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Easi-speak (mikrofon) 

Vlastnosti 

 Nahrávání přímo do mikrofonu, zároveň si nahrávku můžeme poslechnout 

díky integrovanému reproduktoru 

 Soubory nahráváme v mp3 formátu  

 Po připojení mikrofonu k počítači si nahrávky můžeme stáhnout do PC a díky 

USB konektoru soubory dále upravovat 

 Vestavěná baterie se nabíjí přes USB konektor 

Důvodem výběru Easi – speak mikrofonu bylo to, že to je: 

 Skvělá pomůcka, která je vhodná pro děti, které se zdráhají mluvit 

 Slouží, jako zpětná vazba kontroly při vypravování příběhu nebo pohádky 

 Výborně se hodí k sluchové analýze a syntéze 

 Logopedické chvilky 

 Učíme se rozlišovat sílu hlasu 

 Můžeme ho využít při hudebních chvilkách, kdy si zvuky nástrojů nahrajeme 

do mikrofonu a děti následně hádají, o jaký nástroj se jedná 

 Mikrofon využíváme při vycházkách do přírody a nahráváme si zvuky, které 

kolem slyšíme 

 Skvělým pomocníkem je i při hrátkách s angličtinkou, kdy si děti zpětně 

kontrolují výslovnost 

 

 Pohádka – vyprávění pohádky dle vlastních slov – následná kontrola, 

jestli se na něco nezapomnělo, kontrola správné výslovnosti 

 Vyprávění úseku pohádky podle obrázku, změna intonace hlasu (silný x 

slabý, klučičí x holčičí) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Říkanka – přednes básně (jednotlivec) – zpětný poslech 

 Říkanka – dvojice (chlapec x děvče) – střídání po verších – zpětná kontrola 

síly hlasu 

 Porovnání tónu hlasu 

 

 

 



 

 Sluchová analýza (rozklad slov na slabiky) 

 Šeptaná 

 Jazykolamy 

 Logopedické chvilky – hry se zástupnou řečí 

 Foukaná – síla „větru“ 

 Využití při výuce cizího jazyka (angličtina) – správná výslovnost, 

opakování slov, následná kontrola 

 

 

 Hudební nástroje – seznámit děti s nástroji, poté zvuky nástrojů 

nahrajeme do mikrofonu a děti podle zvuku hádají, o který nástroj se 

jedná 

 Příroda – na vycházce nahrajeme zvuky, které slyšíme v přírodě 

(štěkot psa, zpěv ptáčků…) – poté si zvuky s dětmi pouštíme a 

hádáme, co slyšíme 

 Nápodoba zvířátek 


