
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, střední odborná škola pedagogická a gymnázium, praha 6, eVropská 33,
Vás zVe na cyklus seminářů pro pedagogy mateřských škol

akci podpořilo finančním příspěVkem hlaVní město praha.

hudební činnosti
v logopedické prevenci

termín konání: 20.4., 18.5. + září 2018

místo konání: Evropská 33, praha 6, soŠp, voŠ a Gymnázium.

časoVá náročnost: 13:00 – 18:30 

uzáVěrka přihlášek: 31. 3. 2018. 

přihlášky na cyklus seminářů: www.hudEbnisos.cz

akce je určena pedagogům mš a zš z prahy.

Účast je bezplatná.

jednotliVé bloky:

Hudební činnosti v logopedické prevenci v MŠ

logopedie v praxi

Hlasová výcHova

Hra na zobcovou flétnu

zpěv a vokální činnosti



hudební činnosti V logopedické preVenci V mš
seMináře se budou věnovat uplatnění HudebnícH (převážně pěveckýcH) činnos-
tí v logopedické prevenci a profylaxi v MateřskýcH ŠkolácH. zaMěří se na 
povzbuzení koMunikačníHo apetitu, osvojování slovní zásoby a na stiMulaci 
foneMatickéHo slucHu. nastíní Možnosti práce s písní s oHledeM na potřeby 
dětí s naruŠenou koMunikační scHopností a s odliŠnýM MateřskýM jazykeM. 

mgr. kmentoVá milena, ph.d.
je speciální pedagožkou se zaMěřeníM na Hudební výcHovu. věnuje se propo-
jení Hudební výcHovy a logopedické prevenci, kultivaci řeči předŠkolnícH dětí. 
působí jako učitelka v Mateřské Škole. pracuje s dětskýM folklorníM soubo-
reM. je autorkou publikace Hudební a řečové projevy předŠkolnícH dětí a je-
jicH vzájeMné ovlivňování a slovo, slůvko, slovíčko, HoneM poběž, písničko!

logopedie v praxi
v předŠkolníM i základníM vzdělávání se pedagogové setkávají s MnožstvíM 
dětí s oslabenýMi řečovýMi scHopnostMi. pojMenujeMe si Možné dílčí příčiny, 
které tato oslabení způsobují, a jejicH důsledky nejen pro vzájeMnou Mezi-
lidskou koMunikaci, ale předevŠíM do vzdělávání. společně se zaMyslíMe nad 
upevňováníM jednotlivýcH dovedností nutnýcH pro rozvoj řeči prostřed-
nictvíM příkladů cílenýcH HudebnícH aktivit se skupinou i individuálně naplá-
novanýcH pro konkrétní dítě. své nápady si saMozřejMě vyzkouŠíMe.

hlasoVá VýchoVa
cíleM seMináře je porozuMět MecHanisMu HlasovéHo projevu a přirozenéHo 
dýcHání ve vztaHu k MyŠlení, svalůM a eMocíM. výcvik HlasovýcH dovednos-
tí bude vědoMou prací s těleM. důraz bude kladen na sebeuvědoMění a ovlá-
dání decHu v HarMonické rovnováze Mezi těleM, Myslí a eMoceMi. snaHou 
worksHopů je seznáMit účastníky se skutečností, že Hlas je zprávou o kvalitě 
lidské psycHosoMatiky a obrazeM, zrcadleníM naŠeHo života.

hra na zobcoVou flétnu
cíleM worksHopu je osvojit si základy Hry na sopránovou zobcovou flétnu, 
získat správné návyky v oblasti decHové, prstové a artikulační tecHniky. 
decHová cvičení, držení nástroje, základy artikulace, tvoření tónu. základní 
HMaty, Hra jednoducHýcH písní v pětitónovéM či větŠíM rozsaHu. Metodické 
Materiály vHodné pro předŠkolní a MladŠí Školní věk, Hlavní Metodické zása-
dy při kolektivní výuce Hry na nástroj.

zpěV a Vokální činnosti
seMinář se bude věnovat vokálníM aktivitáM. jeHo součástí bude vHodný vý-
běr a praktický nácvik písní a jejicH propojování s dalŠíMi Hudebně poHybový-
Mi činnostMi. zaMěříMe se i na relaxační aktivity. 

mgr. chudomeloVá lada
je speciální pedagožkou – logopedkou ve speciálně pedagogickéM centru 
pro slucHově postižené. zabývá se diagnostikou a budováníM řeči u dětí se 
slucHovýM a řečovýM HendikepeM. v Minulosti vyučovala v Mateřské a zá-
kladní Škole pro slucHově postižené. Hudební prvky využívá v individuálnícH 
terapiícH a zejMéna v kroužku cvičení rodičů s dětMi, zaMěřenéHo na rozvoj 
komunikacE.

mgr. fendrichoVá paVla
je sopranistkou souboru linHa singers, učí Hlasovou výcHovu na daMu, 
sólový, sborový a ansáMblový zpěv na pěveckéM a MuzikálovéM oddělení 
konzervatoře j. ježka a pedf uk. je lektorkou worksHopů Hlasové tecHniky – 
něMecko (jazz akadeMie dortMund), Švédsko (uppsala), Švýcarsko (engadin), 
praHa (daMu, kjj) aj.

phdr. hurníkoVá kateřina, ph.d.
v současné době vyučuje na katedře Hudební výcHovy na pedagogické fakul-
tě university karlovy. jako flétnistka spolupracovala s koMorníMi soubory 
zaMěřenýMi na interpretaci barokní Hudby. zabývá se výukou Hry na zobco-
vou flétnu – od MetodickýcH probléMů k rozvíjení tvořivosti. 

phdr. liškoVá marie
působí na střední a vyŠŠí odborné Škole pedagogické v praze 6. zabývá se 
popularizací Hudební výcHovy, sborMistrovstvíM a pěveckou výcHovou. z její 
dílny vyŠly učebnice Hudební výcHovy pro zŠ spn a.s. a dalŠí Hudebně Metodic-
ké Materiály pro předŠkolní výcHovu.


