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Oralna motorika  

 



Uvježbavanje motorike lica jednako je važno kao i motorika cijelog tijela. Osim govorenjem i 

žvakanjem, mišiće lica možemo uvježbati i drugim metodama. Prikazane vježbe možemo ispisati i 

složiti ih u kockicu (zalijepiti). Bacanjem kockice svaki član obitelji izvodi vježbu što je bolje moguće. 

Vježbe: puhanje balončića pomoću slamke, pijenje pomoću slamke, puhanje balona, puhanje iz 

zviždaljke (barem 10 sekundi), puhanje balona od žvakaće gume (neka bude što veći), što „jače“ 

disanje samo kroz nos, puhanje u plamen svijeće dugo BEZ da ju se ugasi.  



 

Vježbe za jezik i mišiće usana: gurati jezik što bliže bradi, gurati jezik što bliže nosu, u desni i lijevi 

obraz, vrh jezika izbaciti van i pokušati jezik što duže držati ravno, otvoriti usta što je više moguće, 

nasmiješiti se bez pokazivanja zubi, a zatim pokazati zube, skupiti usta, napućiti usta, jezik staviti na 

donju usnu, napuhati obraze prvo jedan pa drugi, a zatim skupa. Svaku vježbu izvoditi više puta 

minimalno 15 sekundi.  



 

LOGOPEDSKA IGRA: 3 i 2 

CILJ IGRE: aktiviranje rječnika (zbirne imenice), pamćenje i pažnja  

IGRA: predložimo djetetu da se prisjeti pojmova koji jednom riječju označavaju mnogo predmeta (to 

su voće, povrće, namještaj, posuđe, odjeća, obuća, životinje, ptice, kukci, drveće, cvijeće, zanimanja). 

Nakon toga provodimo igru „3 i 2“ u kojoj je zadatak prisjetiti se npr. 3 ploda voća i 2 povrća, 3 

odjevna predmeta i 2 predmeta posuđa, 3 domaće životinje i 2 divlje životinje, 3 vrste drveta i 2 

cvijeta. Isto bi bilo dobro nacrtati!  

Osim rječnika, ova igra razvija opća znanja, pamćenje, pažnju.  

  



 

 

LOGOPEDSKA IGRA: Dodaj riječ 

CILJ IGRE: uvježbavanje izražavanja u cjelovitim rečenicama 

IGRA: recite djetetu da ćete izgovarati rečenicu, npr. „Dječak pije sok.“ Upitajte dijete može li dodati 

još neke riječi u rečenicu, npr. Kakav je sok? Pokušajte dodati što više riječi u rečenicu. Svatko dodaje 

po jednu riječ. Pobjeđuje onaj koji posljednji doda riječ, odnosno onda kada se ostali igrači više ne 

mogu sjetiti pravog reda riječi u rečenicu.  

Npr: zadana rečenica – „Dječak pije sok.“  

Prvi igrač: Dječak pije gusti sok.  

Drugi igrač: Dječak pije gusti sok od marelice.  

Treći igrač: Ujutro dječak pije gusti sok od marelice.  

 

*Preuzeto iz priručnika „200 logopedskih igara“; priredila Ilona Posokhova  

  



 

BROJALICA: 

IZGOVARATI BROJALICU DO KRAJA SLOG PO SLOG UZ REDOM DOTICANJE SVAKE 

VRANE OLOVKOM (S LIJEVA NADESNO UOKRUG) DOK NE ISPADNE PRVA VRANA  

(PREBOJATI JE NEKOM BOJICOM). PONAVLJATI RIJEČI BROJALICE SVE DOK SE 

ISPADANJEM  (SVAKU ISPALU VRANU PREBOJATI  PA PRESKAKATI)  NE  DOĐE DO 

ZADNJE VRANE. NJU TREBA ZAOKRUŽITI (JEDINO NJOJ NEĆE KOS ODGRISTI NOS). 

 

JED~NA  VRA~NA  GA~KA~LA 

I  PO  PO~LJU  SKA~KA~LA, 

U~TO  DO~ĐE  CR~NI  KOS 

I  OD~GRI~ZE  VRA~NI  NOS! 

  



 

Kako poboljšati jezične sposobnosti djeteta tijekom 
svakodnevnih aktivnosti?  

Jezične vještine mogu se razviti kroz svakodnevne 
aktivnosti koje svi činimo, no potrebno je djecu uključiti u 
njih. Dok provodite vrijeme s djetetom na kvalitetan način, 
pokušajte uvesti što više pitanja, odgovora i izjava kako 
biste razvili ispod navedene primjere jezičnih sposobnosti, 
ali i mnoge druge!  
 

 

✓ TRAŽENJE: otvori / zatvori, još, gladan / žedan 
✓ GLAGOLI: otvori / zatvori, odaberi, želim, hoću 
✓ IMENICE: ladice, police, meso, voće, povrće 

(grupiranje imenica), piće, prijedlozi (iznad, 
ispod, ispred, iza, gore, dolje, lijevo, desno, 
pokraj, van, unutar), prilozi (hladno, zeleno, 
žuto, tekuće, gusto),  

✓ PITANJA: Što možemo jesti sirovo? Što se mora 
kuhati? Što možemo piti? Što pijemo kad smo 
žedni? Što stoji pokraj mlijeka? Što stoji u ladici, 
a što na polici?  

✓ RJEČNIK: jednosložne i višesložne riječi („Koja 
riječ je duuuuga, a koja je kratka?“) * za 
predškolce – rastavljanje na slogove, 
prepoznavanje početnog sloga u riječima  

✓ IZVRŠNE FUNKCIJE: planiranje odlaska u 
kupovinu (Što nedostaje u hladnjaku? Što treba 
kupiti? Gdje će se to kupiti? Kada poći u 
kupovinu?)  

 

✓ IDENTIFIKACIJA: igra (Vidim nešto… zeleno. – 
druga osoba pogađa što je zeleno)  

✓ RJEČNIK: jednosložne i višesložne riječi (drvo, 
tra-va, pro-zor, za-stor, ce-sta….)  

✓ GOVOR: uvježbavanje pravilnog izgovaranja 
glasa (ako dijete ima teškoće s nekim glasom 
kroz imenovanje svega što vidimo – primjer glas 
L – lipa, livada, list, leptir, lopta)  

 

✓ MOTORIČKE SPOSOBNOSTI: slaganje ručnika 
✓ UPUTE: dajte djetetu upute koje će on slijediti 

(odnesi, donesi, složi s lijeva na desno….)  
✓ PRIJEDLOZI: stavljanje ručnika na točno 

određeno mjesto – gore, dolje, ispod, iznad, 
ispred, iza  

✓ GLAGOLI: obrisati, složiti, upotrijebiti, visjeti, 
objesiti, osušiti, oprati 

 

✓ TRAŽENJE: upali, ugasi, želim, ne želim 
✓ IMENOVANJE: glagoli, imenice (može pomoći 

pauziranje crtića kako bi protumačili djetetu što 
se događa ili ga upitali što ono misli o radnji ili 
osjećajima likova)  

✓ PITANJA: koja životinja se glasa beee – bee? Koja 
životinja ima perje? Koja životinja ima bijelu 
vunu? Koju životinju možemo jahati?  

• Pokušajte svaku emisiju, crtić – sve što Vaše 
dijete gleda na televiziji prokomentirati barem 5 
minuta. Vidjet ćete koliko novih riječi ćete 
naučiti Vaše dijete i poboljšati njegovu 
komunikaciju!  

 



 

PRIMJER ČITANJE PRIČE: Djed i repa  

Pokušajte pročitati priču tako da smjestite dijete ispred sebe – kako bi i ono vidjelo što se čita (vrlo 

bitno za razvoj predvještina čitanja i pisanja).  

Tijekom čitanja – čitajte razgovijetno i sporije, ostavljajte dovoljno vremena kako bi dijete moglo 

upitati za značenje nepoznate riječi, napravite pauzu i pitajte dijete „Što misliš, što će se dogoditi 

sad? Koga će djed sad pozvati? Hoće li sad uspjeti?“; razgovarajte o tome kako koji lik izgleda, što je 

obukao, kako se osjeća.  

Nakon čitanja: prepričavanje, gluma (zabavite se i pokušajte odglumiti djeda i repu)  

Ponovljeno čitanje: čitanje priča više puta možda je dosadno odraslima, ali djeci je zabavno i korisno. 

Ova priča je posebno pogodna za višestruko čitanje zbog izjava koje se ponavljaju („Povuci, potegni, 

iščupati ne mogu.“) i koje možemo prepustiti djetetu da kaže (izmjenjujte se u „čitanju“).  

https://vimeo.com/406481699 

 

Slikovnica o virusu 

Što je virus? Kako se prenosi? Pročitajte s djecom i razgovarajte o tome što ono misli, kako se osjeća, 

kakvih pitanja ima i slično. Dobro bi bilo pročitati slikovnicu više puta!  

https://www.mindheart.co/descargables 

 

Pjesmica „Kruška, jabuka, šljiva“ https://www.youtube.com/watch?v=JWBiY29GqRs 

Naučiti pjesmicu, ako već djeca ne znaju. Neka djeca pokušaju „nacrtati“ pjesmicu! Roditelji mogu 

pomoći, ali neka većinu posla odradi dijete. Ovdje potičemo grafomotoriku, maštu, rječnik, planiranje 

crteža i još mnogo toga!  

 

https://vimeo.com/406481699
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.youtube.com/watch?v=JWBiY29GqRs


 

 

Isprintati sliku, obojiti rješenje zagonetke! Paziti na držanje bojice i položaj tijela prilikom bojanja, kao 

i na urednost.  


