
Otevřít ústa,
špičku jazyka

zasunout za horní
řezáky

Stisknout zuby,
otevřené rty

vysunout dopředu

Grimasy:
Obrázky s fialovým rámečkem:

Při zavřených ústech
stáhnout koutky

úst dolů,
tvářit se „smutně“

Otevřít ústa,
vypláznout jazyk,

pevně zavřít obě oči

Dolní zuby
přitisknout

k hornímu rtu

S pičku jazyka
položit na horní
ret, ústa při tom

široce otevřít

Stisknout zuby,
ústa rozevřít do

širokého „úsměvu"

Při otevřených ústech
zatlačit jazyk do tváře

Spodní ret přesunout
přes horní

Při sevřených rtech
pokrčit nos

Obrázky se žlutým rámečkem:

Doplňující informace
z logopedického hlediska

Základní údaje:
Dobrá motorika úst a jazyka je důležitým předpokladem pro správnou výslovnost jednotlivých
hlásek. Grimassimix, podporuje hravou formou plánování, cítění, provádění a
znovurozpoznávání pohybů svalů obličeje a úst.
Dělání grimas baví všechny kluky i holky!
Tato hra je ale obzvlášť vhodná pro děti,
• které neumějí dobře vyslovit jednotlivé hlásky
• mají slabé svalstvo rtů a jazyka (otevřená ústa, ptyalizmus, chybné postavení zubů)
• jsou v logopedické péči

Použití karet:
Počet destiček se může měnit podle věku, stupně vývoje a vytrvalosti dítěte. Je vhodné začít hru
nejprve jen s několika destičkami, např. jen se zelenými nebo červenými. (Na stole potom budou
ležet jen karty s příslušnými grimasami).

Zrcadlo:
Zrcadlo umožňuje hráči kontrolovat, zda jeho grimasa odpovídá obrázku na vytažené kartě. To
pomáhá zejména dětem, které nejsou schopné dobře cítit pohyby svého obličeje.



Do špičky sevřené rty
vysunout dopředu,

stáhnout obočí
(„zlý pohled")

Obrázky se zeleným rámečkem:

Obrázky s modrým rámečkem:

Obrázky s oranžovým rámečkem:

Otevřít ústa,
špičku jazyka vložit do

koutku úst

Horní ret přesunout
přes spodní

Nafouknout obě tváře,
rty při tom držet

zavřené

Zuby položit na spodní
ret, při tom šilhat

Otevřít ústa, jazyk
vypláznout dolů

Vtáhnout tváře Udělat z jazyku
trubičku

Nafouknout jen jednu
tvář

Otevřít ústa, rty
vtáhnout dovnitř
("schovat zuby")

Současně široce
otevřít ústa a oči

Sevřít a široce
roztáhnout rty

("úsměv")

Zešpičatělé rty
vysunout dopředu

Položit zuby na
spodní ret

Zavřít ústa, rty
vtáhnout dovnitř,
široce rozevřít oči

Zavřít jedno oko Vložit špičku jazykuza
horní řezáky,

spodek jazyku
protlačit mezi zuby

dopředu

Vtáhnout tváře
a současně šilhat

Spodní čelist
posunout na jednu

stranu

Zakulatit ústa do
písmene „O“, oči při
tom široce rozevřít
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Obrázky s červeným rámečkem:

piatnik.com


