
LISTOVÁNÍ KAPITOLAMI UČEBNICE
•  Pohádkové kapitoly jako návnada pro děti:
	 •		Maxifuk	kouzelníka	Větrníka
	 •		Melodická	mluva	Čaroděje	se	zlatem	v	hrdle
	 •		Srandičky	s	kouzelníkem	–	pistolníkem	Prskavkou	Prdlivkou

•  Myšlenkové a pedagogické podněty dospělým:
	 •		Chcete	dobře	mluvit?	Tak	se	naučte	dobře	slyšet!
	 •		Od	vytí	a	pravýkřiku	k	lidskému	slovu
	 •		Mocná	síla	člověčího	dechu	
	 •		Zpívání	–	cesta	k	melodickému	vyprávění	pohádek
	 •		Překážková	dráha	jazykolamů
	 •		Vyrobíme	dětem	loutky	a	naučíme	je	mluvit.
 •		Koho	naučíme	mluvit?	No	přece	ty	loutky	a	také	naše	děti.

•  Učebnice nabízí rozsáhlý tréninkový prostor dětem, pro jejich řečové hrátky,
•  a „intelektuálům“ praktická doporučení, aby jejich myšlenky měly působivý zvuk.
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Chcete dobře mluvit? Chcete, aby vaše děti dobře mluvily? 
Pak je tato kniha právě pro vás!

Mluvní průprava pro učitele, rodiče a jejich děti
1. lekce – Chcete dobře mluvit? Tak se naučte dobře slyšet

2. lekce – Od pravýkřiku ke slovu3. lekce – První rok života dítěte – od pláče k prvnímu slovu

4. lekce – Mocná síla lidského dechu  
5. lekce – Od dýchání ke zpěvu – První metodická řada

6. lekce – Sedmero srozumitelné a příjemně znějící mluvy

7. lekce – Zpívání – cesta k melodickému vyprávění pohádek

8. lekce – Rozezvučíme dlouhé – ale i krátké vokály

9. lekce – Zvuková barevnost jednotlivých vokálů
10. lekce – Vyslovuj pořádně nejen začátky slov, ale i jejich konce!

11. lekce – Přehled všech konsonant
12. lekce – Překážková dráha jazykolamů
13. lekce – Vyrobíme si loutky a naučíme je mluvit.
14. lekce – Každá loutka vypadá jinak – rozmanité jsou i jejich hlasy.

     Rozezníváme tělesné rezonanční dutiny.

15. lekce – Vymýšlíme si a vyprávíme svoje vlastní pohádky.
Mluvní maturita – zkouška řečové zralosti
Podaří se nám uzavřít generační štafetu a vlastní srozumitelnou a příjem-

ně znějící mateřštinu předáme dětem přímo – vlastní mluvou? Cesta „násle-

dováníhodného řečového vzoru“ je totiž nejúčinnější i nejrychlejší metodikou 

mluvní pedagogiky.

Ale také
Předkládáme metodické postupy, které poslouží nejen dětem, ale i vám, 

kteří potřebujete ve své profesi zkultivovat mluvní projev. Pak budete 

svoje myšlenky předávat účinněji. Stačí, když se lehce přenesete přes některé 

herní motivace určené dětem, a mluvní cvičení zvýší vaši kulturu řeči.
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MLUVENÁ MATEŘŠTINAJak se stát řečníkem během 15 lekcí
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