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Подстицање правилне артикулације 
 

 

Данас се све чешће у пракси ми, логопеди, сусрећемо са кашњењем у проговарњу, а кад се 
говор развије, присутна су одступања у правилној артикулацији. Да би подсткли и поспешили 
говорни развој, неопходно је вежбати говорне органе (језик, усне, вилицу), као и успоставити 
контролу над удахом и издахом. За то нам служе следеће вежбе: 

 

 Имитирање покрета жвакања. 

 Покретање доње вилице лево-десно.  

 Пућење усана, пољубац, 

 Грицкање доње усне. 

 Истурање и увлачење језика. 

 Додиривање доње и горње усне врхом 

језика. 

 „Прање зубића језиком“ 

 Пијење течности кроз цевчицу.  

 Дување у трубу, пиштаљку... 

 Надувавање балона, папирних кеса... 

 Прављење мехурића од сапунице.  

 Дување воде кроз цевчицу.  

 Дување папирића.  

 Гашење свеће или шибице. 

 Подражавање звука мотора БРМ; 
БРМММ. 

 Пуњење образа ваздухом , задржавање 
и постепено пућкање. 

 Грготање воде. 
 
Упоредо са овим вежбама, корисно је да буду свакодневне, уводимо и вежбе за правилну 

артикулацију. Започните игру у којој ће детете моћи да вас имитира. Продукујте гласове на 
једноставан начин, тако да дете у сваком тренутку види у којој су позицији усне, језик и сви 
остали делови говорног апарата. Ова игра може да буде посебно имтересантна ако станете 
испред огледала, тако да дете може да види и Ваша и његова уста истовремено.  

А све ово је најбоље извести кроз интересантне приче о језику. Понудићу вам две, а дете ће само 
одабрати која му се више свиђа. Нека се завеса подигне, изволите на сцену и забавите се. 
 
 

 
                                                                                               Марија Спасојевић, логопед 
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ПРИЧА ПРВА 

 

ГОСПОДИН ЈЕЗИК 

 

ЈЕДНОГ ЈУТРА ГОСПОДИН ЈЕЗИК ЈЕ УСТАО ( ЈЕЗИК НА ГОРЊУ 

УСНУ)И ПОЧЕОДА 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 , ПРВОЈЕ ОБРИСАОПРАШИНУ 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  С сссссссссссс! 

КАО СЕ ОСЕЋАО ГОСПОДИН ЈЕЗИК? 

ДА ЛИ ЈЕ БИО СРЕЋАН? 

КАКО ТИ ИЗГЛЕДАШ КАД СИ СРЕЋАН, ТУЖАН..? 
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ПРИЧА ДРУГА 

 

ГОСПОЂА ЈЕЗИК- вежбе за бољу артикулацију гласова 

 

Ово је прича о Госпођи Језик. Ова госпођа ( ИСПЛАЗИТИ ЈЕЗИК) је јако 
волела да спрема по кући и поправља ствари по њој . 

Једног дана је решила да почисти подове ( ЈЕЗИКОМ ОБИЛАЗИТИ ЗУБЕ), 
замало да заборави ћошкове ( ЈЕЗИК У ЈЕДАН УГАО ПА У ДРУГИ ), о и плафон 
мора да се очисти ( ЈЕЗИК ПО НЕПЦУ НАПРЕД - НАЗАД ), после је прешла на 
тепихе, истресла их је ( БЛА-БЛА-БЛА-БЛА). Узела је усисивач ( ПА- ПА-ПА -
ПА), о баш се уморила. 

 

Села је да попије чај, ставила је чајник на шпорет и укоро зачула звук (С 

СССССС С). Док је пила чај видела је ексер на зиду, брзо је узела чекић да га 
закуца (Т ТТТТТ ), а онда је чула како шушти цев која долази из подрума, ударила 
је цев чекићем неколико пута ( К КККК ) таман када је завршила чула је бебу како 
плаче ( ВА- ВА - ВА -ВА - ВА) , пошла је да види шта се дешава. Попела се 
степеницама на спрат ( Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К), рекла је беби ( ШШШШШШШШ) 
спавај а беба њој ( НО - НО - НО ). Онда је госпођа Језик узела бебу и почела да 
пева  (ЛАЛАЛАЛАЛА) и беба је заспала. 

 

Госпођа Језик је сишла доле (Т-К-Т-К-Т-К-Т-Т-К), и отишла је да се 
истушира (ШШШШШШШШШШ), а онда је узела фен и сушила косу 
(ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ) навила је косу ( АУ АУАУАУ ) и ставила је лак (СССССССС) 
Када је била спремна отишла је у продавницу . 

 

 

 

 


