
Průpravné cvičení k nápravě hlásek L
HOROLEZEC

§timulace hrot jazyka s výdrží ve zdvihu
Usta lscu tl+*rrnka otp,.,fe na, hrot 3azyka smĚiute ra ltr:trri ;jttby.

*prčku Jazyka držime na a,lveolaínim vybětkt,
Cvtk pravádirne s výdrii

iFúKUd §e nedaíi podržet úEta otevřena, teíáp€Ut, lódič
lehce píltah*tre ďoini čelisl srnĚrem doluj

3. KoČlČKA VYLIZUJE MLÉKo

Protaženijazyka
t.Jsta lsou nttrno nleví€n;i, }ltoi 1aaykn ríhln{, vyí}l*ZnUl,/

ilrr:v;irjinre nrirny pohyb hrotem ;aeyka §rrtÉrr,t!t rl(l ďnlrtrlrrr 11,1

pť*§ !!ůlni lět
Cvtk pro,rádirne v rytmickém opekaváni

Koordinace jemných pohybů jaeyka

i,!s,t* Js,crr rntrnt otevíetrir. 1aíyhertr pítg}trúnr*: krorrilvynrt prohyLty

:lťJ1,!r!t. pú hOínich, poslÉ*tl p* dolnich Artl.recl,r ,1;r{yk+rni
íjvtlq nro,rarJinlel u }pve t prave §ííi}ny

Cv;k ;rtuvádinte v rl,tmic}tĚnt opakuuani

,l,1"§

2. ZATOULANÁ MYŠKA

§třídavé pro§vičeni hrotu iazyka
Usta pou nrirn+-t pootevt'ená, hrotenl Jazfká
ge gtiidavě dotýkarne horního n dolniho rtu,

ú,..ik prcváďírnĚ v rlímlckérn opakor,áni,
střidáme pornalé a rychlri tempo

KARTAČEX

+



Průpravné cvičgní k nápravě hlásek L
pÁruvtčxA _ RAKETA

Vědomé střidání napéti a uvolněni jazyka

Ljsta tsuu rttitnr proteviená. htotlmyk* volne polnir:ný
,r dulrrrĚ ústni Hrg't,lařyka rlf idav* :lapináme

ts lrlrrl]i vysťnlljelte 1 dutiny tisini (utvořirrre špiřktti a pcsiěre
hrot ;atyka uvplnime zpét do d,Jhn,ť u*ml

|]vik pravádirne v rytttckÉrn opak*v*tti

7, počiTÁt-ti HonilicH A DoLHicFt zoUBKů

Stimulace hrotu jazyka
se změnou pohybu do stran

LJ$lá l§ňu n|*vťerr"i, |votent 1aryka te siíirt*vó rjirlŤkrltnr

nÉ}píve tr*rni*h ;t posleee dďnich rtlfirl

Édoixl Jiuyha ur*t4t lprru,u lerapp'tlt pnmocí rlctykrrve sttnlttlacg

[npnluůup v l$ll}t§ sledu střeil ř§rák, §toi,ůfia d0 stran nó píáT*

vrátrt sp na fezak, glolrčka na levs,

Ve ste|nÉrn sledu povadirylg ,,l dolni rovtrá

51

8. KLUS K0NE

§timulace hrotu jazyka s napétim

Usr;l port r*,,*ř otevřená,

hrol;azyka *rlné píitisknĚme na alveolárni 1iy§óÉek

L1voinirnÉ, C,rtk provádime T rytmrctÉm opakOvánr

6. ZAJiČEK SKÁČE

Stirnulace pohybu jazyka střidavě
za horni a dolni zuby
Ůsta porr dn široka oievrgna,

itrol§n-i 1aeyka sťidavě pnhyhujeme srn*rent za hornt

a dolni zuby
Cvrk provádim* l, rytrrnckěffi opakováni
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