Milí rodiče!
Jmenuji se Veronika Daňková a povoláním jsem speciální
pedagog - logoped, i když v současné době na mateřské dovolené.
Moc ráda jsem s kolegyní Lenkou Bartákovou spolupracovala i
na natáčení druhé série pořadu pro děti s logopedickou
tematikou - LOGOhrátky II.
LOGOhrátky II jsou sice pokračováním první série, ale jejich
zaměření je tentokrát širší. Soustředíme se na oblast vyjadřování,
na rozvoj slovní zásoby a tvorbu vět. Jednotlivé díly vždy vycházejí
z jednoho ze slovních druhů a snaží se hravou formou nastínit,
co vše můžeme procvičovat, aby byly naše komunikační dovednosti
ještě dokonalejší.
Pořad je určen mladším dětem, potěšilo by nás však, kdybyste
s dětskými diváky LOGOhrátky sledovali i vy rodiče. Možná si
společně oblíbíte nové hry a děti podpoříte vlastním zájmem
a snahou “trénovat” :-)
K procvičování slouží rovněž webové stránky pořadu,
kde najdete spoustu materiálů a také bonusy z natáčení.
Těším se na vás u LOGOhraní :-)
Veronika

Dobrý den,
hned na začátku chci poděkovat všem za sledování první řady pořadu
LOGOhrátky a za velmi pěkné ohlasy, které se k nám během uplynulých dvou let
donesly. Motivovaly nás k přemýšlení nad volným pokračováním a tady jsou
LOGOhrátky II :-)
V prvních dílech jsme se věnovali hlavně hláskám, jak se správně vyslovují,
jak správně trénovat motoriku mluvidel. V pokračování jsme se zaměřili na
obsahovou stránku řeči. Co to znamená? Děti se během vývoje neučí jen správně
vyslovovat, ale také řeč správně používat.
Bohužel se nám plní ambulance klinické logopedie dětmi, které ve třech letech
ještě nemluví, nebo mluví méně než ostatní děti ve stejném věku. Mluvíme pak
o opožděném vývoji řeči. Posléze mají děti problémy například s užitím
předložek, skládáním vět či schopností vyjádřit svoje pocity a přání.
LOGOhrátky II si daly úkol nabídnout vám všem, co je budete sledovat, spoustu
zábavných námětů na rozvoj těchto dovedností: cvičení na výbavnost slov,
trénování souvislého mluvního projevu, rozšiřování slovní zásoby, tvoření vět
a otázek, pochopení instrukcí, nacvičování porozumění vyprávění a popisování
obrázků a mnohé další. Nezapomněli jsme ani na grafomotorická cvičení, neboť
pohyb a řeč jsou spolu úzce propojeny a tréninkem hrubé a jemné motoriky
se zlepšuje i řeč.
Jsme moc rádi, že do našeho pořadu přijaly jako hosté pozvání i děti, které jsou
nějakým způsobem znevýhodněny. Ale nebudu nic prozrazovat předem, uvidíte
v dílu 11 a 12.
Nezapomeňte, že pokud má vaše dítě obtíže v některé z těchto oblastí, je důležité
vyhledat odborníka, který vývoj řeči vašeho dítěte zhodnotí. LOGOhrátky II se pak
mohou stát vašim společníkem při odstraňování případných vad řeči.
Soustu zábavy s pořadem
přeje Lenka Bartáková, klinický logoped

