíček, paštička, poslíček, psací stoleček, hůlčička, kočička, šišlání,
kostička, svěží, sněží, kasička, zázrak, kozička, zásada, zásek, 
slast, čas, sisinaka, osuška, cesmína, cestovatel, pastevec, 
sloužící, pasáček, scink (druh ještěrky), jezevec, kozelec, pacička, 
košíček, srneček, sliz, kazisvět, smetáček, žlučník, soška, vozíček,
kostelíček, savec, zkouška
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