
Лабораторија за речи



Игре из лабораторије за речи

Аутори рада:
Гордана Кужељко – васпитач

Слађана Степановић Белић – логопед

Сарадник: 
Јелена Стојчић – психолог

Предшколска установа „ Љубица Вребалов“ Пожаревац

Дечји вртић „ Мајски цвет“ Костолац



ТЕМА РАДА:

ЈЕЗИЧКО – МОТОРИЧКЕ И МОТОРИЧКО – ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ИНДИВИДУАЛНОМ,

ГРУПНОМ РАДУ,  КАО И У РАДУ СА ДЕЦОМ КОЈА ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ У РАЗВОЈУ

ЦИЉ:

УКАЗАТИ НА ДОБРОБИТ ИГРЕ У ПРОЦЕСУ ДЕЧЈЕГ НАПРЕДОВАЊА

И ИСКОРИСТИТИ ЈЕ КАО РЕСУРС У РАЗВИЈАЊУ ПРОГРАМА



Како је настала лабораторија за речи?
Где је настала?



Како је почело?

Разменом знања и искуства
Сталним вредновањем и провером
компетенције



Логопед и васпитач су прво приступили:

- Испитивању развијености фонетске структуре говора код деце

(Полазиште је у сличицама (10 пута 10) на којима су нацртани предмети и појмови у чијим
именима су садржани гласови у све три позиције)

- Испитивању лексичког и семантичког развоја користећи Тест речник Смиљке Васић

- Испитивању синтаксичког развоја

(Користе се реченице за допуњавање. Изоставља се једна реч у реченици и дете је допуњава
бирајући адекватну сличицу)



  Прича о Госпођи Језиковић 
 

Госпођа Језиковић живи у малом стану 
( oблизати усне језиком ) 

Често вири кроз прозор 
       ( кратко се исплезити ) 

Горе , доле, она јури 
      ( исплезити се према носу па према бради)  

Да се види са  комшиницом жури 
      ( намигнути са исплаженим језиком) 

Вредница права , зубе пере лако 
      ( језиком прећи преком зубића) 

И образе чисти ево  баш овако 
     ( направити језиком квржице на образима) 

Веома је срећна и много се смејe 

      (развући осмех) 

Често јој сину и нове идеје  
   ( надувати образе и издувати рафално  језиком) 

Кад јој усисивач крене сам 
  ( направити ролну језиком) 

Тамо , овамо протресе стан 
  ( мрдати доњом вилицом лево  -  десно ) 

Увече, кад оде да спава  
  ( зевати ) 

Врата стана закључају се сама  
  ( скупити уста , кобајаги закључати)  

 

 



Абла – бла – бла техника
(немушти језик)

Користи се за опуштање деце и као увод у драмске игре
пре вежби логомоторике у индивидуалном раду

Нисмо је користиле у раду са децом за развојним
птешкоћама



Применом игре као основне методе у раду

Вежбе логомоторике

Сликање дувањем кроз цевчицу Ко ће пре да одува пинг - понг
лоптицу ?



У индивидуалном раду на развоју
говора

Код деце са тешкоћама у развоју

Проналажење нових мотивационих техника
Техника - микрофон



Игра „ Звечка“ – за вежбање слушне пажње и дискриминацију
гласова

У индивидуалном раду У групном раду



Игра „Вруће – Хладно “ 

За артикулацију и дискриминацију гласова

Примењује се у индивидуалном и групном раду

Игра се као игра „ВРУЋЕ-ХЛАДН0 “, само што се уместо ВРУЋЕ изговара рецимо РА,РА,РА,

уместо ХЛАДНО- ЛА, ЛА,ЛА. Бирају се гласови према детету које тражи сакривени предмет.

Игра „Чаробно смањивање“ 

Примењује се у индивидуалном и групном раду

Дете извлачи сличице или баца коцку. Кад добије реч, техником чаробног штапића, тражи да
се деминутив или аугментатив те речи.

Кућа- кућица, кућа- кућерина

Риба- рибица, риба- рибетина



Прављење нових речи бацањем две коцке са
сличицама

Већ према циљу који желимо да постигнемо бирамо
сличице. Најчешће се бирају сличице где се вежба
дискриминација и артикулација парних гласова .

Тачно – нетачно
Испред деце се поставе две отворене кутије. Такође се постави

и мноштво сличица које у свом називу имају проблематичне, 

парне гласове К- Г; Ч-Ћ; С-З и сл. Сличице чије су називи тачно

изговорени се стављају у рецимо плаву кутију, а нетачно изговорени
у црвену. 

Игра се понавља док све сличице не буду у плавој кутији за тачно

изговорене речи.



Азбуко – мемори

Игра за предшколце



Н Т Ц - КОЦКА

Рад у групи

Зокино напредовање



Започни реч гласом којим се завршава предходна реч

Започни реченицу користећи последњу реч из предходне реченице



Кажи реченицу, љуто, весело, тужно, бесно ..

У индивидуалном раду
У завршној фази вежбања артикулације или дискриминације

У групном раду, као увод у драмске игре . . . 



Причање причица на основу изабраних сличица

У индивидуалном и групном раду.

Деца прво бирају сличице Од изабраних сличица смишљају причу . . .



Формирање појмова и артикулација гласова уз помоћ сличица код деце са
развојним тешкоћама



И сличице и микрофон . . . 



Игра „ Канап и ауто“ – игра за развој моторике и артикулације гласова

(Веже се канап за ауто, на другом крају канапа је оловка за коју је залепљен канап. Намотавањем канапа
довлачи се ауто. При томе дете имитира звук аута)



Игра „Маца се љути, маца се мази“ 
моторичко језичка игра

(На ширење прстију шаке дете имитира љутито мацу –МИЈАУ

на скупљање прстију обе шаке, дете имитира мацу која се мази –МИЈУ)

- Код деце са развојним тешкоћама
- У млађим групама

Игра „Сунце, шума, камен“ 

моторичко - језичка игра

На реч СУНЦЕ – руке су изнад главе, прсти раширени

На реч ШУМА- руке су изнад главе, прсти спојени

На реч КАМЕН – руке су изнад главе у песници

- Код деце са развојним тешкоћама

- У свим групама (може и као такмичарска игра)



Пиши – бриши техника – моторичко језичка игра
- Код деце са развојним тешкоћама

- Радо се играју сва деца



Преношење предмета – моторичко језичка игра

Код деце са развојним тешкоћама Омиљена игра свој деци



Табеларни приказ процента успешности корекције артикулације

Радна 

година

Укупан 

број  деце

Број деце са 

артикулационим

одступањем

Успешно

искориговани

Делимично 

искориговани

Проценат 

успешности

2011/12. 55 23 16 7 69%

2012/13. 60 22 16 6 73%

2013/14. 54 19 12 7 63%

2014/15. 51 18 13 5 72%

2015/16. 50 17 16 1 94%



Продукти лабораторије:

- Зборник „ Свашта – Нешто“

- Зборник „ Може да затреба, не може да шкоди“

- Дечја књига прича „Слике, слике, сличице – Приче, приче, причице“

- Занимљиве дидактичке играчке . . . 



Хвала на пажњи!!!


