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Станислава Роквић

U SVETU

LINIJA I OBLIKA
 за узраст 6+

●Графомоторикa - вежбе

●Пажња, мишљење, опажање - вежбе

●Развој говора
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Приручник  У СВЕТУ ЛИНИЈА И ОБЛИКА

 Поштовани родитељи , васпитачи, учитељи,  пред вама је приручник у 
којем су  обједињени разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему 
детета за полазак у школу. 

 Приручник се састоји из три дела која обухватају све области 
дететовог развоја и учења и то пажњу, мишљење, опажање; развој говора и  
графомоторику кроз практичне вежбе и игру.

 У првом разреду основне школе најважнији задатак је да дете научи 
да чита и пише. Већини деце то лако полази за руком, међутим, известан број 
деце има потешкоћа у савладавању писања и читања, или је у томе потпуно 
неуспешно. Неуспех на почетку шкловања код деце ствара додатни отпор 
према обавезама и она постају немотивисана за школски рад.

 Решавање задатака у овом практикуму подстиче децу на разноврсне 
активности: да опажају, уочавају сличности и разлике, анализирају целину 
и делове, да пореде, придружују, групишу и класификују појмове,  уочавају 
и стварају правила и редослед,  траже везе и асоцијације, као и да међусобно 
упоређују више елемената битних за решавање задатка.

 Применом овог приручника детету се омогућава да се припреми за 
описмењавање, чиме се смањује могућност неуспеха у савладавању писања и 
читања који је условљен развојним сметњама.

 Главну улогу у писању има фина моторика, чији развој треба подстицати 
током читавог детињства, односно пре него што дете покаже интересовање за 
саму оловку. Фина моторика се развија са узрастом - од почетних неспретних 
покушаја детета да самостално користи кашику, све до момента када дете 
може да узме оловку и да је контролише те тако да успева да напише слова 
између две линије. Цртајући једноставне линије и форме деца ће савладати 
вештину држања оловке, што ће им бити драгоцена припрема за школу и за 
писање слова која представљају сложеније графомоторичке форме.

 Вежбама за прстиће стимулише се сазревање многих подручја мозга, 
а у комбинацији с ритмичним песмицама помаже развоју говора, логичког 
мишљења, пажње, памћења, визуалне и слушне перцепције.

 Све вежбе у практикуму решавају се кроз игру. Најбоља припрема за 
школу јесте игра. Али, не било каква игра, него она у којој је дете запослено, 
у којој развија своја чула и у којој стиче потребне вештине.
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 Задаци  у практикуму омогућавају деци да напредују сопственим 
темпом, подстичу на опажање и трагање за различитим решењима, негују 
креативност и стварају основ за неопходно умрежавање различитих садржаја 
који су важни у припреми за школу.

 Деца са сметњом у развоју такође могу користити овај приручник при 
раду у Основној школи с тим да је њима потребно много више времена и 
стрпљења да би стекли основе за описмењавање. 

 Да би успешно савладали задатке, детету је потребна ваша помоћ. 
Искористите сваку прилику да да га похвалите и охрабрите када се самостално 
упусти у решавање задатака.

 Утичите на развој говора, концентрације и креативног мишљења.
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ГРАФОМОТОРИКА
Улога фине моторике при правилном учењу писања

 Припрема за школу, осим развоја вештина као што су читање и 
рачунање, такође укључује развој вештина које су корисне за будуће усвајање 
писања, односно развој фине моторике прстију. Ту су веома корисне вежбице 
за прсте као што су:
- савијање тање жице и прављење накита, везивање 
чворова од канапа различите дебљине, сецкање, 
лепљење, мешење, прављење фигурица од папира, 
цртање, бојење, разне игре које укључују везивање 
пертли, закопчавање дугмића, ређање слагалица 
и коцки, шивење и везење пластичним иглама, 
завртања шрафова, боцкалице, различите игре са 
прстима и нитима. 
 Ове игре су само на први поглед једноставне. 
Оне развијају најразличитије облике пажње и 
концентрације, повећавају осетљивост очију, чак и 
коже. 

 Интерес за оловку дете показује већ у периоду око годину дана, где 
оловку држе целом шаком користећи раме како би померало оловку, док са 
поласком у школу хват оловке код деце већ постаје правилан.
Дете треба да држи оловку кажипрстом и палцем подупирући је средњим 
прстом, што му омогућава управљање ситним покретима при писању. При 
томе се  напетост ( тонус) мишића мења у зависности од покрета које дете 
изводи.
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 Када деца морају да користе оловке за израду домаћих задатака, а 
њихове руке још увек нису спремне да правилно држе оловку, треба пробати 
са употребом навлака за оловке (Хојлови тространи држачи).

 Када фина моторика у школском узрасту није довољно развијена, 
јављају се следећи проблеми при писању:

•	 Услед неправилног држања 
оловке покрети се изводе шаком 
уместо прстима

•	 Дете превише стеже оловку, 
држи је сувише чврсто или лабаво 
па је тонус мишића повишен, 
снижен или се при извођењу 
покрета неправилно распоређује и 
смењује.

 Дете због тога има следеће потешкоће:
•	 Брзо се замара приликом писања
•	 Пише пребрзо или преспоро
•	 Рука га „ не слуша“, оловка често испада из руке или се покрет слабо 

контролише
•	 Линије су једва видљиве или је траг оловке превише јак
•	 Слова су неједнака и деформисана
•	 Рукопис је нечитак, неуредан

 У овом случају дете усмерава пажњу на саму технику писања, услед 
чега прави другу врсту грешака, као што је испуштање слова, слогова итд.

 За правилно држање оловке и фину координацију покрета препоручују 
се следеће вежбе:

o Боцкање боцкалица (нека дете направи кућу, цвет, дрво или нешто 
друго)

o Низање перли различитих облика и величина ( најпре са крупнијим, а 
затим са ситнијим перлама)

o Сортирање ситних и пљоснатих предмата, карата, жетона, сличица. 
Дете може да их сортира по боји, облику, величини, садржају.

o Конструисање разних облика од палидрваца или штапића
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Посебно треба обратити пажњу 

да дете хвата ситне предмете 

јагодицама кажипрста и палца.

 У почетку понудите детету да црта воштаним бојицама, пастелом или 
дебљим дрвеним бојицама, крупним покретима  на папиру великог формата.

 Препоручује се да дете увежбава слагање коцки, одвртење поклопца 
на боци, откопчавање и закопчавање дугмади, савијање папира, сецкање 
маказама.

               За подстицање одговарајуће расподеле 
тонуса  мишића препоручује се:

o Да дете приликом купања цеди 
сунђере раличите тврдоће натопљене 
водом
o Да стиска мале гумене лопте 
o Да слика воденим бојама користећи 

прсте уместо четкица
o Да меси, обликује фигуре од 

пластелина, теста, глинамола
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Активности маказама
 Вежбе погодне за период пре коришћења маказа односе се на 
активности где дете помоћу пинцете  узима лоптице вате, пластелина, гумене 
бомбоне, мале коцке.

 Покажите детету како да стиска и опушта пристиће као код сечења 
маказама употребом пиштоља и гумених играчака на воду, коришћењем 
штипаљке за веш како би окачили слике, коришћењем играчака на навијање.

 Исти је концепт који је касније потребан за сечење маказама, где једна 
рука држи папир, a другa сечe.

 Када се маказе правилно држе, и када добро пристају дететовој руци, 
активности сечења вежбаће исте оне мишиће који су потребни за држање и 
манипулацију оловком правилним хватом са три прста. Правилна позиција 
маказа је са палцем и средњим прстом у дршкама маказа, кажипрст је на 
спољашњости дршке због стабилизације, а мали и домали прст су савијени ка 
длану. Најбоље маказе за децу су оштре и имају мале рупе на дршкама.

 Приликом сечења папира маказама, подстичите децу да држе палчеве 
горе, а не да држе палац окренут ка поду.

 Када се маказе правилно држе, и када добро пристају дететовој руци, 
активности сечења вежбаће исте мишиће који су потребни за држање и 
манипулацију оловком правилним хватом са три прста.

 Узраст од четири године је најпогоднији за учење правилног држања 
маказа.
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 Забавне активности које децу могу навести на игру са маказама јесу 
сечење папира и меких картона, прављење реса на ивицама картона, сечење 
пластелина као и сламчица.

 Покушајте на папиру деци нацртати испрекиданим линијама звезду, 
спиралу, месец или круг, па дајте детету као вежбу рада са маказама.
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Графомоторика
 Када дете добро савлада вежбе визуелног опажања и просторне 
оријентације и оствари фину моторику координације руке, може се почети са 
вежбама графомоторике.

 Препоручује се прво савладају основне линије ( хоризонталне, 
вретикалне, косе) и да се устали правац кретања с леве на десну страну и 
одого на доле.

 Након тога се вежбају сложеније линије ( таласи, цик-цак линије, 
петље..)

 На крају се деца упознају са елементима штампаних и писаних слова 
кроз цртеж, у мрежи, квадратићима и линијама.
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 Да би дете научило да правилно држи оловку и стекло сигурност у 
повлачењу линија, треба му омогућити  и рад помоћу лењира и шаблона 
различитих облика, повлачење линија различитих дужина, боја, паралелне, 
укрштене, испрекидане и сл. Затим, прављење цртежа спајањем задатих 
тачака. 

 Пре него што се детету дају елементи слова, потребно је да овлада 
заобљеним и кривим линијама, на пример, цртање таласа, опруга различитих 
дужина, пужа са великом кућицом. Постепено се уводе вежбе које траже 
већу прецизност у раду типа лавиринта, спајања линијом парова сличица 
и сл. Овладавање хоризонталним и вертикалним равним линијама може се 
подстицати кроз различите цртеже које дете треба да допуни. Уз захтев да 
«буде уредно», да не прелази задату линију, дете ће допунити цртеж кише, 
гране од јелке, пругу, шаре на «чаробном» ћилиму, шаре на вази.

 Писање различитих црта, као основних елемената слова, такође 
може бити изведено кроз цртање предмета (срп, обруч, штап). Код ученика 
је потребно развијати способност координације покрета руке и активности 
очију.

 Треба дати предност вежбама којима се утиче на развој ситних 
мишића, јер су они носиоци основног напора у процесу писања.
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Идеје за фине моторне активности
•	 Када слушате музику, дајте детету мараму и покажите му како да је 

помера горе-доле, лево-десно и у круг
•	 Када боји, дете може лежати и на стомаку јер то помаже и јачању руку
•	 Када боји, дајте детету поломљене или кратке бојице јер тиме 

унапређује правилно држање, јер не може целом руком да обухвати 
бојицу

•	 Цртање водом и четкицама на тротоару, зидовима или табли
•	 Прављење малих лоптица од пластелина коришћењем само врхова 

прстију
•	 Прављење фигурица од пластелина уз употребу чачкалица и боцкалица
•	 Цепање новина на траке где су палчеви су насупрот кажипрста и 

средњих прстију
•	 Гужвање листа новина једном руком - вежба за јачање мишића шаке
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Вежбе за развој моторике прстију
 Игре прстићима нису само забавна и занимљива активност, него и 
врло корисна вежба. Покретљивост дететових прстића управо је повезана 
са менталним и говорним развојем. Вежбање прстића стимулише сазревање 
многих подручја мозга, а у комбинацији с ритмичним песмицама помаже 
развоју говора, логичког мишљења, пажње, памћења, визуалне и слушне 
перцепције.  Развој дечије фине моторике најбољи је начин у развоју говора 
и интелигенције, и најприкладнији је за рану доб. Учење песмица на дечије 
блиске теме предиван је начин проширивања вокабулара, вежбања изговора, 
као и развоја свих психичких функција.

 Кроз ове вежбице деца су стимулисана и увежбавају фине, прецизне 
покрете шаке и прстију уз одржавање добре координације око-рука. 
Манипулативна спретност у овом пољу и графомоторика су важне и за развој 
додатних синапси у мозгу а самим тим и дететових потенцијала.

 Познато је да се нервни завршеци налазе на прстима, прецизније, 
јагодицама прстију. 

 Дакле, све што радимо рукама, преко јагодица стимулише мозак и тако 
подстичемо говор код детета. На овај начин, кроз игру, деца могу развијати 
фину моторику на најранијем узрасту.

 Рад се спроводи кроз:

1. Развој покретљивости сваког прста на свакој руци посебно и у 
различитим комбинацијама

2. Развој усклађених покрета десне и леве руке
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Игра: Вежбају ми прстићи

 Објасните и покажите детету да стисне шаку десне руке и један по 
један подиже прст почевши од плаца. Затим је потребно поновно стиснути 
шаку и поново подизати прстиће почевши од малог прста. Исто поновити са 
левом руком уз пригодну песмицу:

Дижите се прстићи,

Ко ће кога сустићи?

Ко ће  кога престићи? 

И на крају достићи!

Игра:  Прстићи се поздрављају

 Уз песмицу дете вежба додиривање јагодица прстију прво сваке руке 
посебно, а потом са обе руке истовремено. Одрасла особа показује покрете а 
дете их опонаша.

- Све прсте једне руке спајамо са палцем

„Братац палац иде на пут,

Већ је обукао мали капут

Браћа га сва поздравити журе

Пољубац му дати сви хитро јуре.“

- Додиривање јагодица прстију обе руке истих прстију, спајамо редом 
прсте

„Прсти један другом хрле, 

Да близанци се загрле.

Један другоме су дошли

И онда својим путем пошли“
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Игра: Пас

 Покажите и објасните детету покрете уз рецитацију пригоне песмице.

 Средњи прст и прстењак притисните уз длан и покријте палцем. То је 
псећа њушка.

 Кажипрст и мали прст испружите и лагано савијте. То су псеће „уши“.

Псића имам, није шала

То је моја тајна мала,

Прсте слажем, играм се радо

Покушај и ти, поиграј се мало!

Игра: Кућица за птице

 Покажите и објасните детету покрете, уз рецитовање пригодне песмице. 
Лактови се наслањају на сто, дланови су усправљени, прсти обе руке благо су 
савијени и додирују се јагодицама, палчеви су савијени према унутра.

Прсте заједно стави ти

Па кућицу за птице направи,

Птичице ти сада могу доћи

Ручкати па даље поћи!
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Игра: Пас трчи

 Објасните и покажите детету да испружи кажипрст једне руке, а остали 
прсти нека „трче“ по столу. Затом учини исто другом руком. А онда пробај са 
обе руке истовремено уз песмицу:

Трчи, трчи псето мало

Да се играш пођи право!

Јури, јури стазом уском

Све пронађи својом њушком!

Игра: Пужић

 Објасните и покажите детету да стави једну руку на сто, затим подигне 
кажипрст и средњи прст а остале прстиће чврсто притисне уз сто. Подигнути 
прстићи помичу се као пужић. Пристиће помичемо уз пригодну рецитацију:

Испружимо сад прстића два

Па хајд полако на пут сад,

Ногице су нам све на броју

Само кућицу ја немам своју!
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Игра:  Пет кружића

 Нацртајте на папиру пет кругова чији је промер мало већи од 
јагодица дететових прстију. Затим објасните и покажите детету вежбу уз 
пригодну песмицу:

Пет кружића, пет прстића

Весела је групица

Прстићи марширају,

По кружићима свирају

Један, два, три, четири, пет!

Засвирајмо опет!

Игра : Кокица пије воду

 Објасните и покажите детету да сви прсти и палац су испружени и 
скупљени у кљун. Кокица клима главицу горе-доле и пије водицу. Урадити 
исто исто са левом руком, затим са обе руке  у истом па затим у супротном 
смеру. Померање кокине главице прати пригодна песмица:

Све прстиће напред стави

Па кокицу направи,

Горе-доле кљунић се вије

Па полако воду пије
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Игра : Наочаре

 Објасните и покажите детету да споји палац сваке руке са осталим 
прстима тако да обликује кругове. Приближити спојена свака два круга 
формирајући „наочаре“.

Рецитовати пригодну песмицу са „ наочарима“ на очима:

Састави своје прсте мале

Да ти наочаре не би пале,

На очи их затим стави

И осмех на лицу направи!

Игра : Птичице и гнездо

 Објасните и покажите детету да лагано савије прсте обе руке у 
песницу. То је „гнездо“. Палчеве затим спусти унутар гнезда. То су „ птићи“. 
Птиће извади и врати у гнездо. Иведи игру уз рецитацију пригодне песмице:

Прстиће све редом споји

У гнезду птиће сад изброји.

Два птића у гнездо стави

Да им буде топло ти направи!
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Игра : Оса

 Објасните и покажите детету да кажипрстом  десне руке црта мале 
кругове у ваздуху. Потребно је да исто понови и левом руком, па са обе руке 
истовремено у истом смеру, па затим у супротном смеру. 

 

Игра : Циркуски шатор

 Објасните и покажите детету да подигне руке и окрене дланове један 
према другоме. Споји врхове прстију обе руке па затим помакни палчеве ка 
доле.

Игра : Коњаник

 Објасните и покажите детету да испужи кажипрст десне руке, а 
остали прсти нека „ трче“ по столу. То је „ коњ“. Сада испружи и рашири 
кажипрст и средњи прст леве руке. То је „ јахач“. Намести јахача на коња. 
Све ово исто уради али тако да сад лева рука буде коњ а десна јахач.
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Игра : Различити покрети

 Уз пригодну песмицу обасните детету да задату радњу изводи 
неизменично са једном па са другом руком.

Напред руке своје пружи, 

 нек се једна с другом дружи.  

Прстиће једне у шаку затвори,

а другом руком прстен створи. 

Игра : Зечић

 Објасните и покажите детету да подигне кажипрст и средњи прст једне 
руке, а врхове прстењака и малог прста споји са палцем. То је сада „ зечић“. 
Покушај мицати зеки уши.

Сада направимо исто са другом руком. Сада покушајмо обема рукама.

Дете понавља задатак са вама уз песмицу:

„ Еци-пеци-пец

Ти си мали зец,

А ја мала препелица

Еци-пеци-пец!“
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Игра: Куцкамо- цртамо

Забавна је игра свима,

 за њу је потребна вештина. 

Левом ћемо  куцати,

 десном кружић цртати. 

 Куц и кружић, куц и круг. 

Куц је кругу прави друг. 

(Левом руком откуцавати по један ударац у удобном темпу; истовремено 
испруженим кажипрстом десне руке цртати у ваздуху круг мањих димензија.) 

Игра: Човек

 Кажипрст и  средњи прст „ трче“ по столу. Прстићи трче попут 
човекових ногу. Покушајмо сада са прстима друге руке. Сада потрчимо са 
прстићима обеју руку.

 Можете се утркивати са дететом.  На крају детету можете понудити и 
модел луткице који ће дете само обојити а ви му помозите да исече кружиће 
намењене за кажипрст и средњи прст.
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ПАЖЊА, МИШЉЕЊЕ, ОПАЖАЊЕ
Вежбе за развијање визуелних способности

 Поласком у школу детету су потребне вештине визуелне перцепције 
као што су: уочавање различитих облика и разумевање перципираног (дете је 
препознало јабуку као облик, а затим је повезало са појмом јабука), уочавање 
односа део/целина (дете ће прво уочити да се тело састоји од главе, руку, 
ногу, да би поласком у школу имало свест о томе да је слово део целине, 
односно део речи), уочавање појмова исто/слично/различито (битно је код 
разликовања сличних графема), визуомоторна кординација, као и пажња и 
памћење који су у основи свих ових вештина.

 Важно је да развој ових вешина протекне нормално јер се деца у школи 
сусрећу са захтевним визуелним задацима. Један од таквих задатака је и 
читање. Код деце, код којих није развијена способност визуелне перцепције, 
врло често се јављају тешкоће у учењу или проблеми са пажњом. Код неке 
деце се визулена перцепција развија у складу са узрастом док је са друге стране 
некој деци потребан подстицај како би до максимума развили те способности 
и допринеле што бољем језичном разумевању и изражавању. 

 За побољшање организовања организовања пажње можемо тражити 
од детета да детаљно описује слике, уочава детаље на сликама и проналази 
скривене предмете на цртежу.

 Како дете расте, тако се и повећавају захтеви средине као и жеља 
детета да истражује и испробава различите ствари. Важно је подржати дете 
и подстицати га да истражује и учи како би развило визуелну перцепцију, 
пажњу и памћење.

 Визуелна перцепција омогућава детету да разуме оно што види, 
односно да препозна и разуме различите елементе као што су величина, 
облик, просторни односи и друго. На сазревање визуелног система значајно 
утиче стимулација непосредног окружења.

 За успешно визуелно опажање важна је правилна координација 
очних мишића, односно правилно покретање очију. Недовољна развијеност 
визуелног опажања доводи до тешкоћа у читању (отежано праћење редоследа 
слова) и писању (слова су неодговарајућих и неправилних облика).
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ПАЖЊА

o Усмеравање пажње

o Расподела пажње

o Обим пажње

o Преусмеравање пажње
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Усмеравање пажње
 Усмеравање пажње је способност детета да сву своју пажњу усмери на 
један предмет.

 Усмеравајући своју пажњу, дете покушава да се усмери на извршавање 
одређеног задатка, при чему се сужава обим његове пажње.

 На тај начин постаје му јасан предмет његове пажње.

 Поведите рачуна да детету нешто друго не одвлачи пажњу док решава 
задатке.



35

1.Пронађи и подвуци слово Н а број 2 заокружи
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2. Пронађи и заокружи издвојене низове: троугао, круг, квадрат
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3. Пажљиво погледај цртеже, па обоји квадратиће као што је приказано на 
слици поред.
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4. 
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Расподела пажње

 Расподела пажње је способност да се дете усредсреди на више 
различитих предмета.

 То му пружа могућност да истовремено извршава више различитих 
радњи и прати неколико независних процеса, не губећи при томе ништа из 
видног поља.

 Добро је уколико дете уме само да расподељује пажњу јер ће онда, док 
решава задатак, моћи брзо да се „ пребаци“ са једног предмета на други.

 Дете треба да покаже да док решава задатак уме да обрати пажњу на 
важан објекат, а не на небитне детаље.
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1. Пронађи и заокружи све лептире на цртежу
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2. Пронађи и заокружи по реду све бројеве од 1 до 5
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3. Пронађи и заокружи све јежеве на цртежу
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4. Спој предмет са његовом сенком
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Обим пажње

 Обим пажње је способност детета да истовремено уочи више предмета. 
Свест детета од 6 година може истовремено да уочи 5 до 7 предмета.

 Обим пажње код детета може да се развија кроз следеће задатке: 
издвајање појединачних предмета из групе којој припадају, или обрнуто- 
обједињавање неколико предмета у једну групу.
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1. Пронађи све слике исте заданој и заокружи их.
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2. Пронађи задате предмете и обој их задатом бојом.
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3. Шта се све скрива на овом цртежу?
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4. Шта не спада у следећи низ?
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Преусмеравање пажње

 Преусмеравање пажње је способност детета да усмерава своју пажњу 
са једног предмета на други, да се брзо оријентише у датој ситуацији и да са 
једне радње пређе на другу.

 Веома је важно да дете научи брзо да преусмерава пажњу са једног 
предмета на други, јер му то обично представља потешкоћу.

 Може да вежба упоређивањем двеју слика, проналажењем сличности и 
разлика између њих као и тражењем одређеног предмета у мноштву других.

1. Упореди цртеже, доцртај шта недостаје.
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2. Пронађи разлике, па једнако обоји оба цртежа.
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3. Пронађи парове.
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4. Помоћу тачака у празне квадрате доцртај исте фигуре.
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Мишљење

o Упоређивање

o Клaсификација

o Закључивање
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Упоређивање
 Упоређивање је мисаона радња која се односи на проналажење 
сличности и разлика између предмета на основу њихових важних или 
неважних особина.

 Дете од 6 година и више треба да зна да упореди предмете према 
њиховим особинама, сличностима и разликама.

1. У сваком реду налази се једна фигура која је залутала. Пронађи је 
објасни зашто јој ту није место.
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2. Повежи животињу са местом боравка.
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3. Пронађи место круговима попуњавајући празна места.
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4. Повежи предњи са задњим крајем животиње.
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Класификација
 Класификација је распоређивање предмета у групе, при чему  свака 
група, свака класа има своје место. Веома је важно на основу чега се ради 
класификација. 

 Класификација се врши на основу суштинских обележја неког предмета 
или бића.

 Дете од 6 година и више треба да зна да класификује предмете:да 
их смешта у одређену групу, да групу предмета назива општим именом, да 
изузме сувишан предмет из дате групе и да при томе објасни зашто је тај 
предмет „уљез“.

1. Ко не припада наведеном низу и зашто?
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2. Пронађи парове.
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3. Настави низ онако како је започето.
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4. На датој слици заокружи све домаће животиње.
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Закључивање

 Закључивање је облик мисаоне радње захваљујући којој путем 
расуђивања долазимо до закључка. Дете од 6 година може већ самостално да 
доноси једноставне закључке.

 Један вид закључивања је извођење закључка по аналогији. 

 Детету се предложи да пронађе везу између понуђених предмета, 
проналази парове предмета.

 Веома корисна вежба јесте решавање логичких задатака.

 Ако је дете способно да самостално решава просте задатке, значи да 
му је логичко размишљање довољно  развијено.
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1. Пронађи законитост па нацртај шта недостаје.
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2. Именуј све геометријске фигуре, па их повежи са сличним предметима.
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3. Настави да бојиш низ.
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4. Одреди боју сваког листа на дрвету.
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Опажање

 Један од најважнијих процеса за касније добро учење, опажање и 
концентрацију су вежбе за акомодацију ока. Гледањем телевизије, видео 
игрица и компјутера скоро потпуно се запоставља развој ове изузетно важне 
функције ока.

 Наиме, тај физиолошки процес се код предшколаца и деце раног 
школског узраста развија брзим покретима ока, трчањем и прескакањем 
препрека, прескакањем вијаче и ластиша, рад везбица у раним листовима као 
што су бојeње, лавиринт, проналажење разлика, коришћење мапа и глобуса 
итд.

1. У сваком реду пронађи и означи слику која је једнака почетној.
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2. Пронађи слику у реду која је различита од других.

3. Прецртај ћупове којима је дршка окренута десно.
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4. Помози мраву да дође до мравињака.
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Игра: Четири позната предмета
 Ставите испред детета четири позната предмета и реците му „Добро 
погледај све предмете и покушај да их запамтиш. Затим ћеш да зажмуриш, а 
ја ћу за то време да склоним један предмет. Твој задатак је да погодиш шта је 
склоњено“

 Када дете добро савлада вежбу са четири предмета, можете повећати 
број предмета или уместо њих користити слике.

Игра : Девет цртежа
 На папиру, величине хамера,нацртати или залепити девет цртежа 
познатих предмета или животиња.
 Цртеже распоредити према датој шеми.
 Поставити папир на метар удаљености од детета.
 Дете најпре треба да именује све слике, а затим му се даје налог: „ 
Погледај пса“
 Дете усмерава поглед у задатом правцу, не померајући главу, а затим 
следи нови налог ,,Погледај рибу“ и тако даље за све задате цртеже следећим 
редом:
 Центар, средина доле, доле лево, средина лево,горе лево, горе десно, 
средина десно, доле десно, средина доле, центар.
 Затим поновити целу вежбу, али у супротном смеру.
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Игра: Ухо, око, нос
 Насумичним редом додирујте ухо, око и нос те их намерно погрешно 
именујте. Дете треба на време тачно показати оно што сте именовали. На 
пример, додирујте  ухо а при том изговорите нос. Дете треба брзо додирнути 
свој нос.

Игра : Воће
 Предложите детету да слуша и запамти песмицу те на крају гласно 
понови које врсте воћа се у њој спомињу:

„Устала сам јутрос рано,
Воће зрело убрала са грана.

Шљиве и јабуке,
Брескве и крушке.

На столу је сад гозба права
Свакојако воћа ту има здрава!“
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Игра : Забрањени покрет

 Пљешћите длановима мењајући при том положај руку ( испред себе, 
иза леђа, доле, изнад главе, са леве и десне стране). Један покрет према 
договору је „ забрањен“.

 Објасните детету да ћете га унапред упозорити на приближавање 
забрањеног покрета тако што ће те почети пљескати све тише и тише. Дете 
за вама понавља покрете и треба пажљиво слушати јачину пљескања односно 
обратити пажњу на приближавање забрањено покрета. Када покажете тај 
покрет дете треба уместо њега направити предходни покрет.

Игра : Понови ритам
 Пљесните длановима у одређеном ритму. Дете треба поновити ритам.
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Развој говорних и језичких 
способности код деце 
предшколског узраста

Развој говора

 У предшколском узрасту развој дететовог говора одвија се веома брзо, 
речник се попуњава хиљадама нових речи, побољшава се изговор, реченице 
постају боље обликоване и сликовитије. 

 Ипак, нису сва деца истог узраста на истом развојном стадијуму 
говорно- језичког развоја.

 Зрелост говора и језика предшколског детета односи се на развој 
гласовне културе, богаћење дечијег речника, вербално изражавање.

 Предшколски период је време када деца развијају говорни језик 
као и вештине попут слушања, писања и читања. Развој говора је битан 
јер представља саставни део процеса учења, комуникације и друштвених 
интеракција. Са циљем да деци помогну у развоју говора, одрасли треба да 
се труде да дечија околина буде стимулативна и да обилује активностима које 
ће унапредити дечији говор. Погодне активности за развој говора су читање и 
причање прича као и слободна игра као подстицајни амбијент за развој говора.

 Добро је познато да мала деца од свега највише воле игру. Зато у 
процесу подстицања њиховог говорно језичког подручја треба се доста тога 
спровести кроз игру.

 Наведене игре су једноставне и траже мало времена, тако да се са 
дететом могу играти посвуда када  се на располагању има неколико слободних 
минута и жели се са дететом квалитетно комуницирати а при том и добро 
забавити.

 Циљ који поситжемо играјући се овако је развој слушно-вербалне 
пажње, разумевање говора, богаћење речника.
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Игра : Пази реч
 Читајте детету стихове у којима оно треба наћи речи које не одговарају 
по смислу, а разликују се само једним гласом од правих речи.

„ Каже стари пчелар сед,
Донео сам деци ЛЕД. ( мед)“

„Миш у рупи тражи мир,
Да поједе сластан ЖИР ( сир)“

Игра: Погоди
„Црвени капутић има

Са два мала крила
Црне тачкице њене изброј
Па сазнај колико је стара

______________ мала“ ( бубамара)

„ Смеђ и крзнат
У хладан дан, 

Снива дубок зимски сан“ ________________ ( медвед)

„ Лукава и брза,
Ватрене је боје

Чувајте ви од ње
Кокоши своје“ _____________________ ( лисица)

Игра: Ланчићи речи
 Мали Јова чита реченице и погрешно је изговорио неке речи. Коју је 
реч погрешно прочитао? Шта мислиш, коју је реч требао прочитати уместо 
те?

Овцу је покрај шуме престрашио ЛУК! 
Пас је у зубима носио ГОСТ.

Мама је Ивану направила сендвич са ЖИРОМ.

( вук, кост, сиром)
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Игра: Лети, скаче, плива, хода
 Замолите дете да вас пажљиво слуша. Договорите се да када кажете 
нешто што је истинито, реално у стварном животу, дете треба да уради неку 
договорену радњу ( нпр. пљеснути рукама или поскочити), док када кажете 
нешто што је бесмислено, дете не треба ништа учинити.

Риба плива.
Пас лети.

Пица лети.
Мачка скаче.

Зец лети.
Кревет хода.
Пас скаче.

Човек пева.
Сто плива.

Јастук хода.
Лептир скаче.
Авион лети. 

Игра: Ко те гледа?
 Игра се исто као и у претходној игри. За све смислене радње дете треба 
да пуцкета прстима а за оне које немају смисла да ништа не ради. Покушајте 
да сваким понављањем игре изговарате све брже и брже, те тиме дате детету 
што мање времена  за размишљање.

Пример:

Гледа те птица.

Гледа те тепих.

Гледа те гусеница.

Гледа те ципела.

Гледа те бака.

Гледа те свеска....
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Игра:  Чаробно смањивање
 Предложите детету да замисли како има чаробни штапић који сваки 
предмет може смањити смањити било који предмет толико да се њиме може 
служити шумски патуљак.

 Игра се тако да се изговара предмет ( може се и показати), а дете га 
претвара у умањеницу (цвет- цветић, лист- листић, коцка- коцкица, соба- 
собица, ципеле- ципелице..)

 Ако је дете неправилно умањило, предложите му два решења од којих 
је једно исправно.

 Детету дајте тачан одговор тек ако није успело тачно одговорити. У 
том случају замолите дете да поново изговори правилну реч.

Игра: Један и много
 Изговарате детету једну реч која означава  један предмет или једно 
живо биће, да дете треба да је изговори тако да означава више предмета или 
бића.

 На пример када кажете детету мачка, он треба рећи мачке.

Пример речи:

Риба, банана, чаша

Књига, пас, уво

Застава, оловка, дрво

Цвет, телефон, дугме

Игра: Погоди шта је то
 Ово је једноставна, али врло забавна игра погађања. Замислите неки 
познат предмет, може бити и из просторије, али немојте рећи детету шта сте 
одабрали и покушајте га описати.
 Дете треба да погоди о којем је предмету реч на основу вашег описа.
 Када дете успе, замените улоге.
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Игра: Шта ту не припада
 Изговорите детету три речи, појма, а дете треба да одговори која реч 
је ту сувишна . Овом игром развија се и развој логичког мишљења, слушне 
пажње и краткорочног вербалног памћења. У циљу проширивања дечијег 
речника неопходно је уводити и речи и предмете за које дете не чује сваки 
дан као што су фењер, стрела..

 У сврху вежбања памћења низ се може повећати и до 5 и више речи.

Примери:
Бресква, крушка, кревет

Врабац, сто, папагај
Тиквица, санке, парадајз

Хладна, зелена, плава
Горко, љубичасто, кисело
Троугао, квадрат, лутка
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Игра погађања
 Предлажемо детету да постављањем питања сазна који сте предмет 
замислили. На пример:

- Да ли је јестив?

- Не

- Да ли је то одевни предмет?

- Да

- Има ли рукаве?

- Да

- Да ли су рукави кратки?

- Не

- Да ли се носи кад је хладно време?

- Да

- Да ли је вунено?

- Да

- То је џемпер!

Игра: Мање- веће
 Именујте детету неки добро познат предмет или животињу. Дете се 
треба сетити предмета који је већи од онога који сте именовали. Ова игра је 
занимљивија кад се игра брзо.

Примери:

Мува- лептир

Књига- телевизор

Јабука- лубеница..
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 У другој варијанти дете треба рећи предмет мањи од именованог. 

Примери:

Мува-мрав

Књига- кутија за шибице

Јабука- трешња...

Игра: Знам пет
 Ово је позната игра са лоптом коју препоручују многи стручњаци. 
Психолози препоручују да се изводи прво једном па другом руком, а затим са 
обе руке наизменично.

 Дете удара лоптом од под и истовремено изговара пет речи на задану 
тему, уз набрајање сваке речи следи и ударац лоптом. Сваки низ удараца 
започињемо речима: Знам пет...

Примери : 

Знам пет врста воћа:

Јабука- ударац лоптом

Крушка- ударац лоптом

Јагода- ударац лоптом

Бресква- ударац лоптом

Шљива- ударац лоптом

Игра: Објасни реч
 У шеширу или кутији припремите на сваком посебном малом папиру 
нацртан по један предмет . Дете излачи папир па затим покушава да што 
боље и сликовитије опише задат предмет.
 Примери :
Лопта, писмо, јастук, чекић, шешир, магарац, сијалица, спајалица, гитара...
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Игра: Повежи сличице у речи
 Ова једноставна, забавна и веома креативна игра може послужити као 
изврсна вежба мишљења, говора и маште. Из хрпе сличица на различите теме 
одаберите насумице 3-5 међусобно неповезаних сличица. Задатак је повезати 
све одабране сличице у смислену причу. Помозите детету око склапања 
реченица али трудите се да прича прати дететову идеју и машту. Број сличица 
може се поступно повећавати.

 Пример:  Трактор, лубеница, тигар, фотеља, пиле

 Једног дана кроз шуму је пролазио трактор препун лубеница. Једна 
лубеница је пала и откотрљала се далеко у шуму. Нашао ју је тигар. Тигар 
никад пре није видео лубеницу па је помислио да је нашао велико зелено јаје.

 Покрио је лубеницу травом, сео у своју фотељу и чекао да се из јајета 
изледне велико зелено пиле.

Игра : Прича наопачке
 Деци се казује нешто из нонсенсне књижевности и тражи се од њих 
да осмисле оно сто је алогично речено. Може се узети нека песма или прича, 
а могу то бити само поједини искази. Игра се изводи уз коришћење радно - 
игровних средстава, драматизацију и слично.

 ‘’Хајде да будемо непријатељи!’’ - рекао је лепи Грдан великом Малиши. 
‹›Најпре морам да те похвалим, пошто си без питања набрао празну корпу 
мојих јабука у твоме врту’’ - одговорио је велики Малиша лепом Грдану. ‹›У 
реду, похвали ме, ја се с тим потпуно не слажем!’’ Велики Малиша је на то 
изљубио и изгрлио лепог Грдана. ‘’Јао - јао! У помоћ!’’ - певао је лепи Грдан 
док га је велики Малиша све мање грлио. ‹›Е, сад кад се овако лепо нисмо 
споразумели, - рекао је велики Малиша лепом Грдану, - закачићемо опет 
дрво на јабуке које сам обрао, па нека се тамо скувају у компот.›› ‹›Идеја није 
добра, - сагласио се лепи Грдан, - само морам отићи у гаражу да донесем соли 
за компот.›› Тако се два добра пријатеља нису лепо договорили и од тада се 
сваког дана састајали па чак и у школу нису ишли заједно.
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Игра : Погоди ко сам

 Дете казује - прича шта је оно и шта ради. Измишља нешто држећи 
неку слику - играчку - предмет. То је идентификација са неким - нечим, а 
истовремено и персонификација у анимирању играчки. Дете може бити 
поштар, саобраћајац, шофер, лекар, војник, ратник итд. Игра је погодна за 
вежбе говорног стваралаштва. 

 Деца имитирају кретање неке птице - животиње или рад неког занатлије 
и слично а посматрачи (друга група) казују о којој је животињи реч или о коме 
се ради - шта тај ради (пантомимика).

Игра : Смисли занимљив крај реченице

 Ово је забавна и креативна игра коју деца предшколског и школског 
узраста воле јер могу пустити машту на вољу. Започните сложену реченицу 
коју дете треба завршити на занимљив али смислен начин. Важно је да 
реченица има довршену и обликовану мисао. Изненадићете се јер ћете чути 
изузетно занимљиве и неочекиване завршетке реченица.

 Пример :

 Шетала сам једног дана шумом и одједном сам....... ( срела зеца у оделу, 
ципелама и шеширу)

Игра: Слушамо и учимо песмице
 Сакупљајте добре песмарице и сликовнице са дечијим песмицама на 
разне теме. Тражите песмице са римом и ритмом. Деца највише воле песмице 
о животињама и активностима из њихове свакодневице. Не тражите од детета 
да одмах научи песмицу напамет, оно ће је  ионако запамтити ако му се свиђа. 
Деца траже да им омиљене песмице понављате више пута и спонтано их 
памте. Рецитујте песмице заједно, застаните на крају стиха нека дете дода 
задњу реч. Изненадићете се колико ће песмица дете запамтити. 

 Слушање и учење песмица изврсно је средство за развој говора на 
најранијој доби.

 Песмице проширују дететов речник и тако постаје богатији и 
развијенији.
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Додатне активности за развој говора
 Поред садржаја који су непосредно везани за дијалог и свакодневну 
комуникацију, неопходно је подстицати развој говора и комуникације и са 
темама које су важне за подстицај когниције, маште, стваралаштва и укупног 
развоја детета и ученика.

 − Развој нумеричког мишљења. Деца уче да броје, у зависности од 
могућности, до 10…100…и даље, вежбају једноставне задатке у игри. На 
пример, броје и класификују предмете око себе, причају о рођенданима и 
годинама, затим на кога је ред... итд. 

 Треба бирати активности које имају за циљ да се предмети или 
сличице групишу по сличности, уоче разлике између геометријских облика и 
констатује оно што недостаје, итд.

 − Уметничко изражавање и креативност – деца уче називе боја и труде 
се да их препознају у окружењу, уче да цртају, боје, секу, лепе и савијају. 
Уче, такође, уметничке вештине, користећи пластелин, четкице, бојице и 
разни други материјал. Уче да користе маказе, лепак, као и развој просторних 
односа бојењем облика и модела. Ове активности подстичу координацију ока 
и руке. Деца могу да вежбају појединачно или групно. Наведене активности 
требало би да буду прилагођене дечијем когнитивном и физичком развоју.

 − Музика, покрет, драматизација. Музика и покрет су важни сегменти у 
развоју језика будући да подстичу осећај за ритам, темпо, мелодију. Поред тога, 
треба изабрати песме које имају радњу и садржај који је могуће представити 
у виду игроказа и драма. На тај начин деца, ученици лакше усвајају песму и 
садржај приче.

 Веома су важне игре у којима се подстиче говорна комуникација 
ученика, а самим тим и изговор гласова. Ове вежбе можемо реализовати 
такође кроз игровне активности: Слушање пара је игра у којој учествује 
најмање двоје деце. Једно дете пита, друго одговара. 

 Рецимо, Шта волиш да радиш? и слично. Друго дете треба пажљиво да 
слуша без прекидања, а после саопштава учитељу и осталој деци шта је чуло, 
одговара на постављена питања 

 Веома подстицајне игре су и „Кад би проговорили“... (цвет, дрво, пчела, 
зец...) у којој дете узима улогу бића или предмета из свог окружења и даје му 
особине људи: говор, осећања, потребе, жеље... и на тај начин прича своју 
причу из угла предмета, биљке или животиње; Стварање приче или причање 
по низу слика, као и игра римовања: трава – крава - плава, дан - сан, мајка - 
бајка, рече - тече.
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 Практикум У свету линија и облика користи се у заједничким 
активностима деце и васпитача, учитеља или родитеља. Оно што је потребно 
је да одрасли деци пруже помоћ и подршку тако што ће створити услове у 
којима ће она самостално моћи да долазе до сопствених решења и открића 
истовремено поштовањем индивидуалног дететовог темпа рада и учења.

 Применом игара и вежби за развој фине моторике код деце се побољшава 
пажња, памћење, слушна и визуелна перцепција, развија се истрајност а тиме 
побољшава квалитет игре и учења. Игра потпомаже и усмерава дечији развој 
, индиректно васпитава и образује, а развојни потенцијали отварају просторе 
за нове игре. 

 Игра, нарочито колективна , има пресудан значај за развој говора 
деце. Доказано је да игре и вежбе за развој фине моторике подстичу развој 
говора.Такве су игре и вежбе помоћно средство одржавања тонуса и радне 
способности коре мозга. 

 Говорне игре су истовремено и игре мишљења , јер да би на неко питање 
одговорили, допунили, домаштали, изразили свој доживљај нечега, деца пре 
тога морају да смисле и формулишу оно што би рекла. Зато на предшколском, 
раном школском узрасту као и при раду са децом благо ометеном у развоју  
не треба инсистирати на класичном учењу слова, већ листајући сликовнице и 
друге књиге треба скренути пажњу и подстицати говорну комуникацју деце, 
развијати осећај за реченицу, реч, глас. 

 Добро развијен логички говор предшколског детета као и детета са 
благим сметњама у развоју омогућава да активно и слободно комуницира да 
људима који га окружују,  а самим тим и развој говора у нераскидивој је вези 
са са развојом логичког мишљења, памћења, перцепције и пажње.
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