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1. Úvod
V téhle knížce se naučíš hlásky  D, Ď, Ť, Ň, J, CH, K, G a N a při tom ti budou pomáhat tato 
zvířátka:

D Dikobraz a kobra

J Jelen Robert

ĎŤŇ Mravenečník

Ch Chobotnice Chuana 

G Gazela

K Krokodýl

N Nosorožec Nanu

Každý úkol má svůj obrázek.
Podle obrázku poznáš, jaký úkol tě čeká.
Budeme si hrát, kreslit, cvičit, počítat, ale hlavně si budeme povídat.
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Vážení rodiče, 

dostává se vám do rukou knížka, která by vás ráda provedla domácí přípravou k doplnění 
péče odborného logopeda a pomohla vám při kvalitní přípravě na školu. Odborný logoped 
s vaším dítkem nacvičí, resp. vyvodí, hlásku, předvede artikulační cviky, správné postavení 
mluvidel a také předá domácí úkol. 
Vaše velká dřina začíná!
Každá kapitola začíná příběhem, který uvádí do děje a  obsahuje procvičovanou hlásku. 
V příbězích vystupují zvířátka a jejich životní strasti. Děti se s nimi lépe ztotožní, protože 
lidský svět v  pohádkách je o  mnoho složitější než svět zvířecí. Dobro vítězí nad zlem, 
i zdánlivé obtíže se stávají výhodou.
Příběhy apelují na toleranci, respekt vůči světu těch, co tu s námi žijí. Čtení pohádek se v 
dnešní době pomalu vytrácí.
Bez čtení pohádek bychom však nejen nevěřili ve spravedlnost, i když té to někdy trvá velmi 
dlouho, ale těžko bychom porozuměli i světu ve společnosti plném informací. 
Pohádky a  společné chvíle s  rodiči nemůže nahradit žádné médium. Vzájemná blízkost, 
kterou ony společné chvíle strávené čtením pohádek bezesporu přinášejí, je tím nejlepším 
vkladem pro rozvoj osobnosti vašeho dítěte. 
Kniha je rozdělena do 10 kapitol, jejichž obsah vyplyne z názvu kapitoly, a je zaměřena na 
děti ve věku od 3–4 do 7 let.
Na začátku každého dílu najdete obrázek holčičky a kluka – to proto, aby se dal dokreslit, 
vybarvit a pojmenovat. Udělejte si na to prosím čas.
Dejte postavě holčičky nebo kluka jméno, dítě se tak s obrázkem ztotožní. Rázem to bude 
jeho knížka. Jen jeho!
Když se děťátko narodí, je součástí maminky, žije s ní, pro ni. Já jsem! Testuje svůj vztah s ní, 
také prostředí, do kterého se narodilo. Zda je tu správně, zda jej mají rádi ti, kteří jej přivedli 
na svět, zda náhodou nevedou válku. 
Mezi prvním a  druhým rokem se učí žít s  celou rodinou, od maminky se pomalu 
osamostatňuje, učí se poznávat ty, kteří do ní patří. Řeč je opakováním slabik, žvatláním, 
která přejde do prvních slůvek. 
Ukazování věcí, lidí a  zvířat doprovází laskavě maminka svým povídáním. Lidská řeč je 
základním předpokladem pro existenci ve společnosti – vývojem řeči tedy naše společné 
povídání začíná.  
Po druhém roce věku přichází období první emancipace. Já sám! Já sám znamená touhu 
po dalším oddálení od maminky, ale s vědomím její neustále blízkosti, jde o první nástin 
samostatnosti. Přichází otázky „Co to je?“. Slovník děťátka je obohacen o pojmenování dějů 
a situací. V naší řeči je obsažen prožitek, popis situace, a tím jí rozumíme. 
Mezi druhým a třetím rokem začíná dítě objevovat vrstevníky a vztahy s nimi. Já a ti druzí, 
kteří jsou zatím zpestřením života. Dítě ještě není připraveno na kolektiv, užívá si krásného 
vztahu s maminkou, její náruče. Skrze ni prožívá svět kolem sebe. Každý den je nový začátek. 
Kolem třetího roku jde poprvé do školky. Zde už chybí maminčina náruč, je nahrazena novou, 
paní učitelky, o kterou se však musí dělit s dalšími členy skupiny.  Učí se žít s vrstevníky. 
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Objevuje svět ve velké společnosti. Dochází k dalšímu osamostatnění – podobně i zvířata 
uvádí svá mláďata do světa. 
Maminka s tatínkem více a více povídají o světě, dítě poslouchá a ptá se „A proč“. 
A rodiče laskavě vysvětlují, ukazují, popisují svět i to, jak funguje.
Povídání musíme často přerušovat, protože pozornost dítěte nevydrží dlouho. 
Zprávy ze školky jsou spíše kusé. Maminka povídá, dítě povídá. Komunikace není vzájemná, 
čili reciproční. 
K tomu, aby svět dostal obsah a vytanuly vzpomínky, nám pomohou právě obrázky.
Během školky se z malého batolete stane předškolák. 
Projde velkou proměnou. 
Učí se komunikovat, povídat si, poslouchat ty druhé, co a jak mu chtějí říci. 
Učí se s nimi žít, rozumět jim.
Ale cesta je dlouhá, proto sdílet své zážitky s maminkou a tatínkem znamená učit se rozumět 
druhým a světu kolem sebe a také povídat si.
Slůvko „povídat si“ znamená vypravovat zážitky nejen ze školky, z návštěvy u babičky, ze 
zápasu o hračku, z první boule… Znamená to také zpracovat prožitek z ušmudlané zástěrky 
i jedovatého slova kamaráda či kamarádky, které bolí, i když dítě vlastně neví proč. I když 
to jsou jen střípky, jsou právě ony odrazem prožitku situace, prvotní vzpomínkou, která 
provází celý život. 
Už si umí zavázat tkaničky, samo se najíst, trochu malovat, zpívat, tančit a radovat se. Už si 
dokáže samo s vámi povídat, vyprávět, sdílet zážitky. 
Úkol tohoto věku – já umím, já dokážu – je splněn. 
Vaše dítě udělalo obrovský skok. A my  jsme v poslední kapitole knihy Povídám, povídáš, 
povídáme o... Už si povídáme spolu. Sdílíme zážitky, plánujeme budoucnost, hodnotíme, 
soudíme, káráme, zlobíme se, ale hlavně se moc a moc se radujeme. 
Královské období her a radostí končí. Děťátko dozrálo ke škole. Došlo ve svém vývoji až 
na samou hranici, kde chápe, zda úkol byl splněn, či ne. Může přijímat složité výzvy, úkoly 
i plnit povinnosti. 
Je připraveno do školy. Velká hra tedy může začít. 
Pojmenování pro lidi, zvířata, věci, ale především pro prožitky je to nejdůležitější pro zdravý 
rozvoj vašeho děťátka. Toto pojmenovávání je obsahem naší komunikace i dávno potom, co 
opustilo brány školky, přesunulo se do velké školy a potom i do školy střední či vysoké.
Rodiče mají k dítěti nejblíže, jejich vztah nemůže nikdo a nic nahradit – jejich provázení 
světem dětství až po dospělost, jejich vzájemné povídání... 
A i když někdy později – až bude váš potomek dospívat a bude skoro pryč z domova – bude 
vaše povídání hodně složité, věřte, že pro něj stále zůstává tím nejdůležitějším bodem v životě.
Cestu k samostatnosti můžeme hledat jen s vědomím pevného bodu!
Přeji vám tímto, aby vám vaše vzájemné povídání přinášelo jen radost.

Helena Pěnkavová
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