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Апликација за андроид уређаје „Лако са Марком“ –пројект 

ауторског тима основне школе „Милоје Павловић“ из Београда 

 

Драге колеге, 

Ауторски тим основне школе Милоје  Павловић из Београда 

обавештава Вас да је у току школске 2016/2017. год. успешно 

реализован пројекат ,,Лако са Марком“, чији је циљ био развој  

аликације за децу са комуникацијским тешкоћама. Израду апликације 

је подржала Теленор фондација и иста се може бесплатнопреузети 

преко Google play-a, на линку: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidproject, тако да је 

доступна родитељима за употребу код куће и у слободно време.  
 

 

 
 

 

 

 

Апликација је намењена деци са комуникацијским тешкоћама чији 

узрок може бити аутизам,афазија,развојна дисфазија,церебрална 

парализа.и др. Код ове деце је отежано разумевање говора околине, 

имају потешкоће у изговору гласова и речи,недостаје им  реченица или 

говор није примерен ситуацији. Да би се развио њихов говор и 

успоставило разумевање са околином ,осмислили смо ову  апликацију 
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која истовремено на забаван и едукативан начин  кроз ситуационе 

сценске приче прати   редослед догађаја и прихватљиво понашање у 

честим свакодневним ситуацијама. Визуелне анимације уз кратак 

звучни опис сцена олакшавају разумевање ситуација и истовремено 

мотивишу децу за рад и учење. 

Приликом израде сцена уважене су све потребе и захтеви деце са 

развојним сметњама : једноставност ликова и детаља,пастелне 

боје,разумљивост звучног записа. 

Наш дечак Марко заједно са родитељима  одлази у парк и код 

лекара,одржава личну хигијену,вози се аутобусом и слави рођендан. 

Све ове теме описане су кроз четири сцене редоследом како се  

догађаји одвијају. Сваку сцену прати дечји глас који кратко објашњава 

где се налази и шта у том тренутку ради. 

 

 
 

 

Апликација је примењива и код деце типичног развоја код којих је 

неопходно стимулисати развој комуникације од најранијег узраста,чим 

дете почне да склапа реченице и да се укључује у ширу околину 

,, Лако са Марком”  се свакодневно користи у школи у 

индивидуалном и групном раду са децом.  С обзиром да  употребом  

таблета излазимо из оквира стандарне школе и дидактичких средстава 

и да су применом ове апликациле уједињени   визуелни и аудитивни 



стимулуси ,она је деци изузетно занимљива и зато  желе да је  више 

пута понове у току часа. 

 

 

 

 

 Предности и значај  апликације су што код деце : 

- стимулише развој говора и комуникације 

- побољшава пажњу 

- упознаје са редоследом догађаја у честим ситуацијама 

- указује на прихватљиво понашање у датим ситуацијама  

- позитивна страна употребе таблета и мобилних телефона. 

 

 

       
 

Наша досадашња искуства и коментари родитеља који су нам се јавили 

су изузетно похвални. Деца са лакоћом прихватају апликацију и 

позитивно реагују на њу. Родитељима је од великог значаја  што је 

могу користити свуда, посебно пре и у току догађаја који су приказани 

апликацијом. 

 

Аутори апликације су запослени ОШ „Милоје Павловић“ Александра 

Буковица- директор, Јелена Митић – логопед и Снежана Медић – 

олигофренолог. 
 

 

 

 

 


