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ЛОГОПЕДИ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА ДАНЕ КОРОНЕ: 
 
 

 
Драги родитељи, 
 
         Ових дана сви смо збуњени и уплашени јер се срећемо са вирусом који 
нам је непознат, а истовремено покушавамо да осмислимо дане који су пред 
нама. Обраћамо вам се са жељом да вас подсетимо   колико су комуникација 
и говор са вашом и нашом децом угрожени у уобичајеној рутини. И то је 
главни разлог што имамо све већи број деце са сметњама у овим 
вештинама. Верујемо да вам је познато колико је важно  и за вас и вашу децу 
да у овим данима осмислите нове породичне рутине. Дајемо себи слободу 
да вам предложимо: 
 
o ИГРАЈТЕ СЕ!  
Дете најбоље учи кроз игру.Свакодневно се дружите са својим дететом опуштено 
и без журбе. 
 
o ПРИЧАЈТЕ!  
Причање је нешто посебно и забавно! 
Описујте оно што ваше дете ради, како се оно вероватно осећа, именујте људе и  
свакодневне предмете, њихове особине, говорите о звуковима и опонашајте их, 
певајте песме. 
Служите као добар говорни модел и говорите полако. 
 
o СЛУШАЈТЕ!  
Дајте му прилику да именује шта жели ( да једе, да пије…). 
Не опомињите га због граматичких погрешака, поновите и проширите дететов 
исказ, одговорите на његова питања. 
Док ваше дете говори, гледајте га у очи. 
 
o ЧИТАЈТЕ!  
Читајте сликовнице, подстичите дете да показује и именује слике. 
 
o ИСТРАЖУЈТЕ!  

 
o ДА, ГЛЕДАЈТЕ ТЕЛЕВИЗИЈУ, АЛИ ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ! ВАЖНО ЈЕ ДА 

ТВ ПРОГРАМ ГЛЕДАТЕ СА ДЕТЕТОМ И ПАЖЉИВО ОДАБЕРЕТЕ 



САДРЖАЈ. НЕКА ТО БУДУ ЕДУКАТИВНЕ ЕМИСИЈЕ, БАЈКЕ ИЛИ ПРИЧЕ, 
А У СКЛАДУ СА ИНТЕРЕСОВАЊЕМ ДЕТЕТА. 
 У ТОКУ ГЛЕДАЊА ПОДСТИЧИТЕ  ДЕТЕ ДА ПОСТАВЉА ПИТАЊА, 
СКРЕЋИТЕ МУ ПАЖЊУ НА ВАЖНЕ МОМЕНТЕ И ЗАЈЕДНО ДОЂИТЕ ДО 
ПОЕНТЕ. 

 
▪ Остварите комуникацију са дететом пријатним  емоцијама. 
▪ Будите дететова интересовања. 
▪ Изразом лица, гестовима и говором тела саопштавате пуно тога. 
▪ Скрећите пажњу детета на различите звуке и њихове изворе. 
▪ Допустите детету да обавља ствари за  себе у току оброка, купања, 

облачења и говорите о томе. 
 

▪ НЕМОЈ ТЕ ДА ВАС У  ОВИМ ЧАРОБНИМ ТРЕНУТЦИМА СА ВАШОМ 
ДЕЦОМ ОМЕТА  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН, ОВО СУ ДАНИ КОЈИ НАМ 
ДАЈУ СЛОБОДУ ДА НЕ БУДЕМО У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ДОСТУПНИ. 
 

Не заборавите, смејте се и шалите што више, пријаће вама, а пре свега деци! 

 

ЗАПИЊАЊЕ  У ГОВОРУ 

       Нека деца у овом периоду могу да почну да запињу у говору. Важно је да 

одмах одреагујете на адекватан начин:  

1. Не скрећите детету пажњу на властити говор, не исправљајте га, не 
упозоравајте и не кажњавајте га због тога. 

2. Обезбедите детету мир, подржавајте топлу, угодну атмосферу са што мање 
узбуђења. Говорите  без прекидања и упадања један другоме у реч. 

3. Избегавајте пред дететом било какве расправе и свађе.Не допустите детету 
да гледа телевизиске емисије и филмове пуне насиља и страха.  

4. Што мање тражите од детета да говори. Уместо тога читајте му лагане, 
веселе приче смиреним тоном и лаганим темпом. Заједно рецитујте и 
говорите када нешто ради. Певајте са дететом и форсирајте невербалне 
задатке, типа цртање. Не пратите са забринутошћу сваку дететову реч јер 
ће оно приметити.  

5. Детету  организујте: 

• одлазак на спавање и буђење у одређено време  

•  главне оброке увек у одређено време 

• организујте дан тако да оно зна када може да се игра, а када да 
извршава одређене дужности  

6.  Родитељи  треба да контролишу своје понашање  у односу на запињање 
детета:  

• када  запне у говору  стрпљиво сачекајте да каже оно што жели и не 
помажите му у говору (не рећи уместо њега и не тражити да понови) 

• обраћајте пажњу на оно шта дете говори, а не како  



7. Дете мора да има утисак да има довољно времена за говор, без обзира на 
говорне тешкоће. 

8. Не показујте знаке забринутисти и сажаљења. 
9. Не дозволите да дете има повластице због запињања у говору. 
10. Усагласите васпитне ставове и доследно их спроводите. 

 

 

ДА ВАШЕ ДЕТЕ РАЗВИЈЕ ПРАВИЛАН ИЗГОВОР ГЛАСОВА... 

 

ГОВОРНА ГИМНАСТИКА 

        Сигурне смо да вам је познато колико је повећан проценат неправилности 

изговора код данашње деце. Који су разлози? Бројни, узроке неправилности 

изговора  налазимо у биолошким и социјалним факторима. Биолошки се  односе 

на неправилностима у анатомској грађи говорних органа, општој неспретности 

говорних органа као и слабије развијеном фонемском слуху (не односи се на 

физиолошки слух). Задржаћемо се на овим факторима јер сте у првом тексту 

добили смернице и савете како да обезбедите подстицајно говорно окружење. У 

наставку вам нудимо вежбе за развој  говорне моторике  која омогућава  правилан 

изговор. 

• Вежбе се изводе пред огледалом, покажите вежбу детету и подстичите га 
да понови. 

• Постепено повећавајте број понављања (три, пет, седам, десет). 

• Вежбе изводите у одређено време, нека буду део дететове дневне рутине. 

• Забављајте се док вежбате ☺.  
 
Вежбе: 

1. Исплази језик доле до браде 
2. Исплази језик горе до носа 
3. Умотај језик као палачинку, са страна ка унутра 
4. Умотај језик на доле, стави врх језика иза доњих секутића 
5. Умотај језик на горе, стави врх језика иза горњих секутића 
6. Гурај језиком образ, један па други 
7. Стави језик између горњих зуба и усне, гурај напоље горњу усну 
8. Стави језик између доњих зуба и усне, гурај напоље доњу усну 
9. Усне затворене, мрдај језик лево-десно, од једне до друге ивице усана 
10. Усне отворене, мрдај језик лево-десно, од једне до друге ивице усана 
11. Оближи усне у круг, па још једном, али на другу страну, промени правац 
12. Цоктање-увлачи ваздух, зуби стиснути, језик одмах иза зуба, врхом додируј 

зубе 
13. Коњски кас – пуцкетај  језиком о средину тврдог непца 



14. Надувај образ, један, па други 
15. Надувај оба образа 
16. Увуци образе унутра  
17. Развуци усне у осмех 
18. Напући усне у пољубац 
19. Развуци усне на једну, па на другу страну лица као да се смеје само пола 

лица 
20. Грицкај горњим зубима доњу усну 
21. Грицкај доњим зубима горњу усну 
22. Пробај да загризеш језик са обе стране, рашири га скроз 
23. Велики зев уз нагло испуштање ваздуха 

 
 Поред  говорне гимнастике предлажемо вам  и  

 

ИГРЕ ЗА РАЗВОЈ СЛУШНЕ ПАЖЊЕ 

       Слушна пажња одн. способност концентрисања на звук  важна је за правилан 

изговор гласова и уредан говорно-језички развој  детета. Основни циљ ових игара 

је поучити дете да слуша,  чује и слушно разликује гласове  матерњег језика ( нпр: 

цело/ чело, коса/ коза и сл.) али и да уочи разлику између правилног и 

неправилног изговора.  

Реци шта чујеш 
Затворите  очи, и ви и дете. Пажљиво слушајте и причајте о звуковима које  чујете. 
Причајте о извору звука и његовој удаљености ( близу/ далеко).  
 
 Где је зазвонило? 
Дете седи у средини собе. Узмите звечку или звончић , предложите детету да 
затвори очи и да погоди где је зазвонило и покаже руком смер. Идите у неки од 
углова собе и произведите звук. Кад дете покаже исправно смер реците „Готово!“.  
Замените улоге. 
 
Слушна игра скривача 
 Дете седи затворених очију, сакријте се и производите звук звечком. Дете отвара 
очи и према смеру из којег долази звук, тражи вас. Замените улоге. 
 
Нађи играчку 
Сакријте играчку док дете није у соби. Кад уђе усмеравајте га пљескањем 
длановима. Када се приближава играчки , тапшите гласно а када се удаљава 
тапшите тихо. Када је нађе замените улоге. 
 
Сунце или киша 
Ударајте руком о сто или тапшите.  Детету дајте упутство да на лагани ритам – 
шета као кад је сунце, на брзи ритам – дете „трчи кући“  јер почиње да пада киша. 



 
 
 
Вода, ваздух..... 
Договорите са дететом да се креће по соби и када зачује реч „земља“ чучне  ( или 
изговори неку реч у вези са земљом-трава), на реч „вода“ рукама опонаша 
пливање ( или изговори реч у вези са водом), на реч „ваздух“ опонаша лет птице ( 
или изговори реч), на реч „ ватра“ прави кругове рукама ( или изговори реч).  
 
У трговини  
 Играјте се у кухињи. Дете  упознајте са садржајем кутија са различитом врстом 
хране и са звуком који производи, протресите их.  Дете улази у ``трговину`` као 
купац тражи нешто од понуђеног. Ви као продавац протресете кутију ( тако да је 
дете не види)  и питате да ли је то желео.  
 
Мачка и маче 
Куцајте по столу као „мачка“, а  дете``маче``  слуша. Колико пута  мачка покуца по 
столу, толико пута  маче мјаукне.  
 
Шта је  живо? 
 Објасните детету да ћете му говорити речи које слично звуче, а оно треба 
пажљиво да слуша и да понови само реч која именује живо биће.                                                                                                            
На пр: балон, вагон, слон;   змај,чај, гај;    чамац, ланац, јарац;       сврака,шака, 
длака;    брава, крава, лава;         коса, оса, роса;     птичица, бочица, вилица;     
утакмица, кабаница, девојчица;     Мачка, играчка,копачка;       бројалица, 
ластавица, железница. Наставите сами...... 
 
Шта је јестиво? 
Као и у претходној игри али дете треба да понови реч која значи нешто јестиво.                                   
На пр: ковач, колач, певач;    папир, лептир, кромпир;    лед, мед, дед;     умак, 
дечак, облак;     медвед, сладолед, разред;     балон, вагон,бомбон;     утакмица, 
кобасица, кабаница;    ротквица, бројалица, ластавица. Наставите сами.... 
 
 
 
ДА  ВАШЕ ДЕТЕ БУДЕ СПРЕМНО НА  ЈЕСЕН ЗА ШКОЛУ: 

 
ИГРЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДЧИТАЧКИХ  ВЕШТИНА 

 
         Ако ваше дете на јесен креће у школу, немојте бринути да ли ће бити 

спремно за читање и писање. Важно је да дете осети радост у читању и писању 

као и  природну потребу и заинтересованост за писани говор.  У кућним условима 

то је могуће тако што ћете  дете укључите у разне свакодневне активности: 

читање занимљивих и смешних текстова, римовање, писање и цртање порука 

најмилијима, прављење спискова за продавницу, прављење распореда  послова 



за све чланове породице, читање рецепта за колаче и јела, тражење одговора на 

дечја питања у књигама, препричавање прочитаних прича или одгледаних 

филмова, измишљање и бележење тих прича.....   

Предлажемо вам и игре за подстицање предчитачких вештина: 

ИГРЕ ЗА РАЗВОЈ ФОНОЛОШКЕ СВЕСТИ 
 Фонолошка свест је знање о гласовима одн способност да се размишља и прича 
о гласовима. Развија се постепено и подразумева способност препознавања, 
издвајања и међусобног упоређивања гласова, растављања речи на гласове и 
повезивања изговорених гласова у реч одн. свест да се речи састоје из гласова.  
Играјући се речима и гласовима,  као играчкама, помоћи ћете детету да се спреми 
за читање и писање. 
 
Ухвати глас 
Говорите  речи а дете пажљиво слуша и када чује задани глас у речи  ``ухвати ``  
га.                                                                                                                                            
Напр: 1.  „Кад чујеш глас Ш пљесни длановима.Пажљиво слушај:  шума,  сок, миш, 
шака, маст, машта, њушка, сируп, лист.... „                                                                                                                                                                                         
2.   „Кад чујеш реч у којој је задани глас дигни руку, изговараћу имена играчака 
 ( хране, животиња, возила.....)“. 
 
Која је реч дужа? 
Говорите речи у почетку, кратке( 2-3 гласа) или дугачке ( дуже од 6 гласова). 
Упоређујте  речи, а не предмете које означавају те речи. Речи нису предмети.   
 
Трагач 
Трагајте за речима које имају задани глас на почетку речи.   За сваку нађену реч 
добија се бод / жетон.   Победник је онај играч који је пронашао највише речи. 
Могу се тражити и речи са заданим гласом на крају речи. 
 
Упродавници 
Играјте се  замишљене продавнице.                                                                                                                    
1. Будите продавац а дете купац који купује предмете чији називи почињу заданим 
гласом.  Може се куповати све што играчи пожеле. Напр: аутобус и ананас.                                                                    
2. Будите купац а дете је продавац.  Купац покушава купити разне предмете, а 
продавац сме продати само оне предмете чији назив почиње заданим гласом. 
Продавац мора бити пажљив јер га купац покушава преварити  тражећи нешто 
што садржи  акустички сличан глас. Када дете овлада овом игром, може се играти 
тако да се продају предмети у чијем називу је задани глас у било којој позицији. 
 
Где је глас?  
 На папиру нацртајте  правоугаоник 15х5 цм и поделите га на 3 дела. Узмите и 
једну фигурицу или жетон.  Одрасли изговара реч, а дете ставља фигурицу на 
место на којем чује задани глас у речи.  Напр: Стави фигурицу у квадрат у којем се 
налази глас Ш у речи: миш, шума, киша...) 



 
 
Тајна шифра 
 Реците детету да ћете се играти детектива и да ћете му говорити речи тајном 
шифром. Изговарајте речи глас по глас, с кратким паузама између сваког гласа. 
Дете пажљиво слуша и изговара целу реч. Почиње се кратким речима. Ова игра 
се може играти било где, чак и док чекате у реду у продавници....Напр: п_а_с;   
н_о_с;   у_в_о;   ш_у_м_а..... 
 
Пљешћимо слогове 
Изговарајте  речи с различитим бројем слогова, а дете гласно понови сваку реч уз 
пљескање по слоговима или уз корачање.  За почетак  слогове треба говорити 
споро и с јасним одвајањем. Почните од двосложних речи, затим уводите 
тросложне .... 
 
Телеграфист 
 Кажите детету да ћете слати  телеграме, као некад, у различите градове.``Знаш 
ли како се шаљу телеграми? Телеграфиста откуца реч на специјалном уређају  а у 
другом граду примају откуцаје и  дешифрују  поруку.``                                                                                                                                            
1.``Играћемо се тако да ћу ја изговарати поруку а ти је шаљи у други град 
откуцавањем ``  Почните двосложним речима, затим тросложним и дужим а  на 
крају пређите и на краће реченице. Напр: Мај-мун је гла-дан. До-не-си му ба-на-не.                                                                                                                                                 
2. ``Ти ћеш бити телеграфиста који је примио поруку. Ја ћу откуцати реч а ти 
послушај и погоди која је то реч`` Ако дете изговори реч  са онолико слогова 
колико сте пута откуцали онда је успешно погодио реч. Ако више пута погреши  
откуцаје треба поновити и помоћи детету тако што се изговори први слог 
 
 
ВЕЖБЕ ПАЖЊЕ 

Школа за детективе 
Реците детету да прво разгледа просторију и да именује што више предмета у њој 
одређене боје/ одређеног облика/ направљена од одређеног материјала/ почетног 
гласа/ са одређеним гласом. 
 
Забрањене бројке 
Играјте се са дететом тако да  бацате лопту једно другом бројећи. Пре почетка се 
договорите  да постоје забрањени бројеви, који не смеју бити изговорени наглас 
већ у себи. 
 
Весело скакање 
Договорите се са дететом да чете ви пљескати оно треба да  скочи по заданом 
упутству: пљесак дланом 1x скочи у вис, 2x чучне, 3x скочи у даљ.  
 
Комарац, птица, риба 
Договорите правило са дететом да када кажете: комарац- пљесне длановима, кад 
чује птица- рашири руке и маше, кад чује риба- чучне. 



 
 
Робот 
Дете је робот  и  креће се по соби, кад кажете „програмирање“ –заустави се у 
покрету. Дајте два/ три захтева: поскочи, реци име неке животиње, како крава 
муче исл. Дете треба да запамти задатак и  кад кажете  “ 1,2,3, роботе крени“ да 
изврши захтеве. 
 
Обала, река, небо 
Поставите на под конопац који означава границу између реке и обале. Када 
кажете : река- дете прескочи конопац, на обала- враћа се назад, на небо- диже 
руке. 
 
 
ВЕЖБЕ ДИСАЊА 
 
      ПРАВИЛНО ДИСАЊЕ НОСИ РЕЛАКСИРАЈУЋУ ФУНКЦИЈУ ОМОГУЋУЈУЋИ 
ЦЕЛОМ ОРГАНИЗМУ УСКЛАЂЕН РАД.                                                                       
Правилно дисање је дубоко, полагано, дијафрагмално дисање, оно смирује и 
подстиче концентрацију: : удах на нос,  стомак се подиже ( ваздухом се пуне плућа 
од најнижих до горњих делова), пауза,  издах на уста, стомак се спушта, пауза.  
 

1. Планинари (у лежећем положају  играчка је на стомаку, : удахни ваздух на 
нос, стави руку на стомак- стомак се подиже, издахни ваздух на уста- 
стомак се спушта, усне нису стиснуте, не напрежи се, равномерно дизање 
и спуштање стомака ) 

2. Миришем цветић: на удах подизање руку изнад главе, на издах  
спуштање руку 

3. Лептиров лет:  дување лептира на струни 
4. Дување лоптице на столу 
5. Бројање на једном издаху: једна коцка, две коцке...или један кекс... или 

бројање корака 
6. Гашење свеће, дување на лист.. са што веће удаљености 
7. Оперски певач:  певање самогласника док не нестане ваздуха, ко може 

дуже?  
8. Весели бумбар: што дуже изговарање сугласнике: Ф, В, М, Н, С, З, Ш, Ж 

 
 

 

 

 


