
LOGOPEDICKÉ
LETNÍ POBYTY 2022
Vážení a milí rodiče,
představujeme Vám přehled příměstských letních pobytů v Brně pro rok 2022. 
Pobyty se sportovním zaměřením poskytnou Vašim dětem logopedickou péči, 
zábavný program, zajímavé zážitky a činnosti, koupání v bazénu, dobré jídlo 
a mnoho dalšího.

Náplní letních pobytů jsou

• Logopedická cvičení
• Cvičení síly a postřehu
• Motorika
• Obratnost
• Plavání
• Výtvarné tvoření
• Sportovní dovednosti
• Pohybové aktivity v místnosti

i ve venkovním prostředí
• Poznávání a objevování
• Rozvoj kreativity a zručnosti

Cílem letních pobytů 
je zábavné léto pro Vaše děti 

Hravou formou zajistíme komplexní rozvoj celé 
osobnosti dítěte. Vhodnými metodickými 
postupy pomůžeme navodit správnou 
artikulaci, obohatit slovní zásobu a podpořit 
vyjadřovací schopnosti. Pomocí individuální 
a kolektivní terapie naučíme děti rozvinout 
sluchové vnímání, smysl pro rytmus 
a v neposlední řadě dechová a fonační cvičení 
s využitím různých pomůcek. 
Zaměříme se na rozvoj jemné a hrubé motorky, 
grafomotoriky a oromotoriky.

SUPERLÉTO 
PRO SUPERDĚTI.
STAŇ SE HRDINOU.



LÉTO SE (SUPER)HRDINY
7. 7. – 8. 7. 2022
Staneme se hrdinnými obránci, kteří pomáhají 
slabším. Vyrobíme si super trička a vydáme se 
spolu vytrénovat naše super schopnosti, 
a to především sílu a flexibilitu – budeme lézt, 
šplhat, skákat i házet na cíl.

DOBRODRUŽSTVÍ 
S POŽÁRNÍKEM SAMEM
11. 7. – 15. 7. 2022
Týden budeme zažívat dobrodružství, jaká 
prožívají opravdoví hrdinové – hasiči. Budeme 
krotit nevyzpytatelné přírodní živly 
a zachraňovat životy. 
Zdoláme překážkové dráhy a natrénujeme 
prolézání, běh i postřeh.

DOKTORKA PLYŠÁKOVÁ V AKCI
18. 7. – 22. 7. 2022
Staneme se záchranáři a budeme pomáhat 
druhým a dokonce zachraňovat životy. 
Naučíme se ošetřit sebe i kamarády a zjistíme, 
jak to vypadá v sanitce. Jako hrdinové 
záchranáři budeme trénovat dechová cvičení, 
rychlost, postřeh a hbitou komunikaci!

ZÁCHRANA PLANETY 
S AQUAMANEM
25. 7. – 29. 7. 2022
Přeneseme se do říše rostlin a zvířat a 
naučíme se, jak je chránit. Vydáme se do 
hlubin oceánů i do divoké džungle a 
pomůžeme zvířátkům 
v nouzi. Budeme si povídat o ekologii, 
naučíme se třídit odpad a staneme se hrdiny 
planety Země.

AKČNÍ LÉTO SE ŽLEVAMI NINJA
1. 8. – 5. 8. 2022
Prožijeme týden s kaskadéry a akčními hrdiny. 
Vytrénujeme své reflexy, hbitost, balanc, postřeh 
a ohebnost. Přeneseme se do světa cirkusových 
a filmových kaskadérů a akrobatů, se kterými 
si užijeme spoustu zábavy.

SHERLOCKOVY ZÁHADY
8. 8. – 12. 8. 2022
Vydáme se na pátrací akci a staneme se hrdiny 
mezi policisty a detektivy. Budeme luštit záhadné 
tajenky, hledat stopy a řešit záhady. Vytrénujeme 
paměť, všímavost a myšlení, které nás dovedou 
ke zdárnému cíli.

POMÁHÁME S PEJSKEM BOLTEM
15. 8. – 19. 8. 2022
Hrdinové nejsou jen lidé, ale i zvířátka. Poznáme, 
jak odvážní a nápomocní umí být pejsci a další 
členové zvířecí říše. Naučíme se rozlišovat jejich 
stopy, chránit je a komunikovat s nimi, což bude 
vyžadovat trénink naslouchání. Chceš se stát 
zvířecím parťákem?

TÝDEN POKUSŮ S VYNÁLEZCEM 
ALVOU
22. 8. – 26. 8. 2022
Ponoříme se do tajů pokusů a experimentů 
a zjistíme, že věda je opravdu zábava. Abychom 
se stali hrdiny, kteří vymyslí a vyrobí něco, 
co pomůže ostatním, musíme ale vytrénovat 
trpělivost, zručnost, jemnou motoriku a logiku.

Rezervace a další informace na recepcích poboček, e-mailu nebo tel. čísle:

+420 543 420 666
logo@logoped.cz

Budeme se na Vás těšit!

3 900 Kč
/týden

1 700 Kč
/2 dny




