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Malo razgibavanja za početak...

• Nasmiješi se širom i pazi da gornji zubi budu preko donjih. Zadrži taj 
položaj 5 – 10 sekundi

• Napravi s usnama pusu, a nakon toga napravi nekoliko zvučnih pusa

• Prve dvije vježbe izvodi nekoliko puta jednu za drugom: 
osmijeh pa pusa, osmijeh pa pusa, osmijeh pa pusa



I dalje se razgibavamo...

• Napuši obraze (kao balon) i zadrži zrak

• Podigni jezik – pokušajdotaknuti vrškom jezika nos

• Isplazi jezik prema dolje – pokušajdotaknuti vrškom jezika bradu

• Pomiči jezik lijevo– desno kao da se ljulja

• Jezikom obliži gornju i donju usnicu

• Jezikom obliži gornje i donje zube, izvana i iznutra

• Pokušaj coktati vrškom jezika – kao konjić



Igre za bogaćenje rječnika

• Što možemo?
• Štomožemo graditi? Odgovori s 5 rečenica (Možemo graditi kuću, možemo

graditi dvorac...)
• Štomožemo otvoriti?
• Štomožemo čitati?
• Štomožemo odijevati?
• Štomožemo piti?
• Štomožemo podizati?
• Štomožemo rezati?
• Štomožemo piti?
• Štomožemo brisati?



Tkomože?

• Treba pronaći 3 imenice koje odgovaraju zadanom glagolu.

Tko puže?

Tko trči?

Tko leti?

Tko skače?

Tko pliva?



A sada idemo do trgovine...

Nalaziš se na odjelu voća. Što sve možeš kupiti?

Dobro, gotovi smo s voćem. Sad smo na odjelu mliječnih proizvoda. Što
sve možeš kupiti?

U redu. Došli smo do pekarskih proizvoda. Što ćeš kupiti?

I zadnje...došli smo do odjela gdje su igračke. Koje igrače želiš kupiti?



Idemo malo pričati o povrću...

• Koje je povrće tvrdo?
• Mekano?
• Žuto?
• Crveno?
• Zeleno?
• Veliko?
• Malo?
• Okruglo?
• Lagano?
• Teško?



Što sve može raditi...

• Što sve može raditi dijete?
Prisjeti se što više radnji koje dijete može raditi (puzati, igrati se, skakati..)

• Što sve može raditi mama?

• Što sve može raditi djed?

• Što sve može raditi mačka?

• Što sve može raditi pas?



Za kraj nekoliko slikopriča. Pokušaj 
ih ispričati uz što više detalja.








