
Правилно држање оловке, бојице или фломастера; Жврљање  

Према сликама, користећи гумицу за косу, наместите Урошеву руку и бојицу, или 

фломастер, како би Урош правилно држао оловку. Потом му дајте папир (најбоље је да 

одредите једну свеску која ће бити намењена само за то) да жврља по њему. Учествујте 

са њим, жврљајте како и он жврља, цртајте му различите облике, шаре, линије, у 

разним бојама. Не дозволите да скида гумицу током жврљања. 

  

Показивање делова тела на себи 

Ученик показује поменуте делове тела на налог (покажи ми главу, косу...). Пратите 

успешност. Уколико је неуспешан, узимате његову руку и стављате на одређени део 

тела и изговарате име тог дела тела, потом му опет постављате налог.   

Следећи линк се односи на делове тела. Покушајте и са овим. Уколико не усмерава 

пажњу, прекините са активношћу. 

http://gasi.rs/ucimoreci/?page_id=47  

Такође покушајте са следећим видео снимком, погледа у видео, па покаже на себи, уз 

Вашу помоћ одређени део тела. Можете да паузирате видео за сваки део тела, како би 

имао довољно времена да покаже. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_xOTjK89ts 

Инсталираћете апликацију Partes do Corpo para Crianças са google play продавнице. 

 

Отварање и затварање флаше; Закопчавање рајсфершлуса: 

http://gasi.rs/ucimoreci/?page_id=47
https://www.youtube.com/watch?v=H_xOTjK89ts


Ове радње ћете обављати свакодневно приликом пијења воде, или сока и приликом 

облачења. Воду му дајте да пије из флаше, не из чаше и захтевајте да он отвара и 

затвара флашу. Биће му потребна ваша помоћ приликом затварања флаше у погледу 

усмеравања покрета шаке. Током облачења, подсеите рајсфершлус, приспојите са обе 

стране, а његов задатак је да повлачи на горе и на доле.  

Котрљање лопте по подлози 

1. Ученик котрља лопту по равној подлози (собам или стаза у дворишту) у 

савијеном положају, тако да руком гура лопту унапред; 

2. Ученик котрља лопту по неравној подлози (двориште, трава) у савијеном 

положају, тако да руком гура лопту унапред; 

3. Поређајте по дворишту (на равној подлози) флаше које ћете напунити водом 

(пет флаша) поређајте их на растојању од 1 до 2 метра, тако да Урош пролази 

између њих, котрљајући лопту по подлози. Прво му Ви неколико пута помозите 

тако што ћете стати у савијен положај поред њега и заједно са њим гурати лопту 

између флаша, потом нека покуша сам. 

Аудитивна стимулација – Слушање дечијих песма: 

„Кад си срећан“  

„Разболе се лисица“ 

„Слон Трупко“ 

„Глава, рамена, колена и стопала“ 

„Пролеће“, Миња Субота 

Тактилна стимулација - Игре пластелином, тестом, или глином 

1. Прављење различитих облика од ових материјала. Потребно је да меси неки од 

ових материјала и прави различите облике, користећи прсте, дланове и целе 

шаке. Показујте му различите потезе, у круг, по подлози итд.  

2. Прављење облика од теста у који су убачене куглице, каменчићи, пиринач и сл.. 

Задатак је да меси тесто, игра се њиме, стиска итд. 

 


