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Предговор

Пред вама је збирка мојих аутор-
ских песама која је настала из до-
вијања и нужде за погодним мате-
ријалом за логопедско увежбавање 
правилног изговора гласова српског 
језика. Песме су разврстане према 
гласовима или групи гласова који је 
проблематичан за дете. Рецитова-
њем и понављањем стихова дете 
учи да правилно постави, фиксира 
и на крају аутоматизује одређени 
говорни глас, на одређеном месту. 
Овакве вежбе јесу последњи корак 

пред стицање добрих говорних на-
вика, која ће се на послетку огледа-
ти у будућем спонтаном говору де-
тета. Треба имати на уму да су дечје 
песмице можда и најбоље средство 
за тренинг вербалног памћења, је-
зичкoг развоја и говорног осамоста-
љивања. Покушала сам да у ове пе-
сме унесем радост и осмех, кроз 
шалу и довитљивост, и искрено се 
надам да сам успела.

Наташа Лабовић



Посвећено Ањи и Ники
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Да ли су Весне заиста бесне? 
В   „“  „“   

Да ли су Весне
заиста бесне,
сваке су им сандале
и ципеле тесне?

Реците, људи:
да ли је Весна бесна
или јој брзо расту стопала
само да би се свима допала?

Изговор гласа „л“: врх језика ставимо одмах иза горњих се-
кутића, јаче отворити уста и приликом изговора слогова не 
затварати их.

Изговор гласа „с“: састављени горњи и доњи секутићи, врх 
језика који лежи додирује доње секутиће, усне развучене, 
ваздушна струја у танком снопу пролази између горњих и 
доњих зубића – јединица.
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Загрцнула се Милица
В   „“   

Загрцнула се Милица,
сузе јој у окицама,
сада вели наша Мица
да јој прија камилица.

Бацила је флашицу,
неће више боровницу –
после два, три гуца
тера је да штуца.

Изговор гласа „ц“: састављени горњи и доњи секутићи, усне 
благо развучене, врх језика додирује секутиће и приликом 
изговора се „одбије“ од зубића и повуче назад.
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Пажња, пажња!
В   „“   

Пажња, пажња!
Побегло је прасе
са оближњег ражња –
за њим је потражња!

Препознаћете прасе –
обавештавaмо мњење –
личи на печење,
укусно створење.

Пронашли су гуду
у општинском суду.
Логика је здрава –
тражи свињска права!
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Хуче хуја
В    „“   

Хуче хуја,
хладно бива.
Хода деда
без шешира.

Хуче ветар
поред Саве,
хода деда
хладне главе.
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Ко је украо Месец?
В    „“  , 
     ,    
 

До скоро си био цео,
пуначак и бео.
Ноћас си ми нешто жут,
намрштен и љут.

У чуду сам сео,
мислим да ти фали део.
Кладим се, не смем рећи,
био си бар двапут већи.

У мени се буди сумња
и осећај тако снажни,
неко нам је укрô месец
и подметнуо овај лажни.




