
Поштовани родитељи, 

У наредних седам дана припремите се за авантуре кроз предлог 
различитих активности и игара за развој и подстицање комуникативних 
вештина осмишљених у сарадњи са Вашим васпитачима и логопедом.  

Шта је оно на чему смо желели да ставимо највећи акценат? 

ПОРОДИЦА.  

Зашто? 

Зато што је најделотворнија стимулација у оквиру породице, односно 
заједнице у којој се дете креће и живи. Дакле, само заједничким 
залагањем и тимским радом који укључује породицу, васпитача и 
стручног сарадника-логопеда, можемо допринети целокупном развоју 
детета.  

Желимо Вам да уживате у играма за време ванредне ситуације са 
својом децом  и породицом где и остали чланови могу да се укључе у 
игру.  

 

 

Ваши стручни сарадници-логопеди: 

Милана Јеловац 

Катарина Утвић 

Невена Симић 

 

 

 

 



 

ВЕЖБЕ ОРАЛНЕ ПРАКСИЈЕ 

 

ЈЕДНОГ ЈУТРА ГОСПОДИН ЈЕЗИК ЈЕ УСТАО ( ЈЕЗИК НА ГОРЊУ 

УСНУ)И ПОЧЕО ДА СЕ СПРЕМА ЗА ПОСАО ( ЈЕЗИК НА 

УНУТРАШЊОСТ ЈЕДНОГ ПА ДРУГОГ ОБРАЗА). НАЈПРЕ СЕ 

УМИО (ОБЛИЗАТИ УСНЕ ) ЗАТИМ ЈЕ РАДИО ВЕЖБЕ ( БРЗО 

ЈЕЗИК ГОРЕ – ДОЛЕ ), НАМЕСТИО ЈЕ КРЕВЕТ ( ОГЛАШАВАЊЕ 

ЋУРКЕ) , ПОДИГАО ЈЕ РОЛЕТНЕ НА ПРОЗОРУ ( ЈЕЗИК ГОРЕ), 

ОТВОРИО ПРОЗОР ( УСНЕ У ПОЛОЖАЈ ЗА ГЛАС О), УМУТИО 

КАФУ ( ВРХ ЈЕЗИКА СЕ ПОЈАВЉУЈЕ ИЗМЕЂУ УСАНА НЕКОЛИКО 

ПУТА), ПОШТО ЈЕ КАФА БИЛА ВРУЋА  ДУВАО ЈЕ  ДА СЕ ОХЛАДИ 

( ДУВАЊЕ), ЗАТИМ ЈЕ СРКНУО ( СРКАЊЕ) . 

НА ПУТУ ДО ПОСЛА УГЛЕДАО ЈЕ КОЧИЈУ, КОЊИ СУ 

БЕЗБРИЖНО КАСКАЛИ  (КОЊСКИ КАС ), ОНДА СУ УБРЗАЛИ ( 

БРЖИ КОЊСКИ КАС),  ЧУО ЈЕ ЗВУК ТОЧКОВА И СЕТИО СЕ ДА 

КАСНИ НА ПОСАО. УШАО ЈЕ У СВОЈА КОЛА  (Брррррр) КОЈА 

НИСУ ХТЕЛА ДА УПАЛЕ, МАХНУО ЈЕ КОМШИНИЦИ ( ЈЕЗИК 

ЛЕВО – ЈЕЗИК ДЕСНО)КОЈА ЈЕ ПРОШЛА ПОРЕД ЊЕГА И 

ЗАУСТАВИЛА АУТО ( Крррр) И ПОВЕЗЛА ГА НА ПОСАО . 

КАДА ЈЕ СТИГАО НА ПОСАО , ПРВО ЈЕ ОБРИСАО ПРАШИНУ СА 

СТОЛА ( ОБЛИЗАТИ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ЗУБЕ), ОНДА ЈЕ УШАО 

ШЕФ И РЕКАО МУ ДА МОРА ДУЖЕ ДА ОСТАНЕ НА ПОСЛУ. 

ЈЕДИНИ КОМЕНТАР ГОСПОДИНА ЈЕЗИКА БИО ЈЕ  Ссссссссссссс! 

КАО СЕ ОСЕЋАО ГОСПОДИН ЈЕЗИК?ДА ЛИ ЈЕ БИО СРЕЋАН?  



КАКО ТИ ИЗГЛЕДАШ КАД СИ СРЕЋАН, ТУЖАН..? 

 

РЕЦИ СУПРОТНО 
 
Циљ: Активизација и проширивање вокабулара,увежбавање одабира 
речи са супротним значењем, развој слушне пажње. 
Игра: особа изговара реч, а дете треба да изговори реч са супротним 
значењем, нпр. хладан-врућ. Биће занимљиво ако при брзој игри 
мешате различите врсте речи (именице, придеве, прилоге, глаголе) 

Врућ, близу, сести, лето, високо, чист, дан.   

Јутро (вече), дан (ноћ), зима (лето), пријатељ (непријатељ)... 
 
Хладан (врућ), чист (прљав), мекан (тврд), танак (дебео), мокар (сув), 
гласан (тих), весео (тужан), спор (брз).. 
 
Победити (изгубити), подигнути (спустити), сести (устати)... 
 
Сутра (данас), касно (рано),  високо (ниско), уско (широко)... 

 

ПОГОДИ ШТА ЈЕ ТО 

Циљ: активизација, проширивање вокабулара (именице и описни 
придеви) и развој логичког мишљења. 

Игра: Ово је једноставна, али врло забавна игра погађања.Замислите 
неки детету познати предмет (или једноставно одаберете неки предмет 
који се налази у просторији, али немојте рећи детету шта сте одабрали) 
и покушајте га описати. Дете треба да погоди шта је то према вашем 
опису. Када више пута успе погодити, замените улоге. Реците: 
„Покушај да опишеш неки предмет, а ја ћу покушати да погодим шта је 
то.“ 

 



 

 

 
 
ДОВРШИ РЕЧЕНИЦУ 
 
Циљ:правилно уклапање именица у реченице са предлозима. 
 
Игра: Особа изговара реченицу коју дете треба да доврши тако да буде 
смислена и граматички исправна. 
 
Примери реченица: 
 
Лептир је слетео на... 
 
Гусеница се пење на... 
 
Маче воли да спава испод... 
 
Дечак је ставио књиге на... 
 
Мирис је долазио из... 
 
Мама је ставила тањире на... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШТА СЕ НАЛАЗИ УНУТРА? 
 
Циљ: активизација и проширивање вокабулара именица, развој 
визуелне перцепције, развој логичког мишљења и општих знања. 

Игра: именујте неки предмет или место и питајте дете шта се може 
налазити у њему (унутра). Прво почните од детету познатих предмета и 
места, а затим играјте исту игру у шетњи; нека дете погађа шта би се 
све могло налазити унутра. У почетку је довољно да дете именује само 
један предмет, а после проширите задатак на више предмета, на три 
или чак шест. 

Примери: 

 

Шума – стабло                                Фрижидер – млеко 

Лонац – супа                                    Вртић - деца 

Воз – путници                                  Кућа - кревет 

Позориште – глумци                       Продавница - купци 

Брод – морнари                                Ормар – кошуљa 

 

ПОГОДИ ВОЋЕ 

Циљ: проширивање вокабулара (описни придеви) 

Игра: особа предлаже детету да себе замисли као неко воће, али не сме 
рећи које док особа сама не погоди према дететовом опису. Зато дете 
треба што прецизније да опише „себе“. 

Пример: 

Овалан, тврд, кисео, стављају ме у чај. Погоди шта сам! (Лимун). 

Овална, плава, тврда, глатка, кисело-слатка, с коштицом у средини. 
Погоди  шта сам! (Шљива).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласовна нализа и синтеза 
 
Задаци:  

 Упознавањедецесагласовима и словима 
 уочавањеположајагласа  у речима и утврђивањеместагласова у 

речима(именованесличице) 
 растављањеречинагласове 
 одређивањедужинеречи - одколикогласовасесастоји 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



З -Свакaсличицасалевестране у себисадржиглас З. 
Састојисеодоноликогласоваколикоимазечјихрупа. Пронађикојипоредујеглас З у 
именованојсличици и убацизеку( инеказекаскочи) у одговарајућурупупореду (например, 
повезатизеца и рупистрелицом или нацртати уши цеа да вире и рупе) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ф - Именоватисличице, свакаимаоноликогласоваколикојекофараспоређено и у 
себисадржиглас ф, у којојкофифокаловирибу у тојјепоредуглас  ф у иненованојсличици. 
Убацирибу у тукофукаонапримеру. 
 

 
 


