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Резиме 

 

 
Говорно-језички развој од пресудног је значаја за развој личности детета, и то развоја свих 

њених аспеката – когниције, социјализације, емоционалног развоја. Познавање фаза 

нормалног развоја дечјег говора омогућава нам једноставније уочавање одступања која се 

могу јавити, и  говорних поремећаја посебно у раним годинама живота када је њихова 

учесталост и највећа. Дете које је навршило шест година треба правилно да изговара све 

гласове. Свако одступање од правилног изговора код детета старијег од шест година захтева 

логопедску помоћ, било у виду логопедске хабилитације, било у виду саветовања родитеља 

с обавезним логопедским контролама. 

Бројна истраживања потврђују чињеницу да су артикулациони поремећаји најучесталији 

говорни поремећаји, како код нас тако и у свету, као и да је њихова учесталост највећа у 

периоду предшколског узраста.  

Циљ овог рада био је утврђивање артикулационе способности и учесталости поремећаја 

артикулације код деце предшколског узраста на територији општине Пирот. За процену 

изговора (артикулације) гласова коришћен је Тријажни артикулациони тест (Костић, Ђ, 

Владисављевић, С.). Добијени резултати показују да је у односу на укупан број деце 

обухваћене истраживањем (83), правилан изговор регистрован је код 57 детета (68.7%) док 

је неправилан изговор - дислалија регистрована код 26 детета (31.3%). Даљом анализом 

добијених резулатата утврђено је да сва испитана деца имају правилан изговор свих вокала, 

плозива и назала, што је и очекивано, с обзиром на то да су ово гласови који се најраније 

развијају у гласовном систему нашег језика, док најчешће неправилно изговорени гласови 

припадају групама латерала, фрикатива и африката (љ, р, ш, ж, ч, џ, л). Најзаступљенији тип 

поремећаја који се јавља на овом узрасту је дисторзија гласова, затим супституција, док се 

омисије гласова јављају значајно ређе. Када говоримо о учесталости артикулационих 

поремећаја у односу на пол, значајних разлика нема. 

 

 
Кључне речи: артикулационе способности, поремећај изговора, предшколски узраст 
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Summary 
 

 

Spoken language development is crucial for the development of a child's personality, and the 

development of all its aspects – cognition, socialization, emotional development. Knowing the 

stages of normal development of children's speech allows us to more easily spot deviations, defects 

and speech disorders that may occur, especially in the early years of life, when their frequency is 

highest. A child who has reached the age of six should pronounce all the sounds correctly. Any 

deviation from the correct pronunciation in a child older than six years requires speech therapy 

assistance, either in the form of speech therapy habilitation, or in the form of advising parents with 

mandatory speech therapy controls. 

Numerous researches confirm the fact that articulation disorders are the most common speech 

disorders, both in our country and in the world, as well as that their frequency is highest in the 

period of preschool age. 

The aim of this study was to determine the articulatory ability and frequency of articulation 

disorders in preschool children in the municipality of Pirot. The Triage Articulation Test (Kostić, 

Đ, Vladisavljević, S.) was used to assess the pronunciation (articulation) of sounds. The obtained 

results show that in relation to the total number of children included in the research (83), correct 

pronunciation was registered in 57 children (68.7%) while dyslalia was registered in 26 children 

(31.3%). Further analysis of the obtained results showed that all examined children have the 

correct pronunciation of all vowels, plosives and nasals, which is expected, given that these are 

the sounds that develop earliest in the vocal system of our language, while most often damaged 

sounds belong to lateral groups, fricative and afrikata (lj, r, š, ž, č, dž, l). The most common type 

of disorder that occurs at this age is sound distortion, followed by substitution, while sound 

omissions occur significantly less frequently. When we talk about the frequency of articulatory 

disorders in relation to gender, there are no significant differences. 

 

Key words: articulatory abilities, pronunciation disorder, preschool age 
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1. УВОД 

 
Људски говор представља јединствену функцију човека, и најсавршеније средство 

међуљудске комуникације. Говор је главни чинилац у развоју човека и његовој 

социјализацији (Васић, 2000). У свету звукова који нас окружују он заузима значајно место 

и представља најсвеобухватнију људску активност. 

Говорно-језички развој од пресудног је значаја за развој личности детета, и то развоја свих 

њених аспеката – когниције, социјализације, емоционалног развоја. Развој говора, језика и 

комуникације представља веома сложен процес који почиње од момента рођења. Виготски 

истиче да говор и језик не представљају само средство комуникације, већ омогућавају да се 

конструише мисао и развије мишљење (Виготски, 1983). Да би се говор развио неопходна 

је развијеност асоцијативних и интегративних подручја у кори великог мозга. Такве нервне 

структуре поседује само човек. Оне му омогућавају да развије говор и језик и то учењем 

(Димић, 1996).  

Говор се развија кроз фазе које су међусобно повезане, тако да претходна условљава 

наредну. Познавање фаза нормалног развоја дечјег говора омогућава нам једноставније 

уочавање одступања, дефеката који се могу јавити  и  говорних поремећаја, посебно у раним 

годинама живота када је њихова учесталост и највећа (Матић, 1968). Свака фаза представља 

значајну карику у процесу формирања начина на који дете вербално комуницира. 

Познавање узрасних норми помаже да се избегну веће грешке у одређивању васпитно – 

образовних циљева и дечјих активности које су условљене узрасним могућностима са 

посебним нагласком на њиховом значају у разумевању поремећаја функције вербалне 

комуникације (Голубовић, 2000). 

Произвођење гласова представља прву говорну активност детета, која се уочава од самог 

рођења. Јовановић-Симић и сар. истичу да је механизам за стварање гласова, говорни апарат 

спреман за рад још пре рођења, и да он у самом почетку представља механизам за 

оглашавање из ког се  временом услед сазревања одређених органских структура, кроз 

учење уз аудитивну и социјалну стимулацију развија артикулисани функционални говор 

(Симић Јовановић Н., 2017). Савладавање гласовног система представља базу на којој се 

заснива савладавање језика као средства комуникације. Пут развоја гласова пролази од 
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прелингвалне фазе изражавања, коју карактерише стварање спонтаних гласова који настају 

без кортикалне контроле, до лингвистичке фазе коју карактерише усвајање гласова средине 

кроз лингвистички развој који је условљен контролом кортекса који регулише процес 

артикулације. Развој говора обухвата обликовање гласова које полази од нејасних, 

неодређених и случајно формираних гласова до јасних, разговетних и контролисаних 

гласова. 

У свакодневној комуникацији међу људима, веома често можемо чути грешке у изговору 

одређених гласова. Разлика у степену оштећења изговора гласова може варирати од 

минималних, који су једва уочљиви, до оних који могу потпуно пореметити комуникацију 

и изобличити говор до степена неразумевања. Ове грешке најчешће настају у периоду 

усвајања гласова и уколико се логопедским третманом на време не коригују, временом оне 

се учвршћују и постају део њиховог говора. 

Поремећаје изговора можемо уочити код деце и одраслих, код познатих личности, глумаца, 

певача, наставника,водитеља, јавних говорника. Ови поремећаји осим ометања 

размљивости говора, могу негативно утицати и на сам мисаони процес стварања поруке, а 

то зависи од односа особе са поремећајем изговора према властитом поремећају. Код деце 

и одраслих који су свесни свог поремећаја и имају проблем са тим, често може доћи до тога 

да избегавају речи које садрже одређени глас, или да покушавају да другим аспектима 

изговора гласова (прозодијом, висином, бојом, мелодичношћу) прикрију недостатак. 

Правилан изговор гласова може утицати и на самопоуздање детета у вербалној 

комуникацији са другима. Такође код млађе деце, ово може довести и до тешкоћа у  

савладавању писања и читања. 

Већина аутора сматра да је седма година граница за успостављање аутоматизованих 

артикулационих навика. Свако одступање од правилног изговора код детета старијег од 

седам година захтева логопедску помоћ, било у виду логопедске хабилитације, било у виду 

саветовања родитеља с обавезним логопедским контролама. Међутим, неретко се дешава 

да родитељи одлажу одлазак код логопеда и тако губе време које се не може вратити, и које 

је тешко надокнадити. Кашњење у говору може довести до значајнијих проблема попут 

повлачења, проблема у понашању, емоционалном, интелектуалном развоју. Још један од 

разлога зашто родитељи одлажу одлазак код логопеда јесте и садашње стање организације 

логопедске службе. Велики је број школских и предшколских установа, а мали број 
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логопеда, па тако велики број деце бива ускраћен за логопедски третман, и углавном само 

деца са тежим поремећајима добијају логопедску помоћ. Ово је посебно изражено у мањим 

срединама где је знатно нижи стандард живота, па је услед тога и приватна пракса слабо 

развијена. У многим сеоским срединама логопедска служба и не постоји. 

Велики број логопеда указује на чињеницу да је број учесталости говорних  поремећаја у 

порасту, и да се код великог броја деце јавља као последица социо-културних услова 

живота, смањења комуникације одраслих и деце, као и претеране употребе мобилних 

телефона, таблета, компјутера. Бројна истраживања потврђују чињеницу да су су 

артикулациони поремећаји најучесталији говорни поремећаји, како код нас тако и у свету, 

чиме се намеће потреба за систематским праћењем развоја артикулације. Правилан изговор 

од стране родитеља и чланова породице је једна од превентивних мера у говорно-језичком 

развоју, а који се може подстаћи раним стимулативним програмом. 
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2. ГЛАСОВНИ СИСТЕМ СТАНДАРДНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Изучавањем гласова, њиховом функцијом, понашањем, организацијом и употребом у 

речима, физичким аспектима акустичке базе, начином на који се производе и многим 

другим аспектима, баве се две засебне али веома блиске и комплементарне научне 

дисциплине – фонетика и фонологија. Фонетика предстваља научну дисциплину која се 

бави проучавањем физичких сегмената говора, физиолошке основе и акустичке основе 

говора (перцепција и продукција говора), док фонологија представља научну дисциплину 

чији је циљ изучавање начина на који гласови функционишу унутар структуре одређеног 

језика (Кашић, 2003). 

Термин фонема потиче од античке грчке речи φώνημα phōnēma која означава начињен звук, 

изговор, изговорену ствар, говор, језик. У 19. веку долази до значајног развоја фонетике и 

фонологије, па тако многи лингвисти и фонетичари развијају различите приступе у 

дефинисању фонема. Један од првих који указује на појам фонеме јесте пољски лингвиста 

Бодуен де Куртене. Он фонему посматра као мисаону пројекцију гласа, која представља 

непроменљиву категорију насупрот конкретном гласу (Jones, 1957). Фердинанд де Сосир 

фонему дефинише као слушно-изговорни психолошки и функционални спој, који се може 

остварити као глас, али и бити неостварен у свести појединца (де Сосир, 1996). Једна од 

најзначајнијих теорија која представља темељ модерне науке о гласовима јесте теорија 

дистинктивних обележја коју су заступали представници прашке лингвистичке школе. 

Јакобсон и Хале сматрају да је фонема скуп апстрактних дисктинктивних обележја, и 

истичу да се фонеме могу даље рашчланити  у карактеристике, које су минимални 

конституенти језика (Jakobson & Halle, 1986). 

Фонема представља најмању језичку јединицу. Фонема је дистинктивна јединица гласовне 

структуре чијом се заменом мења лингвистичко значење речи (Јовичић, 1999) 

Комбиновањем више различитих фонема градимо звучне целине различитих значења. 

Фонеме чине гласовни систем језика. Оне се у говору реализују као артикулацијски звук 

или глас. Гласовни систем одређеног језика разликује се по броју, природи и особинама 

фонема (Керамитчијевски, 1989). 
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Фонолошки систем српског језика садржи тридесет фонема. Једина конкретна реализација 

фонеме су гласови (Кашић, 2003). Гласови представљају најпростије елементе говора и 

настају као резултат рада артикулацијских органа.  

Гласови у српском језику могу се  поделити у две велике групе: 

 Самогласнике или вокале, 

 Сугласнике или консонанте. 

Самогласници (вокали) представљају звучне, нелокализоване и слоготворне гласове. 

Приликом артикулације самогласника ваздушна струја из плућа пролази кроз душник, у 

гркљану покреће гласне жице, наставља слободно да тече кроз усну дупљу и излази у 

простор око говорника. Гласне жице трепере и ствара се тон, па зато спадају у звучне 

гласове. У нелокализоване гласове спадају јер се не може одредити место њиховог настанка 

у говорном апарату, а слоготворни су јер су носиоци слога у речима, зато што се, због 

њиховог тонског карактера, могу изговарати у једном артикулационом захвату, у којем 

може, али и не мора, бити неки други глас. 

У српском језику постоји пет самогласника: /а, о, е, и, у/. Класификација вокала у српском 

језику врши се на основу положаја језика у усној дупљи. Када се језик помера у 

хоризонталном правцу, он може бити у предњем, средњем или задњем положају, док  када 

се помера у вертикалном смеру, језик може заузети високи, средњи или ниски положај.  

Самогласници српског језика деле се на: 

 самогласнике предњег реда,  

 самогласнике задњег реда.  

У самогласнике предњег реда спадају  /е, и/. При изговору ових гласова, врх језика ослања 

се на доње секутиће, језик се налази ка предњем делу усне дупље, и подиже се према тврдом 

непцу. При изговору вокала /и/  језик се подиже високо, а при иговору вокала /е/ до средње 

висине. Због тога се  вокал  /и/ назива високим а вокал /е /средњим вокалом предњег реда. 

При изговору вокала /и/ усне су благо развучене и раздвојене, положај вилица је такав да је 

размак међу њима веома мали, и због тога се вокал /и/ назива затворени вокал, док су при 

изговору вокала /е/ усне отворене али скоро непокретне, размак између горње и доње 

вилице средњи, па због тога кажемо да је вокал /е/ средње отворености. 
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У самогласнике задњег реда спадају /а, о, у/. При изговору ових гласова долази до померања 

језика ка задњем делу усне дупље. Приликом изговора вокала /а/ језик се налази ниско, на 

дну усне дупље, због тога вокал /а/ представља ниски вокал задњег реда.  При изговору 

вокала /о/ језик се помера ка непцима до средње висине, па се због тога назива средњи вокал 

задњег реда, док се при изговору вокала /у/ језик помера високо ка непцима, због чега се 

назива још и високи вокал задњег реда. Према углу отворености уста најотворенији је вокал 

/а/, а усне су при његовом изговору скоро непокретне, средње отворен је вокал /о/, при чијем 

изговору усне благо елипсасти облик, док је вокал /у/  затворен и изговара се са истуреним 

и заокруженим уснама. 

Табела 1 Класификација самогласника према положају језика у усној дупљи 

Остали гласови спадају у сугласнике. 

Сугласници представљају неслоготворне (осим сугласника /р/) и локализоване гласове. 

Сугласници нису носиоци слога, па због тога можемо рећи да су неслоготворни гласови, а 

у локализоване гласове се сврставају због тога што се увек може одредити место њиховог 

настанка у усној дупљи. Приликом изговора сугласника ваздушна струја наилази на 

препреку или делимично наилази на препреку па се на основу тога  сугласници  деле на 

праве (консонанте) и неутралне (сонанте).  У српском језику постоји 25 сугласника, и они 

се према одређеним законитостима могу поделити по: 

 Месту стварања гласова 

 Начину стварања гласова 

 Звучности  

 Степену  видљивости  

 Учесталости гласова у говору 

Положај језика у 

усуној дупљи  

Предњи део усне 

дупље 

Средњи део усне 

дупље   

Задњи део усне дупље 

Високи  И  У 

Средњи  Е  О 

Ниски   А  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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2.1. МЕСТО СТВАРАЊА ГЛАСОВА 

Како су консонти за разлику од вокала дефинисани као локализовани гласови, то значи да 

можемо одредити у ком делу говорног апарата настаје одређени глас. Место стварања 

гласова представља положај где се артикулаторни органи највише приближавају један 

другом стварајући глас (Вулетић, 1987). 

 Према месту стварања гласове српског језика делимо у две групе: 

 Уснене 

 Језичне  

Уснени гласови даље се деле на:  

 билабијалне (двоуснене) и  

 лабиоденталне (уснено-зубне).  

Билабијалне гласове чине сугласници /п, б, м/. Приликом изговора ових гласова усне се 

спајају једна уз другу, и тиме праве потпуну преграду ваздуху. Код артикулације гласа /м/ 

долази до спуштања меког непца и део ваздушне струје пролази кроз нос, док  преостали 

део ваздушне струје излази кроз уста када се она отворе, тако да овај глас има назални 

призвук. Код артикулације гласова /п, б/ долази до подизања меког непца, чиме отвор за 

носну дупљу бива затворен, приликом отварања усана долази до наглог изласка 

нагомиланог ваздуха кроз уста, и стварања експлозивног звука који је специфичан за ове 

гласове. 

Лабиоденталне (уснено-зубне) гласове чине сугласници /в, ф/. Приликом артикулације 

ових гласова, горњи секутићи додирују доњу усну остављајући веома мали отвор за пролаз 

ваздуха. Ваздушна струја је слабија приликом изговора гласа /в/, а по трајању глас /в/ је 

краткотрајнији од гласа /ф/. 

Језични гласови деле се на:  

 дентале,  

 палатале,  

 веларе,  

 алвеоларе. 

У денталне (зубне) гласове спадају сугласници /д, т, с, з, ц/. Место формирања ових 

гласова је на зубима. Приликом артикулације гласова /д, т/ врх језика ствара препреку 
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ваздушној струји додирујући горње секутиће и алвеоле, док ивице језика додирују горње 

зубе и са једне и са друге стране. Наглим уклањањем препреке (раздвајањем језика од зуба 

и алвеола) настају гласови. Фонациона струја приликом артикулације гласа /д/ слабија је 

него приликом изговора гласа /т/ (Матић, 1968). Код артикулације гласова /с, з, ц/, усне су 

развучене у страну, размак између горњих и доњих зуба је веома мали, врх језика додирује 

доње секутиће, а његов предњи део иде ка горњим секутићима и алвеолама формирајући, 

веома узан пролаз ваздушној струји (препреку). Бочне ивице језика додирујући горње 

кутњаке стварају по средини језика мали жлеб кроз који пролази фонациона струја, која се 

у предњем делу усне дупље гомила, и пројури кроз теснац стварајући звук. 

Предњонепчани (палатални) гласови су /ј, љ, њ, ћ, ђ, ш, ж, ч, џ/. Код артикулације 

предњонепчаних сонанта /ј, љ, њ/ врх језика је на доњим секутићима, а предњи део језика 

је уз тврдо непце, при чему ваздушна струја приликом изговора сонанта /ј/ пролази кроз 

удубљени средњи део језика, при изговору сонанта /љ/ пролази по бочним деловима језика 

док при изговору сонанта /њ/ пролази прво кроз нос, а затим кроз уста. 

Код артикулације предњонепчаних африката /ћ, ђ. ч, џ/ горњи део језика и предње (тврдо) 

непце формирају препреку ваздушној струји. Приликом артикулације гласова /ђ/ и /ћ/ усне 

су благо истурене напред, зуби су веома мало раздвојени, врх језика додирује доње 

секутиће, а цео горњи и средњи део језика приљубљени су уз непце. Док приликом 

артикулације гласова /ч/ и /џ/ препреку чине предње тврдо непце и врх језика са делом 

горње површине, бочне ивице језика наслањају се на горње кутњаке, између горњих и 

доњих зуба је узани пролаз кроз који пролази ваздушна струја.  

Код артикулације предњонепчаних фрикатива /ж/ и /ш/ усне су истурене напред, размак 

између горњих и доњих зуба је мали, врх језика је подигнут и налази се иза горњих секутића 

и алвеола док се његове бочне стране належу на кутњаке. Ваздушна струја се пробија кроз 

теснац између језика и тврдог непца, и кроз отвор уста излази напоље. 

Задњонепчани гласови  (велари)  /к, г, х/. Настају тако што ваздушна струја наилази на 

препреку коју формирају задњи део језика и задње (меко) непце. Задњонепчани велари /к/ 

и /г/ спадају у експлозивне (праскаве) гласове, јер настају наглим уклањањем препреке, 

услед чега долази до наглог изласка ваздуха кроз уста. Глас /х/ спада у струјне гласове 

(фрикативе) јер се формира струјањем ваздуха кроз теснац који стварају задњи део језика и 

задње (меко) непце. 
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Код алвеоларних (надзубних) гласова /л, р, н/ врх језика налази се на алвеолама горњих 

секутића, док је ваздушна струја усмерена различитим путевима. Код артикулације гласа 

/р/ ваздушна струја изазива треперење (вибрирање) језика. При изговору гласа /л/ ваздушна 

струја пролази бочним деловима језика,  док код артикулације гласа /н/ долази до спуштања 

меког непца, тако да ваздушна струја пролази прво кроз нос, а затим кроз уста када се се 

врх језика помери са алвеола. 

МЕСТО СТВАРАЊА ГЛАСОВА 

1. Уснени Билабијали П, Б, М 

Лабио-дентали В, Ф 

2. Језични  Дентали Д, Т, С, З, Ц  

Палатали  Ј, Љ, Њ, Ћ, Ђ. Ч, Џ, Ш, Ж 

Велари  К, Г, Х 

Алвеолари  Л, Р, Н 

Табела 2 Класификација гласова према месту стварања 

 

2.2. НАЧИН СТВАРАЊА ГЛАСОВА 

Начин артикулације односи се на врсте покрета, као и на степен, отвора који формирају 

артикулаторни органи при формирању неког гласа (Симеон, 1969). Приликом формирања 

гласова, осим добро постављеноих говорних органа, неопходно је адекватно усмеравање 

ваздушне струје. Доброта посебно истиче значај ваздушне струје при развоју овора деце са 

оштећеним слухом и деце са оштећеним видом (Доброта, Артикулационо фонолошки 

поремећаји, 2010).  

Према  начину артикулације (врсти препреке ваздушној струји током продукције) праве 

консонанте делимо на: 

 Плозиве, које карактерише  стварање потпуне оклузије и јаке експлозије.  Основна 

разлика у поређењу са другим гласима јесте стварање преграде. Стварање преграде 

зависи од места стварања плозива. Код гласова /п/ и /б/ долази до стварања преграде 

на нивоу усана, код гласова /т/ и /д/ преграда се формира врхом језика. 
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 Африкате, гласове који садрже карактеристике и плозива и фрикатива. За разлику 

од плозива код којих долази до јаке експлозије и наглог ослобађања ваздуха кроз 

уста, код артикулације африката експлoзија је знатно слабија. 

 Фрикативе (струјне гласове) код којих не долази до стварања преграде већ се 

ваздушна струја креће без прекида. Фрикативи се разликују само по звучности. 

Према начину слободног протока ваздушне струје сонанте делимо на: 

 Назале, чија је основна карактеристика то што су они једини гласови у нашем 

гласовном систему приликом чије артикулације ваздушна струја пролази назалном 

шупљином. Преграда и проток ваздушне струје настају паралелно и на тај начин се 

обликују резонатори (Доброта, Артикулационо фонолошки поремећаји, 2010). 

 Латерале карактерише пролазак ваздушне струје са бочне стране језика између 

кутњака и образа. Код артикулације гласа /л/ преграду формира врх језика са 

средњим делом алвеоларног простора, док код артикулације гласа /љ/ преграду 

стварају задњи део језика и шири алвеоларни простор. 

 Вибрант /р/ представља глас приликом чије артикулације долази до формирања 

оклузије, али и краћих учесталих експлозија. Фонациона струја креће према 

прегради и нагомилава се у делу где језик додирује непце, у том тренутку под 

притиском фонационе струје која удара на врх језика ствара се треперење 

(вибрација) језика. Број вибрација зависи од интраоралног притиска и да углавном 

износи од једне до 4 или 5, што зависи од контекста у речима (Доброта, 

Артикулационо фонолошки поремећаји, 2010). 

 Полувокал /ј/, по својим особинама близак је вокалу /и/ па је због тога добио име 

полувокал. Фонациона струја пролази жлебом кроз тесан пролаз који се формира 

између језика и непца. 

НАЧИН СТВАРАЊА ГЛАСОВА (проток ваздушне струје) 

1. 

 

Прави консонанти Плозиви (праскави или експлозивни гласови) П, Б, Т, Д, К, Г 

Африкати (праскаво-тесначни или 

експлозивни струјни) 

Ц, Ћ, Ч, Ђ, Џ 

Фрикативи (тесначни или струјни) З, Ж, С, Ш, Ф, В, Ј 

2. Неутрални сонанти  Назали (праскаво носни) М, Н, Њ 
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Латерали (бочни) Л, Љ 

Вибрант ( дрхтав)  Р 

Полувокал  Ј 

 Табела 3 Класификација гласова према начину стварања 

 

2.3. ЗВУЧНОСТ ГЛАСОВА 

Звучност представља акустичку карактеристику гласова који настају треперењем гласница, 

па тако  треперење гласница представља основни критеријум за поделу гласова по 

звучности. Међутим, како Вулетић истиче овај критеријум може бити  модификован 

изговорним понашањем гласова у односу на гласове поред којих се налазе (принцип 

једначења гласова по звучности) (Вулетић, 1987). Гласове према звучности делимо на 

звучне и безвучне. Код звучних гласова гласнице трепере, док код су безвучних у стању 

мировања. 

ЗВУЧНОСТ ГЛАСОВА  

Звучни  Б, Д, Г, Ђ, Џ, З, Ж, 

Безвучни  П, Т, К, Ц, Ћ, Ч, Ф, С, Ш, Х 

Табела 4 Класификација  гласова према звучности 

Сугласници  /в, ј, р, л, љ, м, н, њ/ изразито су звучни. При њиховом изговору, као и при 

изговору самогласника, гласнице трепере, али се ипак ствара нека препрека. Ови гласови се 

називају гласници или сонанти, понашају се неутрално, тачније њихова звучност је 

фонолошки нерелеванта што значи да они не утичу на промену звучности правих 

консонаната (Кашић, 1997). 

2.4. СТЕПЕН ВИДЉИВОСТИ ГЛАСОВА 

Степен видљивости гласова означава визуелно препознавање гласова од стране 

саговорника. На основу покрета говорних органа можемо препознати одређене гласове. 

Доброта истиче да је видљивост гласова посебно значајна у раду са слушно оштећеном 

децом или децом са сниженим менталним способностима (Доброта, Артикулационо 

фонолошки поремећаји, 2010).  
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СТЕПЕН ВИДЉИВОСТИ ГЛАСОВИ 

Добро видљиви гласови A, E, И, О, У 

Видљиви гласови П, Б, М, В, Ф, Ч, Ж, Ш, Џ 

Теже видљиви гласови Л, Р, Т, Д, Н, С, З, Ц, Ћ, Ђ, Њ, Љ 

Слабо видљиви гласови К, Г, Х, Ј  

Табела 5 Класификација према степену видљивости гласова 

 

2.5. УЧЕСТАЛОСТ ГЛАСОВА У ГОВОРУ 

Учесталост гласова у говору представља веома важан параметар у процени тежине 

поремећаја. Па тако, уколико дође до патологије вокала /а/, који је у нашем језику 

најзаступљенији, говор ће бити потпуно неразумљив; док патологија слабије заступљених 

гласова нпр латерала /л/ (1,28%) не ремети значајно разумљивост вербалне комуникације. 

Доброта (Доброта, Артикулационо фонолошки поремећаји, 2010) наводи да према Костићу, 

учесталост гласова износи:  

 за вокале /а, е, и, о, у/ 46,80 одсто,  

 за поједине консонанте /д, ј, к, м, н, р, с, т, в/  38,77 одсто,  

 учесталост гласова /џ, ђ, ф/ износи 0,62 одсто. 

Опсег учесталости Гласови и њихова учесталост 

13,78% - 7,05% A – 13,78%, И – 11,35%, Т – 7,47%, E – 7,15%, O – 7,05% 

6,55% - 4,10% Р – 6,55%, Н – 5,06%, С – 4,36%, В – 4,10% 

3,94% - 3,46% K – 3,94%, П – 3,88%, У – 3,46% 

2,75% - 2,01% J – 2,75%, Д – 2,53%, M – 2,01% 

1,91% - 1,52% З – 1,91%, Њ – 1,79%, Ч – 1,70%, Б – 1,63%, Ц – 1,52% 

1,46% - 1,17% Ш – 1,46%, Г – 1,40%, Л – 1,28%, Љ– 1,17% 

0,67% - 0,60% Ж – 0,67%, Ћ – 0,60% 

0,40% - 0,12% Х – 0,40%, Ђ – 0,29%, Ф – 0,21%, Џ – 0,12% 

Табела 6 Класификација гласова према учесталост гласова у говору према Костић 
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3. АРТИКУЛАЦИЈА 

 

3.1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА АРТИКУЛАЦИЈЕ 

Појам артикулација потиче из латинског језика, тачније од латинске речи articulation која 

има значење јасно, разговетно. У лингвистици српског језика појам артикулација означава 

процес формирања и произвођења гласова говорног језика. 

Развој артикулације обухвата обликовање гласова које полази од нејасних, неодређених и 

случајно формираних гласова до јасних, разговетних и контролисаних гласова. 

Владисављевић описује артикулацију као процес изградње гласова који настају 

обликовањем ваздушне струје у периферним говорним органима чијом се сложеном 

координацијом и синхронизацијом стварају појединачни гласови и читави системи њихових 

веза у речима (Владисављевић, 1981).  Према Голубовић, артикулација је процес у коме се 

гласови, слогови и речи формирају када артикулаторни органи језик, вилица, зуби, усне и 

непце мењају ток ваздушне струје (Голубовић, 2012). Артикулација се, дакле, реализује 

покретима говорних органа који усмеравају проток ваздушне струје за сваки глас понаособ, 

и на тај начин даје специфични акустички утисак сваком гласу. Успостављање  адекватне 

артикулације развија се кроз опонашање. Слух, вид, тактилнии мишићни, чулни осећаји 

помажу детету у опажању и артикулацији фонема, па их дете опонаша свесно или уз помоћ 

употребе адекватних помагала као што су шпатуле, сонде итд. који механички делују на 

артикулаторне органе, и који омогоћавају постизање адекватног положаја артикулаторних 

органа које дете не може самостално да постигне. (Симић Јовановић Н., 2017). 

Квалитет артикулације зависи од: квалитета изговореног гласа, правилног положаја 

говорних органа приликом артикулације одређених гласова, и способности опажања 

патолошког гласаи његовор диференцирања. Правилна артикулација захтева продукцију 

звучне фонације, могућност стварања ваздушног притиска у букалном, назофарингеалном 

и ларингеалном систему, нормално стање облик и величину артикулаторних органа, брзе 

покрете језика усана меког непца, аутоматизованост покрета артикулатора и формираност 

система повратне спреге за тактилне, кинестетске и аудиторне карактеристике оралне 
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експресије, и наравно очуваност централног нервног система који кооринише свим 

сегментима говорне продукције. 

За адекватну артикулацију гласова, од великог је значаја артикулациона база, која се 

дефинише као систем аутоматизованих артикулационих навика изворних говорника 

(Кашић, 1997). Артикулациона база успоставља се у раном детињству, деца најпре  

спонтано усвајају гласовне комбинације и речи које су им лаке за изговор а затим се 

временом под утицајем сазревања и језичког  развоја, развија и артикулација. 

3.2. ГОВОРНИ ОРГАНИ И ЊИХОВА УЛОГА У ГОВОРУ 

У формирању и произвођењу гласова говорног језика учествују различите групе органа, а 

то су органи артикулације (усне, зуби, вилице, језик, непца), органи фонације (гркљан с 

гласним жицама, нос), органи дисања (душник, плућа, дијафрагма и грудни кош). 

Примарна функција говорних органа (усана, зуба, језика, вилице) јесте сисање и жвакање 

хране, а дупље носа, уста и ждрела функција дисања. Секундарне функције ових органа су 

говорне. Фазе које се прве развијају су гутање, сисање и жвакање. Испади на некој од ових 

фаза су први индикатори лоше оралне праксије, што за последицу има испаде у 

артикулацији. Правилна стимулација ових функција у најранијем животном периоду утиче 

на добар развој оралне праксије, а самим тим и на правилан развој артикулације (Доброта, 

Артикулационо фонолошки поремећаји, 2010). 

3.2.1. ОРГАНИ АРТИКУЛАЦИЈЕ 

Усне (labia) представљају спољни део говорног органа. Горња (labium superius) и доња усна 

(labium inferius) састоје се од великог броја глатких мишића који им обезбеђују значајну 

покретљивост. Усне примарно имају улогу сфинктера у процесу артикулације гласова. 

Посебно значајан мишић који омогућава артикулацију гласова јесте кружни мишић усног 

отвора (m.orbicularisoris) који у говору има двојаку улогу, да мења облик усне дупље 

(резонатора) и да сам или са предњим зубима и врхом језика формира одређене гласове 

(лабијалне, и лабио-денталне). Усна дупља обложена је слузницом у којој су смештене 

слузне жлезде које својим константним лучењем омогућавају влажност, глаткост и 

еластичност слузнице на деловима усне дупље који учествују у фонацији. Као могући узрок 

поремећаја артикулације, Матић наводи следеће аномалије које се могу јавити на нивоу 
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усана: расцепи, парализе и парезе усана. Код присуства оваквих аномалија долази до 

немогућности изговора или неправилног изговора одређених гласова, најчешће уснених 

(Матић, 1968). 

Доња вилица (mandibula) je највећа и најмасивнија кост лица, која је преко виличног зглоба 

повезана са костима лобање. Има облик потковице и могућност покретљивости у 

хоризонтално-вертикалном правцу. Ова покретљивост има улогу у функцији говора за 

стварање адекватног отвора уста и финих покрета потребних за артикулацију одређених 

гласова. Аномалија доње вилице, која се може јавити и изазвати поремећај у артикулацији, 

назива се прогенија (истуреност доње вилице). Овакав положај вилице ствара измењен 

резонаторни простор, знатно отежава артикулационе покрете језика, и утиче на квалитет 

изговора многих консонаната, вокала и лабијалних гласова (Голубовић, 1997). 

Горња вилица представља коштано ткиво које је наслоњено на кости лобање. Завршава се 

зубима, а унутрашња страна пресвучена је мишићним ткивом у виду алвеоларног гребена. 

У функцији говора заједно са зубима и деснима  доприноси  да се заједно са другим 

говорним органима стварају услови за артикулацију гласова. Протурзија је назив за 

истуреност горње вилице која у таквом положају ствара недовољну оклузију зуба и 

удаљеност горњих секутића што за последицу има немогућност или неадекватно 

формирање неких гласова. 

Зуби (dentes) су калцификовани органи који се налазе у усној дупљи, усађени у алвеоларне 

наставке горње и доње вилице. Иако је њихова примарна функција у служби исхране, у 

говору зуби имају веома значајну улогу у формирању неких гласова. Керамитичијевски 

истиче да се на простору од ивице секутића до алвеоларног руба остварује  артикулација 

већег броја гласова и да је то најактивније подручје артикулације (Керамитчијевски, 1989). 

Недостатак зуба или њихов неправилан распоред може довести до немогућности или 

неправилног изговора одређених гласова. 

Језик (lingua) је мишићни орган полукружног облика, смештен на дну усне дупље.  Задњи 

део причвршћен је за језичну кост, а преостали део је слободан и покретљив у свим 

правцима. Језик је одговоран за формирање највећег броја гласова, и због тога што од 

његове мобиности, величине и брзине покрета зависе артикулационе способности 

говорника, сматра се изузетно важним органом у домену артикулације. Присуство 
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одређених аномалија језика (ограничена покретљивост,превише кратак или превисе дуг 

језик, тумори и слично) одражава се штетно на артикулацију гласова. 

Тврдо непце (pallatum durum) чини горња страна усне дупље. У говору тврдо непце 

учествује у грађењу неких гласова, а може имати и улогу резонатора. Аномалије које се 

могу јавити у овом делу су расцепи, сувише високо (готско) непце или превише ниско 

непце, што негативно утиче на говор и глас. 

Меко непце (pallatum mole) представља продужетак мишићног ткива тврдог непца и 

завршава се ресицом (uvula). Његова улога у говору веома је значајна јер меко непце с 

мишићима  ждрела ствара непчано-ждрелни  затвор, прави преграду између носне дупље и 

ждрелне и усне дупље и тако спречава струји при издаху пролаз кроз нос, иначе би сви 

гласови нашег говора добили носни призвук. Приликом изговора назалних гласова, меко 

непце се спушта, отвор за нос се ослобађа и назални гласови добијају свој природан назални 

призвук. Аномалије меког непца у великој мери могу нарушити говорни исказ и драстично 

утицати на разумљивост говора. 

3.2.2.ОРГАНИ ФОНАЦИЈЕ 

Гркљан (larynx) је почетни, горњи део доњих дисајних путева, и орган који заједно са 

усном, носном дупљом и ждрелом учествује у стварању гласа. Налази се у предњем делу 

врата између корена језика и подјезичне кости (са горње стране) и душника (са доње 

стране). Везаност за базу језика преко подјезичне кости нарочито је важна за фонацију, због 

тога што покрети базе језика доводе до одређених промена положаја и форме лумена 

гркљана. До поремећаја функције гркљана може доћи услед хроничног запаљења, која могу 

настати услед честих прехлада или претераног напрезања (викања, дугог говорења). Неки 

од симптома који се тада могу јавити су кашаљ, осећај гребања, осушености, што за 

последицу има појаву дисфоније (губљење звучности гласа), промуклости и храпавости 

гласа (Матић, 1968). 

Гласне жице (plica vocalis) су еластични мишићи смештени у дупљи гркљана који се при 

говору сакупљају и раздвајају (трепере), док су у стању мировања (када се не говори) 

раширене тако да ваздух слободно струји. 

Улога гркљана и гласних жица јесте стварање гласа, помоћу кога се стварају гласови нашег 

говора. Под притиском издисања ваздушне струје из плућа гласне жице се размичу и 
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приближавају услед чега настаје треперење ваздушног стуба изнад гласних жица и ствара 

се основни тон гласа. Фонациона ваздушна струја затим пролази кроз дупље (резонаторе) 

ждрела, уста и носа где се формирају споредни (горњи тонови) који стапајући се са 

основним тоном дају гласу карактер људског гласа (говора). 

Људски глас има своје карактеристике: јачину, висину, боју. Јачина гласа одређена је 

јачином издисаја ваздушне струје (снажнијег треперења гласних жица) и величине 

резонатора (ждрелне, усне и носне дупље). Што је треперење гласних жица снажније и 

резонатори већи то је глас јачи. Висина гласа у корелацији је с бројем трептаја гласних жица 

у секунди, а то зависи од дужине гласних жица. Што су гласне жице дуже број трептаја је 

мањи. Боја гласа зависи од броја горњих тонова који се стварају у резонаторима (Матић, 

1968). 

Резонатори гласа су дупље ждрела, уста и носа. Улога резонатора у говору јесте додавање 

горњих (споредних) тонова основном говорном гласу (тону), чиме глас добија каркер 

говорног гласа, а такође доприносе и артикулација (формирању) гласова. Обољења ових 

области доводе до поремећаја у звучности јасности и мелодичности. 

Нос тј. носна дупља у говору има улогу резонатора и учествује у формирању назалних 

гласова. Повезана је са дупљом ждрела, одакле ваздух када ови пролази нису затворени 

струји из уста у нос. Уколико постоје одређени дефекти или обољења носа, то ће се у мањој 

или већој мери одразити на говор. Матић као најчешће аномалије носа које утичу на глас и 

говор наводи суженост носних канала и сраслост ноздрва (атрезија) (Матић, 1968). 

3.2.3. ОРГАНИ ДИСАЊА 

У органе дисања убрајамо дијафрагму, плућа, грудни кош и душник. Њихова примарна 

улога је дисање, а секундарна улога је улога у говору.  Ови органи задужени су за стварање 

експирационе ваздушне струје помоћу које се формирају говорни гласови. 

Дијафрагма представља мишићно везивну плочукоја дели грудни кош од  трбушне дупље. 

Приликом удисаја ваздуха средишњи део дијафрагме спушта се доле, и тиме се обезбеђује 

повећање запремине грудног коша, а приликом издисаја се подиже и потискује ваздух из 

плућа. Постоји разлика у експирацији  при нормалном дисању и при фонацији (Матић, 

1968). Док је при дисању без фонације експирација последица еластичног плућног ткива и 

негативног притиска који влада у грудној дупљи, при чему се дијафрагма креће пасивно, 
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при фонацији експиријум је диригован, знатно продужен и прилагођен потребама фонације 

и она помаже раду експираторних мишића (Керамитчијевски, 1989). 

Плућа (pulmones) човека састоје се од два плућна крила смештена су у грудној  дупљи и 

представљају најважнији орган дисања. То је шупљикав и еластичан орган, састављен од 

бронхија (тј. огранака душника), и огромног броја плућних мехурића, од којих је сваки 

окружен мрежом крвних капилара. Кроз ендотел мехурића (тј. алвеола) врши се размена 

гасова: из плућних мехурића прелази у крв кисеоник, а из крви у мехуриће угљендиоксид - 

то је тзв. размена гасова (спољашње дисање). Приликом говора од експирационеваздушне 

струје фрмирају се говорни гласови. 

Грудни кош (thorax ) је коштано-хрскавичасти део који се састоји из дванаест пари ребара. 

Са предње стране ребра су спојена са грудном кости, а са задње стране са кичменим стубом. 

Прењи део ребара (осим последња два) прелази у хрскавицу која заједно са међуребарним 

мишићима  омогућава покретљивост, ова покретљивост има значајну улогу у потискивању 

ваздуха из плућа. 

Душник (trachea) цевасти орган, који припада доњим дисајним путевима. Надовезује се на 

доњи део (прстенасту хрскавицу) гркљана, а завршава се душничком рачвом (bifurcatio 

traheae) којом је подељен на леви и десни примарни бронх (главне душнице). 

Дисање представља несвестан, спонтани, ритмички, механички процес који се непрекидно 

понавља. Кретање ваздуха према плућима јесте активна фаза дисања, или удисање. 

Приликом удаха долази до ширења зида грудног коша и спуштања дијафрагме. Удах 

повећава волумен плућа и у њима ствара подручје ниског притиска. Будући да је већи 

притисак споља, ваздух продире у плућа. У пасивној фази спољашњег дисања –  издисање, 

дијафрагма се подиже, а зид грудног коша се сужава, што доводи до повећања притиска 

унутар плућа. Након што се отвори глотис, притисак унутар плућа избацује ваздух, заједно 

са ослобођеним CO2 из крви, у атмосферу. 

Матић истиче да се дисање у миру разликује од дисања за време говора, да је приком дисања 

у миру дужина удаха и издаха скоро иста, док је при говору долази до значајне разлике, 

удах је кратак а издах дуг. Дужина издаха (експиријума) зависи од  обима текста који се 

изговара. За добру фонацију веома је важна контролисана експирација (Матић, 1968). 
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Аномалије или обољења органа за дисање (слабот мишића, слабо развијен грудни кош...) 

доводе до поремећаја дисања које постаје површно, плитко са слабом експирацијом,  а то 

се у великој мери може одразити и на говор. Говор особа са одређеним обољењима или 

аномалијама органа за дисање није довољно јасан, звучан и мелодичан. 

3.3. ПРОИЗВОЂЕЊЕ ГЛАСОВА 

Вулетић истиче да je за остваривање артикулације,  осим жеље и потребе за говором 

неопходно познавати и систем конвенционалних знакова одређеног језика (Вулетић, 1987). 

Уколико постоје такви услови централни нервни систем подстиче на рад говорне органе и 

контролише њихов рад. 

Глас и говор изводе се на издисајној ваздушној струји. Издах ваздуха који користимо при 

говору није исти као издах при дисању. Приликом дисања у миру дужина удаха и издаха 

скоро је иста, док при говору долази до значајне разлике, удах је кратак а издах дуг (Матић, 

1968). Ваздух који употребљавамо за говор испушта се конторолисано у трајању одређеног 

исказа. Ваздух из плућа пролази кроз душник и долази до гркљана, у ком се, услед 

треперења гласница или стварања вртлога ваздушне струје, ствара звук који се појачава у 

резонаторним шупљинама и артикулацијски обликује у усној дупљи 

Треперењем гласница стварају се звукови за вокале и сонанте, а вртлозима ваздушне струје 

настају углавном шумни консонанти (Вулетић, 1987). Ваздушна струја затим пролази кроз 

ждрелну, усну или носну шупљину, зависно од тога да ли је непце подигнуто или не. 

Шупљине (резонатори) имају улогу појачивача звука. 

Артикулација гласова одвија се у усној дупљи, тако што артикулаторни органи језик, 

вилица, зуби, усне и непце мењају ток ваздушне струје (Голубовић, 2012). Артикулација се, 

дакле, реализује покретима говорних органа који усмеравају проток ваздушне струје и 

мењају односе у усној шупљини (преграђују је, сужавају пролазе...), за сваки глас понаособ, 

и на тај начин даје специфични акустички утисак сваком гласу. 
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3.4. ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ 

3.4.1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА ГОВОРА И ЈЕЗИКА  

Човек представља био-псхио-социјално биће које поседује јединствену функцију и 

најсавршеније средство комуникације – говор. 

Говор и језик представљају основна средства мишљења, учења, социјализације, 

емоционалног развоја човека. Неретко се дешава да људи термине „језик“ и „говор“ 

употребљавају као синонимe, међутим, између говора и језика постоје битне разлике које 

онемогућавају њихово потпуно изједначавање. Говор и језик су у својој различитости 

неодвојиво повезани, јер је њихова узајамна условљеност потпуна. Не може постојати језик 

који никада нигде није остварен у говору, нити може постојати говор без неког језика у 

својој основи дајући му неопходан смисао (Симић Јовановић Н., 2017). 

Jезик је вишеслојна хијерархијски условљена структура у којој јединице нижег реда својим 

комбиновањем образују јединице вишег реда (Бугарски, 2003). Језик представља сложени 

систем знакова помоћу којих се људи у одређеној друштвеној заједници међусобно 

споразумевају, исказују једни другима своје мисли и осећања и обележавају се као 

припадници управо те заједнице. Језик се реализује вербалним и невербалним изражавањем 

(говор, писмо, знак). Ова два аспекта изражавања узајамно се употпуњују према личним 

способностима, жељама и потребама, а у зависностсти од услова захтева и комуникативних 

циљева.  

Под говором подразумевамо способност људи да помоћу артикулације гласова и њихових 

квантитативних пратилаца остваре поруку која је акустички организована и језички 

осмишњена. Говор представља психофизичку функцију, механизам стварања гласова и 

речи који чини средство за изражавање мисли и комуникацију људи.  Говор представља 

главни чинилац у развоју човека и његовој социјализацији (Васић, Говор у разреду , 2000). 

Шкарић дефинише говор као оптималну, звучну људску комуникацију, обликовану 

ритмом, реченицом, речима и слоговима (Шкарић, 1986). Јовановић-Симић и сар истичу 

важност говора као најзначајнијег средства социјализације и подстицања психолошког 

развоја у целини уз помоћ ког дете опажа, разликује и организује свет око себе (Симић 

Јовановић Н., 2017). 
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Говорно-језички развој од пресудног је значаја за развој личности детета, и то жразвоја свих 

њених аспеката – когниције, социјализације, емоционалног развоја. Развој говора, језика и 

комуникације представља веома сложен процес, који почиње од момента рођења. Виготски 

истиче да говор и језик не представљају само средство комуникације, већ омогућавају да се 

конструише мисао и развије мишљење (Виготски, 1983). 

Према Голубовић, постоје два фактора од којих зависи настанак и развој говора и језика, а 

то су биолошки (генетски) фактор и социјални фактор. Биолошки фактор обухвата одређене 

органске диспозиције формиране током филогенетског развоја људске врсте, посебно 

физиолошке основе за развој људских когнитивних способности и способности 

перципирања гласова и  вербалног изражавања (Голубовић, 1997). Ове способности код 

човека могу се развити искључиво уз посредништво одређених социјалних услова. Дакле, 

вербално изражавање одређују наслеђем стечена биолошка основа и одређени социјални 

услови заступљени у периоду раних година живота. 

3.4.2. ДИНАМИКА РАЗВОЈА ГЛАСОВА 

Познавање фаза нормалног развоја дечјег говора омогућава нам једноставније уочавање 

одступања, дефеката који се могу јавити, и говорних поремећаја, посебно у раним годинама 

живота, када је њихова учесталост и највећа (Матић, 1968). Свака фаза представља значајну 

карику у процесу формирања начина на који дете вербално комуницира. 

Јовановић-Симић и сар. истичу да је механизам за стварање гласова, говорни апарат 

спреман за рад још пре рођења, и да он у самом почетку представља механизам за 

оглашавање, из ког се  временом услед сазревања одређених органских структура, кроз 

учење уз аудитивну и социјалну стимулацију развија артикулисани функционални говора 

(Симић Јовановић Н., 2017). У органске компоненте неопходне за стварање говора 

убрајамо: уредан слух, оформљен говорни апарат, као и морфолошко и функционално 

сазревање мождане коре. Социјални аспекти који могу утицати на развој говора су: 

адекватан говори узор који стимулише имитацију, као и свеукупна активност детета и 

његово доживљавање. 

Савладавање гласовног система представља базу на којој се заснива савладавање језика као 

средства комуникације. Пут развоја гласова пролази од прелингвалне фазе изражавања, коју 

карактерише стварање спонтаних гласова који настају без кортикалне контроле, до 
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лингвистичке фазе коју карактерише усвајање гласова средине кроз лингвистички развој, 

условљен контролом кортекса, који регулише процес артикулације. 

Прелингвалну фазу карактерише развој аудитивне перцепције, стварање артикулационих 

основа, и развој разумевања речи и почетног стадијума унутрашњег говора. Она представља 

период од првог крика бебе, до прве речи, која се отприлике јавља око 12. месеца живота. 

Појава стварања спонтаних гласова карактеристична за прве месеце живота назива се 

вокализација. Фаза вокализације почиње првим криком који настаје услед промене средине. 

Првим криком беба активира говорне органе (гркљан са гласним жицама, језик и усне). 

Гласови које беба производи у овој фази везани су за њено тренутно стање и активности. 

Они немају језичку основу, али поседују одређене особине повезане са каснијим говором 

(коришћење гласница, ритмичка вокализација). Гласови се јављају  спонтано, без учења, а 

сам назив „период вокализације“ произилази из чињенице да  у овом периоду међу 

гласовима које беба производи преовладавају вокали. Прве месеце након рођења 

карактерише „гласовна експанзија“ односно повећање броја гласова. У овом периоду дете  

изговара  широк дијапазон гласова од којих многи не представљају гласове матерњег језика. 

Током фазе гукања дете додатно  развија покрете усана, језика, меког непца. Језик се помера 

вертикално и хоризонтално, и покрети језика се усклађују са активирањем гласница.  Дакле 

говорни органи се полако усклађују и припремају за говор. У овој фази дете почиње да 

уочава везу између сопственог гласа и слуха, аудитивне стимулусе из средине повезује са 

сопственим још увек нејасним покушајима артикулисања гласова. Фазу брбљања 

карактерише комбиновање самогласника и сугласника. У овом периоду дете 

„експериментише“ својим гласом. Уочава се широк дијапазон различитих гласова који не 

представљају  фонеме матерњег језика већ  „сирови“ говорни материјал из ког ће се 

временом обликовати прави гласови. Карактеристика ове фазе је такође и то да су дечија 

оглашавања стабилнија и учесталија, али без значења. При крају прелингвалне фазе број 

гласове које дете производи опада. Дете, слушајући гласове говорног узора који стимулише 

имитацију, понавља гласове матерњег језика који се као последица учесталог понављања 

утврђују, док се остали гласови због неупотребе губе. Поступак губљења ових гласова 

назива се гласовна контракција.  Гласови које дете тада производи  представљају покушај 

понављања онога што дете чује. Дечији искази добијају сталне мелодијске контуре, односно 
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почињу да се изговарају са фиксираном мелодијом. Оглашавање деце из различитих 

говорно-језичких средина почиње да се разликује у овој фази (Кристал, 1996). 

Голубовић (1997) наводи да према Керамитчијевском велики број истраживача који су се 

бавили испитивањем прејезичких форми изражавања дошао до закључка да: 

 појава артикулације задњих консонаната и задњих вокала у корелацији је са 

покретима гутања и подригивања;  

 појава артикулације билабијалних, лабиоденталних и алвеоларних консонаната, као 

и предњих вокала у корелацији је са покретима усана и језика; 

 појава артикулације палаталних консонаната и неутралних вокала у корелацији је са 

типичним покретима језика код сисања;  

 појава сличних и идентичних слогова везује се за фазу брбљања;  

 појава гласовних комбинација „мама“, „дада“ и „папа“ је међу првим, јер родитељи 

на њих одговарају на начин који носи значење;  

 знатно сазревање координираних и намерних покрета механизама ефекторног 

система, неопходних за артикулацију гласова, остварује се још у току прве године 

живота детета;  

 артикулација гласова /а/, /м/, /б/, /д/, /в/, /п/, /т/ јавља се до краја прве године, упоредо 

са појавом првих речи;  

 вокалне активности, као база језичког развитка, појављују се у првих шест месеци 

живота детета;  

 узорци интонације појављују се у фази брбљања, као преовлађујуће фазе прејезичког 

периода;  

 веза фоно-аудитивног фидбека, као акустичког осећаја повезаног са тактилним и 

кинестетичким импресијама, јавља се у периоду прејезичког изражавања;  

 прва реч се јавља тек по успостављању везе вокалног, аудио-визуелног и 

аудиотактилно-кинестетског фидбека.  

Дакле, већина аутора истиче значај прелингвалне фазе развоја наводећи да се у њој 

остварује осетно сазревање координираних и намерних покрета механизма ефекторног 

система који су неопходни у процесу артикулације. Вокалне активности које се јављају у 
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првих шест месеци живота чине базу језичког развоја. У овом периоду отпочиње процес 

фонолошког развоја детета (Голубовић, 1997). 

Финалну фазу прелингвалног периода и почетак лингвистичког периода представља појава 

прве речи, када  дете свесно именује предмет или биће. Она се јавља отприлике око 12. 

месеца, када дете савлада изговор одређених фонема или фонемских склопова, 

формирајући реч коју повезује са одређеним предметом или бићем. 

Процес идентификације и продукције фонема означава се као фонолошки развој детета, и 

везује се за период од појаве прве речи до формирања способности за управљање 

механизмима ефекторног система (Дефектолошки лексикон, 1999). Голубовић истиче да 

појава фонолошког подсистема језика представља један од основних индикатора одвијања 

процеса изградње језичког система, односно развоја способности комуникације 

(Голубовић, 1997). 

Развој гласова одвија се кроз периодизацију (Владисављевић, 1981), односно сазревање  

различитих гласова  и група гласова одвија се у различитим периодима. Иако се код деце 

јављају индивидуалне разлике у усвајању и аутоматизацији гласова, које настају услед 

разлике у темпу сазревања неуролошких структура неопходних за реализацију процеса 

артикулације, евидентно је да приликом усвајања гласовног система и његовог 

аутоматизовања ипак долази до уoчавања одређених општих тенденција. 

Развој артикулације гласова тече кроз пет фаза (Владисављевић, 1981). 

1. Фаза рационализације (делимично обједињавање артикулационих елемената у 

одређене гласове ) 

2. Фаза омисије (изостављање једног или више гласова у речи)  

3. Фаза супституције (коришћење сличних фонема у једној речи) 

4. Фаза дисторзије (приближавање правилном изговору гласа уз мала одступања) 

5. Нормалан изговор. 

За разлику од прелингвалне фазе у којој не постоји уобичајени редослед јављања гласова, у 

фонолошкој фази развоја уочава се следећи редослед јављања гласова. Од самогласника се 

прво формира и веома брзо устаљује /а/ након тога /у,о/ а на крају /е,и/. Формирање 

сугласника захтева знатно дужи временски период, у овој групи дете најлакше усваја 

плозиве а најтеже африкате и латерале. Вулетић у својим истраживањима долази до 
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закључка да поједине групе гласова односно поједини гласови претходе и условљавају 

развој изговора гласова који је у развојној линији следећи. Па тако исти аутор наводи да 

лабијални оклузиви /п, б/ и назална варијанта /м/ представљају основу за развој 

лабиодентала /в, ф/, док дентални плозиви /т, д/  и назална варијанта  /н/ чине основу за 

развој  денталних фрикатива /с, з/ и дентални африкат /ц/; за палаталне фрикативе /ш , ж/ и 

палаталне африкате /ч, ћ, џ, ђ/ да би се касније, палатализовањем, /н/ развио у /њ/ паралелно 

са појавом гласа /љ/. Уз веларне оклузиве /к, г/ развија се /х/. Из вокала  /у, и/ стварају се 

полувокали /w/ и /ј/ који су прелазна фаза до сонаната /р, л, љ/ док полувокал /w/ учествује 

у постанку сонанта /в/. (Вулетић, 1971). Вулетић такође истиче да дете око треће године 

свог живота стиче основе фонетско-фонолошког система. (Вулетић, 1987). 

3.4.3. ИЗГОВОРНЕ НОРМЕ 

Васић (1971), Вулетић (1990), Владисављевић (1981), Голубовић (1997) предлажу  

изговорне норме које представљају оквирни период за формирање адекватне артикулације  

гласова и наводе врсту и степен потенцијалних одступања. Приликом процене артикулације 

гласова и утврђивања да ли је изговор патолошки или је ствар развојне недограђености, 

треба узети у обзир и старост детета (Вулетић, 1990). 

Изговорне норме за децу од 3 до 3 године и 6 месеци:  

 плозиви: /п, т, к/  – коректан изговор у свим позицијама;  /б, д, г/ – коректан изговор 

у неким позицијама и допуштено одступање у виду благог обезвучавања нарочито у 

финалној позицији; 

 вокали: /а, е, и, о, у/ – допуштено варирање отворености/затворености;  

 сонанти: /м, н, ј, л, в/ – коректан изговор у свим позицијама; може се јавити  

супституција сонанта /љ/ сонантом /л/; сонанта /њ/ сонантом /н/. Такође се јавља и 

недовољна вибрантност или супституција сонанта /р/ сонантом /ј/ или вокалом /и/. 

 фрикативи: /ф, х/ – коректан изговор у свим позицијама, одступање у изговору 

фрикатива /с, з/ јавља се у виду благе дисторзије када је стварање теснаца са зуба 

мало померено уназад ка палатуму. Фркативи /ш, ж/ су умекшани 

 африкати /ч, џ/ су умекшани. Поред умекшаног изговора, у овом периоду се јавља и 

неизразита оклузија приликом изговора свих африката.  
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Изговорне норме за децу од 3 године и 6 месеци до 4 године:  

 плозиви: /п, т, к/ – коректан изговор у свим позицијама; /б, д, г/ – коректан изговор и 

допуштено одступање у виду благог обезвучавања у финалној позицији;  

 вокали: /а, е, и, о, у/ – коректан изговор у свим позицијама;  

 сонанти: /м, н, њ, ј, л, в/ – коректан изговор у свим позицијама; 

 фрикативи: /ф, х/ – коректан изговор у свим позицијама.  

Сва одступања дата за претходни узраст могу се толерисати и на овом узрасту осим 

супституције сонанта /њ/. 

Изговорне норме за децу од 4 године до 4 године и 6 месеци:  

 плозиви: /п, б, т, д, к, г/ – коректан изговор у свим позицијама;  

 вокали: /а, е, и, о, у/ – коректан изговор у свим позицијама; 

 сонанти: /м, н, њ, ј, л, в, љ, р/ – коректан изговор у свим позицијама;  

 фрикативи: /ф, х/ – коректан изговор у свим позицијама. Толерише се одступање у 

изговору фрикатива: /с, з, ш, ж/ и свих африката. 

Изговорне норме за децу од 4 године и 6 месеци до 5 година и 6 месеци:  

Коректан изговор у све три позиције у речима: свих плозива, вокала, назала, латерала. 

Аутори наводе да се може толерисати блага палатализованост (умекшаност) фрикатива /ш, 

ж/ и африката /ч, џ/ као и недовољна изразитост оклузије приликом изговора африката. 

Када говоримо о положају гласа у речима, дете најпре савлада изговор гласа у иницијалној 

позицији, затим у медијалној, и на крају у финалној позицији. У периоду између 5. и 8. 

године живота детета долази до аутоматизације  фонема у свим фонетско- гласовним 

позицијама (Голубовић, 1997). 

По завршетку развојног периода сматра се да је говор аутоматизован и подразумева 

правилну артикулацију. Већина аутора сматра да је 7. година граница за успостављање 

аутоматизованих артикулационих навика. Дакле дете би до 7. године требало да савлада и 

аутоматизује изговор свих  гласова у иницијалној, медијалној и финалној позицији, у 

коартикулацији и консонантским скуповима, у једносложним и вишесложним речима као 

и адекватну супрасегментну структуру. Аутоматизован систем артикулационих навика 
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омогућава флуентан говор матерњег језика. Међутим када се атипичан изговор задржи и 

након овог периода, такав изговор сматрамо патолошким. 
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4. ПОРЕМЕЋАЈ  АРТИКУЛАЦИЈЕ  (ДИСЛАЛИЈЕ) 

 

4.1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА АРТИКУЛАЦИЈЕ 

Поремећај артикулације у стручној литератури означава се као дислалија (dyslalia). Кроз 

историју разни аутори дали су своје дефиниције дислалије. Ван Рипер и Ирвин у почетку 

користе термин „закаснели развој говора“ како би описали поремећај артикулације гласова. 

Међутим временом увиђају широки оквир овог термина и широки дијапазон поремећаја 

говора који се под овим термином могу сврстати, те почињу да употребљавају термин 

„поремећаји артикулације“ који се односио на неисправан изговор гласова, њихово 

испуштање, или замену другим гласoвима (Вулетић, 1987). 

Милисен под термином „дефектна артикулација“ сврстава све поремећаје од несигурног 

дечијег говора, до неисправног изговора гласова код одраслих особа, без обзира на 

етиологију, и истиче да оваква артикулација може настати без органских и структуралних 

узрока, и да се код неке деце задржава и након осме године живота (Вулетић, 1987). 

Матић користи термин тепање како би описао говорни поремећај који се испољава као 

немогућност изговора појединих гласова, неправилан изговор појединих гласова, замену 

гласова другим гласовима, деформисање слогова и речи (Матић, 1968). 

Бекер и Совак сужавају подручје дислалије и користе термин развојни поремећај 

артикулације. Детаљно су обрађивали: Поремећаје изговора који се појављују услед 

аномалија говорног апарата, поремећај изговора који постоји иако нема никаквог дефекта 

говорног апарата, поремећаје изговора који је адекватан услед присуства аномалије 

говорног апарата (Вулетић, 1987). 

Према Вулетић, дислалија је поремећај изговора гласова у облику омисија, супституција и 

дисторзија, и  поремећај речи у облику омисија, супституција, адиција и метатеза гласова и 

слогова независно  изговорним могућностима, а употреба синтаксе и морфологије је у 

складу са узрастом говорника (Вулетић, 1987). 
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Владисављевић каже да су атикулациони поремећаји или дислалије немогућности или 

неправилности у изговору појединих гласова, и да обухватају три основне категорије: 

омисију, супституцију, дисторзију. Она јасно разграничава поремећаје артикулације од 

поремећаја речи, наглашава да адиција (односно додавање гласова или слогова у постојећу 

реч и њихова инверзија) не спада у дислалије, већ у језичке поремећаје због тога што тада 

долази до нарушавања структуре речи (Владисављевић, 1981). 

Према Доброти, артикулациони поремећаји настају због измењеног протока ваздушне 

струје који је последица промењене функције говорних органа. Она истиче да патолошка 

артикулација даје измењену акустичку слику гласа, као и говора (Доброта, 2003). 

Према дефиницији Светске здравствене организације, поремећај артикулације дефинише се 

као специфичан развојни поремећај у коме је дететова употреба говорних гласова испод 

очекиваног нивоа за његов умни узраст уз нормалан ниво језичких способности (WHO, 

2008). 

Термином дислалија означава се патолошка артикулација (неправилан положај 

артикулатора) услед које настаје атипичан глас у акустичком домену, односно неправилан 

изговор фонема. 

4.2. УЧЕСТАЛОСТ АРТИКУЛАЦИОНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 

Велики број логопеда указује на чињеницу да је број учесталости говорних  поремећаја у 

порасту, и да се код великог броја деце јавља као последица социо-културних услова 

живота, смањења комуникације одраслих и деце, као и претеране употребе мобилних 

телефона, таблета, компјутера. 

Европски подаци показују да отприлике 25 одсто деце предшколског узраста има неке  

поремећаје у говору, од тога половина лакше, четвртина средње или тешке. 

Када говоримо о учесталости поремећаја артикулације, постоје различити критеријуми на 

основу којих се може одређивати учесталост ових поремећаја. Најчешће се одређује 

учесталост у односу на пол, узраст, поједине гласове или гласовне групе. 

Поремећај артикулације је најчешћи говорни поремећај који се јавља код деце али и код 

одраслих. Како се са повећањем узрасне доби број грешака у артикулацији смањује, можемо 
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закључити да су арикулациони поремећаји најучесталији код деце предшколског узраста о 

чему говоре и следећа истраживања: 

Вулетић у свом истраживању долази до резултата да је учесталост артикулационих 

поремећаја на предшколском узрасту 30 одсто, почетком школовања око 15 одсто,  око 

десете године приближно 8 одсто, док код одраслих особа 4 одсто има поремећај 

артикулације (Вулетић, 1987). 

Посокхова, наводи да на предшколском узрасту, 20-30 одсто деце показује одступања у 

изговору гласова, а касније током првог и другог разреда опада на 17-20 одсто (Posokhova, 

2000). 

Истраживање које су спровели Доброта и сарадници, показује да на узрасту од четири и пет 

година, добру артикулацију има само 14 одсто деце, на узрасту од пет и шест година 24% 

деце, док на узрасту од шест и седам година 39% деце има добру артикулацију (Доброта, 

Н., Давидовић, Н., 2006). 

Голубовић и Чолић су такође радиле истраживање артикулационих способности деце на 

предшколском узрасту и дошле до следећих резултата: поремећај артикулације испољава 

се у значајном проценту код деце од пет и по година (37,2%), деце од шест година (25,5%) 

и деце од седам година (19,0%). Сва испитана деца имају правилан изговор свих вокала, 

свих плозива, назала, што је и очекивано с обзиром на то да су ово гласови који се најраније 

развијају у гласовном систему нашег језика. Скоро да и нема омисија, заступљене су 

супституције а најзаступљеније су дисторзије гласова. Најчешће дисторзовани гласови су 

ч, ц, ш, ж, џ, р, ђ, ћ, с, з, л, љ. (Голубовић С, Чолић Г., 2010)  

Када говоримо о учесталости поремећаја артикулације у односу на пол, велики број 

истраживача запажа да се развој артикулације код девојчица одвија знатно брже у односу 

на дечаке. Ове разлике се посебно истичу на узрасту од 3,5 до 5 година (Хеђевер, 1991, 

Дмитрић и сар., 2015). 
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4.3.ЕТИОЛОГИЈА АРТИКУЛАЦИОНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 

Урзоци настанка неправилног изговора гласова могу бити физиолошке, психолошке или 

когнитивне природе.  Голубовић истиче да Владисављевић сврстава узроке артикулационих 

поремећаја у четири категорије (Голубовић, 1997):  

 узроци средине 

 психолошки узроци 

 органски узроци 

 наследни узроци 

Узроци средине 

Дете усваја говор под утицајем средине у којој се налази. Од породице и најближих чланова 

оно не усваја само начин артикулације, већ и читаву језичку структуру. Уколико неко из 

најближе околине детета има одређени говорни поремећај дете може, имитирајући тај 

говорни узор, усвојити одређени поремећај. Вулетић наглашава честу појаву лошег 

говорног узора које чини предуго тепање родитеља деци (Вулетић, 1987). 

Органски узроци 

Органске узроке можемо поделити на анатомске и неуролошке.  

У анатомске узроке убрајамо неправилности периферних говорних органа (неадекватан 

однос зуба и вилица што отежава правилну артикулацију) као и урођене деформитете попут 

расцепа усана и непца, срастао подјезични френулум, високо (готско) непце... Анатомско 

структуралне промене онемогућавају адекватно кретање ваздушне струје, стварање 

резонаторног простора, одговарајућу компресију ваздуха као и адекватне покрете језика. 

Анатомске неправилности могу постојати и на нивоу цнс-а  у регијама значајним за говор. 

Неуролошки узроци су они који настају као последица обољења кортикалних регија 

значајних за перцепцију и продукцију говора, субкортикалних делова као и инервационих 

путева, под чијим се непосредним дејством одвија функција говора и  примања говорне 

поруке. 

 

 

Психолошки узроци 
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Када код детета не постоје средински или органски узроци за развој поремећаја 

артикулацијем, а оно на узрасту од 7 година још увек инфантилни говор, сматра се да је он 

углавном последица одређених емотивних сукоба. Ова појава честа је код рођења млаађе 

браће или сестара, а такође узрок могу бити и  конфликти у породици, развод родитеља, 

смрт укућана. 

Наследни фактори 

Иако се говор не наслеђује, наслеђује се конституција говорног механизма. Утицај 

неадекватног говорног узора рподитеља на дечији говор може бити нарочито јак ако дете 

има сличну конституцију говорних органа као и његови родитељи. Често се на то надовезује 

и психолошки фактор идентификације са вољеном особом. Тада се преплиће наслеђе, 

утицај средине и психолошки фактори. 

Вулетић узроке поремећаја артикулације дели на следећи начин (Вулетић, 1987): 

Органски узроци: 

 расцепи 

 назалност 

 остала одступања у грађи артикулатора 

 губици слуха 

Остали узроци 

 неспретност артикулатора 

 лош фонематски слух 

 лош говорни узор 

 инфантилни говор 

 запуштеност 

 родитељски перфекционизам 

 билингвизам 

 заостајање у интелектуалном развоју 

 ранији узроци 
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4.4. КЛАСИФИКАЦИЈА АРТИКУЛАЦИОНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 

Дислалија представља најчешћи поремећај говора код деце и може се манифестовати као: 

омисија, односно недостатак неких гласова; супституција, тј. замена неразвијеног гласа 

гласом који већ постоји; и дисторзија која представља различита типична и атипична 

оштећења појединих изговорних гласова. 

Омисија или недостатак гласа у речи, подразумева немогућност изговарања одређених 

гласова након завршетка развојног периода. До њене појаве у раном развојном периоду 

долази због тога што дете не познаје структуру речи ни аудитивно ни изговорно, док на 

старијем узрасту представљају немогућност реализације изговора неког гласа помоћу 

периферних органа, али је аудитивна структура речи већ формирана, и особа и особа  зна 

глас који не може да формира и место које заузима у датим речима. Омисија гласова на 

старијем узрасту представља проблем извршне функције периферних говорних органа 

(артикулаторног механизма ефекторног система), а не представе о структури речи. 

Супституција је замена једног гласа другим гласом. Супституишу се сви гласови који не 

могу да се изговарају, а глас који служи за замену представља другу фонему и то фонему 

која је већ формирана и која се правилно изговара. Супституције показују да између гласа 

који се замењује и онога који га замењују постоје неке фонетске сличности. Те сличности 

су изражене неким фонетским елеметима као што су: преградност, звучност, струјност, или 

приближан положај говорних органа за изговор.  

Дисторзије гласова подразумевају артикулационо-акустичко одступање приликом 

изговора неког гласа или већег броја гласова од стандардних изговорних норми. Гласови 

постоје и изговарају се, али су неодговарајућег квалитета. Постоје специфични типови 

одступања који су карактеристични за сваку од група гласова. У типичне дисторзије 

изговорних гласова сврставају се: сигматизам, ротацизам, ламбдацизам, капацизам, 

гамацизам, делтацизам, етатизам, хитицизам и јотацизам. Називе су добили  по словима 

грчког алфабета, и ти интернационални називи истичу чињеницу да су у свим европским 

језицима оштећени исти гласови односно сродне групе гласова (Вулетић, 1987). 
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Сигматизам  

Сигматизам је добио назив по гласу С /сигма/  који постоји у свим европским језицима, и 

обухвата поремећај гласова артикулације гласова /с, з, ц, ч, џ, ш, ж, ћ, ђ/.  У ужу групу 

сигматизма спада поремећај артикулације гласова /с, з, ц/ док поремећај артикулације 

гласова /ч, џ, ш, ж, ћ, ђ/ чини  ширу групу сигматизма (Голубовић, 1997). Сигматизам се 

може испољити као омисија, супституција или дисторзија.  

Омисија 

Омисије су углавном карактеристичне за децу млађег узраста и то кад је у позицији иза 

фрикатива или африката глас који је напетији од њих. За фрикативе су то плозиви и 

африкати а за африкате само плозиви (Вулетић, 1987). Голубовић истиче да је у нашем 

језику већи број речи који садржи групе фрикатива и плозива (нпр.спава – дете ће рећи 

„пава“, стани – дете ће рећи „тани“...) од речи које садрже групе фрикатива и африката 

(Голубовић, 1997). 

Супституција 

Када говоримо о супституцији гласова из групе сигматизма битно је нагласити да се 

приликом замене једног гласа другим поштује звучност/безвучност (Вулетић, 1987), што 

значи да ће звучни гласови /з, ж, ђ, џ/ бити замењени неким звучним, а безвучни гласови /с, 

ш, ц, ч, ћ/ денталним плозивом /т/ или неким безвучним унутар групе, што се дешава веома 

ретко. 

Најчешћа, универзална замена, за све гласове из групе сигматизма су дентални плозиви /д, 

т/ (Голубовић, 1997).  Безвучни фрикативи и африкати могу прећи у /т/ док звучни могу 

прећи у /д/.  

с,ц,ш,ч,ћ – т 

з,џ,ж,ђ – д 

Ретко се дешава замена супституција гласова само у ужим групама, већ најчешће долази 

супституције читаве групе у гласове /т, д/ што у великој мери нарушава разумљивост 

говора. 

Дисторзије 

Дисторзије из групе сигматизма такође  у највећем броју случајева обухватају све гласове 

из ове групе. Разликујемо различите типове дисторзија сигматизма у зависности од 
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положаја језика (интердентални, аденталн), начина усмеравања ваздушне струје 

(латерални, назални), и звучне реализације изговора (стридентни, палатални). 

Вулетић користи термин мултилокуларни сигматизам како би описала дисторзију гласа 

/с/  и њему сродних гласова, у којој се ваздушна струја расипа преко целе површине језика, 

уместо да је усмерена кроз средњи језични жлеб (Вулетић, 1987). 

Интердентални (међузубни) сигматизам 

Интердентални сигматизам карактерише постављање језика између зуба приликом 

артикулације. Због непостојања жлеба приликом артикулације ваздушна струја расипа се 

преко целе површине језика. Интердентални сигматизам представља честу појаву у фази 

развоја артикулације код деце и неретко захвата и дентале /т, д/ али не омета разумљивост. 

Адентални (призубни) сигматизам  

Код аденталног сигматизма врх језика прислоњен је на секутиће, као и приликом правилног 

изговора, али већом површином. Ваздушна струја се и овде као и код интерденталног 

сигматизма расипа преко целе површине језика због непостојања жлеба. Адентални 

сигматизам може представљати прелазну фазу ка исправном изговору и тада је напетост 

језика уредна или мало слабија док је код аденталног сигматизма који није прелазна фаза 

напетост или преслаба, што за последицу има умекшавање денталних и палаталних гласова 

из групе сигматизма, или прејака што доводи до појаве  шума. 

Латерални сигматизам 

Карактеристика латералног сигматизма је  погрешан смер ваздушне струје која се може 

кретати унилатерално или билатерално са стране језика у правцу унутрашње површине 

образа, уместо средином језичног жлеба (Голубовић, 1997). 

 Код билатералног (обостраног) сигматизма, језик је подигнут а ваздушна струја 

пролази са обе стране језика; 

 Код унилатералног ( једностраног) сигматизма, подигнута је једна страна језика и 

она додирује припадну страну алвеола, док ваздушна струја пролази другом страном 

усне дупље. 

Латерални сигматизами су тежи и уочљивији од мултиокулаторних сигматизама, најчешће 

захватају све денталне и палаталне фрикативе и африкате што у великој мери нарушава 

говорни исказ. 
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Стридентни (пискави) сигматизам 

Јавља се као последица предубоког жлеба на језику услед чега настаје звук који је сличан 

звиждуку. Прати га појачана напетост веома је уочљив и најчешће обухвата све гласове из 

групе сигматизма. 

Палатални (непчани) сигматизам 

Овај тип сигматизма испољава се као умекшавање, а настаје тако што језик већом 

површином него што би требало додирује алвеоле, и на тај начин појачава палаталност. 

Овакав говор није довољно напет, и не мора бити уочљив уколико умекшавање није јако 

изражено. 

Оклузивни (преградни) сигматизам  

Супротно палаталном сигматизму који карактерише умекшавање, имамо оклузивни 

сигматизам чија је карактеристика изражена оклузивност без умекшавања. Оклузивни 

сигматизам захвата углавном фрикативе и представља реалативно редак поремећај. 

Назални сигматизам  

Назални сигматизам карактерише усмеравање ваздушне струје кроз нос уместо кроз усну 

шупљину. Приликом артикулације језик се налази из секутића, на њему нема канала јер 

ничему не служи с обзиром на то да ваздушна струја не пролази туда. Корен језика 

потискује меко непце током артикулације 

Ротацизам 

Термином ротацизам означава се поремећај изговора гласа /р/. Изговор овог гласа 

карактерише знатно већа покретљивост језика и сложени координирани покрети језичких 

мишића и нарочито правилна пропорција језика у односу на остале органе (Голубовић, 

1997). Често се јавља код деце, а неретко се дешава да се задржи и као патолошка форма 

код одраслих. 

Омисија  

Омисија, изостављање, гласа /р/ карактеристично је за децу млађег узраста од око две и по-

три године. Јакобсон истиче да приликом омисије дете оставља траг у виду временског 

продужавања или напетости (Вулетић, 1987). Дете је аудитивно свесно гласа /р/ зна му 
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место у речима, али га својим говорним органима још увек не може остварити (Голубовић, 

1997). Ова омисија релативно брзо прелази у неки вид супституције или дисторзије а из њих 

се развија глас /р/. 

Супституција   

Глас /р/ може се супституисати вокалима  /и, у/ и то се дешава када се нађе у самогласничкој 

функцији тј. када је слоготворан (нпр. дете изговара врт као вут). У вишем развојном 

стадијуму артикулације, дете глас /р/ супституише /ј, в, л/ (нпр. дете рука изговара као јука, 

вука, лука...). Замена гласом /ј/ представља нижи ступањ развоја од замене гласовима /в, л/ 

(Голубовић, 1997). 

Дисторзија  

Дисторзије гласа /р/ према месту творбе могу се поделити на предње и задње. Предње 

дисторзије настају у предњем делу усне шупљине, везују се за дечији узраст, и лакше се 

отклањају. Задње дисторзије иако потичу из детињства везују се за одрасле, што значи да 

су чврсто устаљене и да остају (Вулетић, 1987). 

 У предње дисторзије убрајамо: 

Билабијални ротацизам  

Настаје тако што уместо врха језика вибрирају обе  усне. Овај тип дисторзије је веома редак 

и обично краткотрајан. 

Невибрантни билабијални ротацизам 

Звучно се остварује као полувокал /w/ којег у нашем гласовном систему га нема, због тога 

се сврстава у дисторзије. Дисторзија у  облику /w/ паралелна је супституцији гласом /ј/. 

Недвољно вибрантно р 

Током течног нормалног говора глас /р/ ствара најчешће једну до 3 вибрације. Уколико дође 

до изостанка вибрација и остане само један додир, ствара се недовољно вибрантно /р/. Овај 

вид дисторзије често може представљати само прелазну фазу од супституције ка правилном 

изговору (Голубовић, 1997). 

Латерални ротацизам 

Код овог типа дисторзије поремећена је симетрија рада језика, не трепереи цео врх језика 

већ само једна страна, док се друга ослања на алвеоле. Није посебно уочљив, примећује се 

у фонетским контекстима који истичу изговор гласа /р/. 
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У задње дисторзије убрајамо: 

Дорзални (леђни) ротацизам 

Дорзални ротацизам познатији као „париско р“. Вибрације се стварају на леђима језика, а 

прекид настаје при додиру леђа са меким непцем. 

Увуларни (ресични) ротацизам  

Код овог типа ротацизма вибрира задњи део меког непца и увула, а прекиди се остварују 

додиром с леђима језика. 

Гутурални (грлени) ротацизам 

Остварује се иза леђа језика према корен. Уз споре вибрације чује се шум који подсећа на 

глас /х/, сличан је изговору немачког гласа /р/. 

Ламбдацизам 

Назив ламбдацизам потиче од грчког слова ламбда, и означава поремећај изговора гласа /л/ 

и гласа /љ/. 

Омисија  

Изостављање ових гласова је веома ретко и краткотрајно, и карактерише га напетост или 

временско продужење као код омисије гласа /р/. 

Супституција  

Глас /л/ супституише се гласом /ј/, док  се /љ/ може супституисати гласом /ј/ или /л/. 

Дисторзија  

Најчешћа дисторзија гласова /л, љ/ је полувокалом /w/. Вулетић сматра да би се употрба 

полувокала /w/  могла сврстати у категорију супституције, али с обзиром на то да  /w/ не 

постоји у нашем изговорном систему мора се сврстати у дисторзије (Вулетић, 1987). 

 Латерални ламбдацизам  

Положај артикулатора је такав да је једна страна језика приљубљена уз алвеоле док је друга 

страна спуштена. Тешко се исправља због поремећене асиметрије рада језика (Голубовић, 

1997). 

Интердентални ламбдацизам  

Код овог типа дисторзије, језик се налази између зуба уместо на алвеолама. Изговор са 

оваквим положајем језика може бити акустички добар, али је потребно исправити га и 
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артикулацијски како би се могао развити вибрант /р/ који у развојној линији следи након 

гласа /л/. Такође се као дисторзија ових гласова може јавити тврди изговор гласа /л/, код 

овог типа изговора врх језика се савија уназад и додирује тврдо непце иза алвеола. 

Обезвучен изговор може се јавити такође приликом изговора гласа /л/ који тада звучи као 

полувокал /w/. Овај тип дисторзија јавља се веома ретко а узрок може бити кратак 

френулум. 

Капацизам и гамацизам 

Поремећај изговора гласа /к/ назива се капацизам, а поремећај изговора гласа  /г/ назива се 

гамацизам. Најчешће се ова два поремећаја артикулације јављају заједно и поремећени су 

на исти начин.  

Омисија  

Омисије гласова /к/ и /г/ настају најчешће као последица органских оштећења, попут 

расцепа непца и парезе језика, код заосталог говорног развоја, или недовољног познавања 

речи. 

Супституција  

Приликом супституције глас /к/ замењује се гласом /г/ или /т/, док се глас /г/ замењује 

гласовима /к/ и /д/. Овај тип поремећаја изговора карактеристичан је за млађи узраст и 

углавном се регулише до треће године. 

Дисторзија  

Дисторзије гласова /к/ и /г/ су веома ретке, и јављају се као недовољна оклузивност или 

померање места артикулације уназад. 

Тетацизам и делтацизам  

Овим терминима означавају се поремећаји у артикулацији гласова /т/ и /д/. Ови гласови 

јављају се међу првима и представљају базу за развој већине правих консонаната 

(Голубовић, 1997). 

Омисија  

Омисије гласова /т/ и /д/ јављају се само код тешких органских оштећења. 
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Супституција  

Супституције постоје само у веома ретким случајевима. Замењују се гласовима /к/ и /г/ и то 

код дисфазичне деце и деце оштећеног слуха (Голубовић, 1997). 

Дисторзија  

Дисторзије ових гласова су такође веома ретке. Јављају се у виду интерденталне 

артикулације, померене артикулације уназад и недовољне оклузије. 

Тетизам  

Термин тетизам означава прелажење безвучних денталних и палаталних фрикатива и 

африката и безвучног веларног оклузива /к/ у безвучни дентални оклузив /т/ и прелажење 

звучних денталних и палаталних фрикатива и африката у звучног веларног оклузива /г/ у 

звучни дентални оклузив /д/ (Голубовић, 1997). 

/с, ц, ш,ч, ћ, к / замењује се са / т/ 

/з, ж, џ, ђ, г/ замељује се са /д/ 

Овакав говор карактеристичан је за децу са заосталим говорним развојем, и веома је 

неразумљив због тога што гласовном систему недостаје једанаест гласова. Осим тога 

углавном долази и до супституције сонанта /р, л, љ, њ/ што додатно утиче на разумљивост 

говора. 

Хитицизам 

Хитицизам представља поремећај артикулације гласа /х/. 

Омисија  

Омисија гласа /х/ јавља се код расцепа непца. 

Супституција  

Глас /х/ супституише се гласовима /т, д, к/ 

Дисторзија  

Дисторзија гласа /х/ може се испољити у виду претеране оклузије, па се тако приближава 

плозиву /к/. 
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Јотацизам 

Поремећај артикулације гласа /ј/ означава се термином јотацизам. Ј прелази у /w/. Када се 

налази испред гласа /и/, у неким речима може се нејасно изговорити (нпр. Радојица, 

обојица..) али се то не означава као патолошка појава (Голубовић, 1997). 

Осим наведених поремећаја, Голубовић истиче да се у пракси може запазити и поремећај 

артикулације који може захватити целокупну артикулацију, у ове поремећаје она сврстава: 

поремећај звучности, смањен вилични угао, општу оралну површност и мазан говор 

(Голубовић, 1997). 
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5. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Предмет овог истраживања је логопедска процена артикулационих способности и 

утврђивање учесталости поремећаја артикулације код деце предшколског узраста на 

територији општине Пирот. 

Дете које је навршило шест година треба правилно да изговара све гласове. Свако 

одступање од правилног изговора код детета старијег од шест година захтева логопедску 

помоћ, било у виду логопедске хабилитације, било у виду саветовања родитеља с обавезним 

логопедским контролама. 
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6. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Имајући у виду постављени предмет емпиријског истраживања, основни циљ 

истраживања био би да се на основу примене мерних инструмената (тестирања) сваког 

појединачног гласа утврди артикулациона способност и учесталост поремећаја 

артикулације код деце предшколског узраста на територији општине Пирот. 

 

Посебни циљеви овог истраживања су следећи: 

 Утврдити учесталост према типу артикулационих поремећаја код деце 

предшколског узраста; 

 Утврдити учесталост поремећаја за сваки глас понаособ; 

 Утврдити  учесталост артикулационих поремећаја у односу на пол. 
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7. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 

На основу дефинисаних циљева и задатака истраживања дефинисане су општа и посебне 

хипотезе. 

Општа хипотеза је следећа: 

Постоји значајна учесталост поремећаја артикулационих способности код деце 

предшколског узраста. 

 

Посебне хипотезе су следеће: 

Х1: Код деце предшколског узраста, према типу артикулациоих поремећаја 

најзаступљеније су дисторзије гласова. 

Х2: Код деце предшколског узраста најучесталији су поремећаји артикулације гласова из 

групе африката и латерала. 

Х3: Артикулациони поремећаји учесталији су код дечака 
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8. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 

8.1. УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживањем је обухваћено N=83 испитаника, оба пола. Узорак је уједначен према 

параметру узраста, сви испитаници су деца предшколске групе календарског узраста шест 

година са територије општине Пирот. Овај узраст одабран је јер се шеста година сматра 

границом када би дете требало усвојити и исправно артикулисати све гласове матерњег 

језика (Вулетић, 1990). Што се тиче параметра пола, структура испитиваног узорка 

приказана у табели 7, показује да је у укупном узорку истраживања било N=44 (53%) дечака 

и N=39 (47%) девојчица. Деца која чине узорак овог истраживања имају уредан анатомско-

функционални статус говорних органа, просечних су интелектуалних способности и без 

присуства сензорних, моторичких и емоционалних поремећаја. Сви испитаници 

истраживања су монолингвална деца чији је матерњи језик српски. 

                                        

Пол N  % 

мушки 44 53.00 

женски 39 47.00 

Табела 7 Структура узорка према полу 

8.2. ПРОЦЕДУРА И ТОК ИСТРАЖИВАЊА  

Истраживање је реализовано у периоду од маја до августа месеца 2021. године у Дому 

здравља у Пироту. Процена артикулационих способности деце спроведена је 

индивидуалним тестирањем деце у просторији логопедског кабинета Дома здравља, уз 

дозволу родитеља, логопеда, руководиоца установе као и добровољни пристанак детета.  

Прикупљање података обављено је анализом логопедске документације, као и применом 

Глобалног актикулационог  теста. Деци је дато упутство шта се од њих тражи, испитивање 

је обављено индивидуално, и време испитивања није ограничено.  
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8.3. ИНСТРУМЕНТ ИСТРАЖИВАЊА  

 

У истраживању је коришћен Глобални артикулациони тест (Ђ. Костић, С. Владисављевић 

1983). Глобални артикулациони тест се састоји у давању оцене за сваки изговорени глас. 

Квалитет изговора се вреднује оценама од 1 до 7. Оцене се аплицирају на тријажни тест, 

који садржи рубрике плус, плус-минус, и минус. Добри гласови који спадају у колону плус 

означавају се оценом 1, 2 или 3, зависно од степена њиховог квалитета. Они не представљају 

подручје патологије говора, већ нормалан изговор. 

Гранични гласови који се не могу сврстати ни у добре ни у лоше, добијају оцену 4 која се 

убележава у колону плус-минус. Гласови оцењени четворком једва приметно одступају од 

нормале, и то било због лаког обезвучавања, слабе назализације, слабијег изговора или 

малог артикулационог померања. Они су већ предмет логопедске корекције. 

 Оштећени гласови и гласови који не постоје спадају у колону минус. Оцењују се оценама 

5, 6 или 7. Гласови оцењени оценом 5 постоје, али су дисторзовани. Оцену 5 добијају 

гласови који су знатно обезвучени, назализовани, лабаво изговорени, с неодговарајућом 

експлозијом или шумом, умекшани, који се изговарају интердентално (Сигматизам), 

латерализовано и слично, али који се и поред оштећења могу препознати. Оцену 6 добијају 

гласови који су јако оштећени и који би се ван контекста, изоловано, тешко се могли 

препознати, и оцена 6 се убележава у колону минус. Оцена 7 се даје за гласове које дете или 

особа уопште не могу да изговоре, убележава се у колону минус. 

 У рубрику примедба уносе се запажања због којих је глас негативно оцењен, као нпр: да је 

назализован са слабом фрикцијом, недовољно озвучен, глас замење другим гласом (упише 

се којим), омитован глас (изостављен), померен ка другом гласу, начин понашања говорних 

органа ако одступају (врх језика доле, усне прејако заобљене, или леви латерални смер 

ваздучне струје) и сл. 

Испитивањем артикулације деце овим тестом, добија се детаљна анализа гласова, 

патолошких и оних који задовољавају критеријуме адекватног изговора. Испитивање 

сваког детета вршено је индивидуално, уз давање јасних иструкција о начину испитивања, 

и давања одговора у току испитивања.  
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Након завршеног испитивања следи анализа и обрада података и њихова класификација 

према задатим циљевима истраживања. Обрађени и класификовани подаци биће приказани 

табеларно, процентуално, графички. 

8.4.  ОБРАДА ПОДАТАКА 

Анализа и обрада података вршене су помоћу пакета намењеног статистичкој обради 

података за друштвене науке (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS).  

Урађена је обрада података, дескриптивна статистика, приказана је мера централне 

тенденције (аритметичка средина), мера варијабилности (стандардна девијација) резултата. 

За утврђивање односа између типа поремећаја атрикулације и пола коришћен је t-тест. 
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9. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА   
  

Испитивањем 83 детета предшколског узраста у Дому здравља у Пироту, са циљем 

утврђивања учесталости поремећаја артикулације добијени су резултати наведени у 

наставку. 

У односу на укупан број испитаника деце предшколског узраста, приказана је учесталост 

правилног изговора и дислалија (Графикон 1). Приказано је N=83 детета предшколског 

узраста. Код 57 (68,7%) детета регистрован је правилан изговор, док је код 26 (31,3%) детета 

присутна дислалија (Табела 8), што показује да 1/3 деце испитиване групе има поремећај 

говора типа дислалије. Ови резултати су у складу с истраживањима бројних аутора, према 

чијим резултатима око 30% деце предшколског узраста неправилно изговара одређен број 

гласова (Вулетић, 1987); (Posokhova, 2000); (Голубовић С, Чолић Г., 2010). 

 

 N % 

Правилан изговор 57 68.7 

Дислалија  26 31.3 

Табела 8 Учесталост правилног изговора и дислалија код укупног броја испитаника 
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Графикон 1 Учесталост правилног изговора и дислалија код укупног броја испитаника 

  

У приказаној групи предшколског узраста (табела 9) од 44 дечака, 29 дечака има правилан 

изговор, док 15 има дислалију. Код девојчица су добијени следећи резултати: од укупно 39 

тестираних девојчица, 28 има правилан изговор, док 11 има дислалију. 

 

  Правилан изговор Дислалије N χ² p 

 

Пол 

Мушки 29 15 44  

0.33 

 

0.56 
Женски 28 11 39 

Табела 9 Дистрибуција правилног изговора и дислалија у односу на пол 

У испитиваном узорку нема статистички значајне повезаности између пола и појаве 

дислалије о чему сведоче резултати hi-kvadrat теста (χ2 = 0.33, df = 1, p = .56). 

Даља дескриптивна анализа података показује нам учесталост испада у изговору сваког 

гласа појединачно у односу на укупан број испитаника. У укупној популацији испитиваног 

узорка (Табела 10) доминирао је поремећај изговора гласа Љ који је неадекватно изговарало 

18 испитаника  (21.7%) са аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,78 ± 0,41, 

потом гласа Р (16 испитаника, 19.3%) са аритметичком средином и стандардном 

девијацијом 0,81 ± 0,39, Ш (16 испитаника, 19.3%) са аритметичком средином и 

стандардном девијацијом 0,81 ± 0,39, Ж (16 испитаника, 19.3%) са аритметичком средином 

и стандардном девијацијом 0,81 ± 0,39, затим следе  Ч (14 испитаника, 16.9%) са 

Укупан број 
испитаника 

Правилан изговор Дислалије 

83

57

26

Број испитаника 

Број испитаника 



59 
 

аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,83 ± 0,37, Џ (14 испитаника, 16.9%) 

са аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,83 ± 0,37, Л (14 испитаника, 16.9) 

са аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,83 ± 0,37, С (11 испитаника, 13.3%) 

са аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,87 ± 0,34, З (11 испитаника, 13.3%) 

са аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,87 ± 0,34, Ц (5 испитаника, 6%) са 

аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,94 ± 0,24, Ћ (4 испитаника, 4,8%) са 

аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,95 ± 0,21, Ђ (2 испитаника, 2,4%) са 

аритметичком средином и стандардном девијацијом 0,98 ± 0,15. Наведени резултати 

показују да гласови који имају највећу учесталост погрешне артикулације припадају 

групама латерала фрикатива и африката што је у складу са развојним редоследом усвајања 

гласова јер се ове групе гласова развијају касније за разлику од вокала, плозива и назала 

(Вулетић, 1987). 

Гласове a, е, и, о, у, п, б, т, д, к, г, ф, в, х, ј, м, н, њ, су сви испитаници изговарали правилно, 

због тога учесталост њихове погрешне артикулације износи 0% са аритметичком средином 

и стандардном девијацијом 1.00 ± 0,00. Дакле, сва испитана деца имају правилан изговор 

свих вокала, свих плозива, назала, што је и очекивано с обзиром на то да су ово гласови који 

се најраније развијају у гласовном систему нашег језика (Голубовић, 1997). 

 
Глас N % M SD 

И 0 0 1.00 0.00 

Е 0 0 1.00 0.00 

А 0 0 1.00 0.00 

О 0 0 1.00 0.00 

У 0 0 1.00 0.00 

П 0 0 1.00 0.00 

Б 0 0 1.00 0.00 

Т 0 0 1.00 0.00 

Д 0 0 1.00 0.00 

К 0 0 1.00 0.00 

Г 0 0 1.00 0.00 

Ц 5 6.0 0.94 0.24 

Ћ 4 4.8 0.95 0.21 

Ђ 2 2.4 0.98 0.15 
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Ч 14 16.9 0.83 0.37 

Џ 14 16.9 0.83 0.37 

Ф 0 0 1.00 0.00 

В 0 0 1.00 0.00 

С 11 13.3 0.87 0.34 

З 11 13.3 0.87 0.34 

Ш 16 19.3 0.81 0.39 

Ж 16 19.3 0.81 0.39 

Х 0 0 1.00 0.00 

Ј 0 0 1.00 0.00 

Р 16 19.3 0.81 0.39 

М 0 0 1.00 0.00 

Н 0 0 1.00 0.00 

Њ 0 0 1.00 0.00 

Л 14 16.9 0.83 0.37 

Љ 18 21.7 0.78 0.41 

Табела 10 Дистрибуција поремећаја изговора појединачних гласова у односу на укупан број испитаника 

У испитиваној групи деце предшколског узраста регистровани су артикулациони 

поремећаји типа омисије, супституције и дисторзије. Доминирао је гласовни поремећај типа 

дисторзија који је евидентиран код 22 испитаника (26.5%), следе супституције 12 

испитаника  (14.5%), и омисија 8 испитаника  (9.5%) (Табела 11). С обзиром на то да развој 

артикулације гласова тече кроз пет фаза: фаза рационализације (делимично обједињавање 

артикулационих елемената у одређене гласове), фаза омисије (изостављање једног или 

више гласова у речи), фаза супституције (коришћење сличних фонема у једној речи), фаза 

дисторзије (приближавање правилном изговору гласа уз мала одступања) и на крају 

нормалан изговор гласова (Владисављевић, 1981), можемо рећи да процентуално највећа 

заступљеност дисторзија представља очекивани резултат, јер оне представљају последњу 

фазу у развоју гласова ка правилном изговору, који би дете у овом календарском узрасту 

требало да поседује. Добијени резултати истраживања у складу су са истраживањем 

испитивања артикулације код деце предшколског узраста које су спровеле Голубовић и 

Чолић, у ком наводе да су по типу артикулационих поремећаја код деце предшколског 

узраста најзаступљеније дисторзије гласова (Голубовић С, Чолић Г., 2010). 
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 N % 

омисије 8 9.6 

супституције 12 14.5 

дисторзије 22 26.5 

 
Табела 11 Заступљеност артикулационих поремећаја према типу поремећаја у односу на укупан број испитаника 

 

 

Графикон 2 Заступљеност артикулационих поремећаја према типу поремећаја у односу на укупан број испитаника 

Детаљнијом анализом одређена је заступљеност артикулационих поремећаја према типу 

поремећаја у односу на пол испитаника (Табела 12). 

Од 22 испитаника код којих је регистрован артикулациони поремећај типа дисторзија, било 

је 13 дечака и 9 девојчица. Просечна вредност и стандардна девијација дисторзија код 

дечака износи 0,46 ± 0,07, док је код девојчица 0,43 ± 0,07. На основу резултата t-теста, 

уочава се да разлика између дечака и девојчица на нивоу дисторзија није статистички 

значајна (t=0,660 df=81 p=0,186). 

Артикулациони поремећај типа супституција  регистрован је код 12 испитаника од којих је 

6 дечака и 6 девојчица. Просечна вредност и стандардна девијација супституција код дечака 

износи 0,14 ± 0,35, док је код девојчица 0,15 ± 0,37. На основу резултата t-теста, уочава се 
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да разлика између дечака и девојчица на нивоу супституција није статистички значајна (t=-

0,223 df=81 p=0,656). 

Артикулациони поремећај типа омисија регистрован је код 8 испитаника од којих је 5 

дечака и 3 девојчице. Просечна вредност и стандардна девијација омисија код дечака износи 

0,11 ± 0,32, док је код девојчица нижа и износи 0,08 ± 0,27. На основу резултата t-теста, 

уочава се да разлика између дечака и девојчица на нивоу омисија није статистички значајна 

(t=1,92 df=28 p=0,065), али се налази на граници статистичке значајности. 

 

Пол 

 

 

N M SD SEM 

Омисије мушки 5 0.11 0.32 0.05 

женски 3 0.08 0.27 0.04 

t=1,92 df=28 p=0,065 

Супституције 

 

мушки 6 0.14 0.35 0.05 

женски 6 0.15 0.37 0.06 

t=-0,223 df=81 p=0,656 

Дисторзије мушки 13 0.30 0.46 0.07 

женски 9 0.23 0.43 0.07 

t=0,660 df=81 p=0,186 

Табела 12 Заступљеност артикулационих поремећаја према типу поремећаја у односу на пол испитаника 
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10.ДИСКУСИЈА 
 

Говорно-језички развој од пресудног је значаја за развој личности детета, и то развоја 

свих њених аспеката – когниције, социјализације, емоционалног развоја. Са друге стране, 

проблеми у говорно-језичком изражавању ремете квалитет живота и имају негативан утицај 

деловања на организацију и начин функционисања како индивидуе, тако и његове 

породице. Развој језика има своје узрасне норме и своје унутрашње стандарде изговора и 

употребе језичких елемената. Према мишљењу већине аутора, систем аутоматизованих 

артикулационих навика у матерњем језику  успоставља се у просеку до седме године 

живота, што значи да би дете на том узрасту требало да има аутоматизован изговор свих 

гласова у систему, у свим типовима фонетских позиција (иницијално, медијално, финално, 

у коартикулацији и консонантским скуповима) у једносложним и вишесложним речима. 

Глас реализован у оквиру утврђених граница дефинише се као типичан (коректан), док се 

глас чија реализација излази ван језичим стандардом задатих граница, дефинише као 

атипични (патолошки). Атипичан изговор гласова у логопедији се дијагностикује као 

дислалија. Процена квалитета артикулације гласова обухвата познавање артикулационо-

акустичких карактеристика типичног изговора, општег развојног процеса сваког гласа и 

узраста на коме се тај процес завршава. 

Проблем овог истраживања усмерен је ка резултатима досадашњих истраживања 

према којима су артикулациони поремећаји најучесталији говорни поремећаји, како код нас 

тако и у свету, као и на то да је њихова учесталост највећа у периоду предшколског узраста. 

Циљ истраживања је допринос у давању одговора на питање стања артикулационих 

способности деце предшколског узраста на територији општине Пирот, утврђивање 

учесталости поремећаја артикулације, утврђивање учесталости према типу артикулационих  

поремћаја, утврђивање учесталости поремећаја за сваки глас понаособ као и утврђивање  

учесталости артикулационих поремећаја у односу на пол. 

 Резултати нашег истраживања показују да од 83 испитаника предшколског израста 

57 (68,7%) има правилан изговор свих гласова, док је код 26 (31,3%) регистрована 

дислалија, што показује да 1/3 испитиване групе има поремећај изговора типа дислалије. 

Ови резултати су у складу с истраживањима бројних аутора, према чијим резултатима око 

30% деце предшколског узраста неправилно изговара одређен број гласова. 
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Вулетић у свом истраживању долази до резултата да је учесталост артикулационих 

поремећаја на предшколском узрасту 30%, почетком школовања око 15 %, око десете 

године приближно 8 %, док код одраслих особа 4 % има поремећај артикулације (Вулетић, 

1987). Посокхова, наводи да на предшколском узрасту, 20-30 % деце показује одступања у 

изговору гласова, а касније током првог и другог разреда опада на 17-20 % (Posokhova, 

2000). Истраживање које су спровели Доброта и сарадници, показује да на узрасту од четири 

и пет година, добру артикулацију има само 14 % деце, на узрасту од пет и шест година 24% 

деце, док на узрасту од шест и седам година 39% деце има добру артикулацију (Доброта, 

Н., Давидовић, Н., 2006). Голубовић и Чолић су такође радиле истраживање 

артикулационих способности деце на предшколском узрасту и дошле до следећих 

резултата: поремећај артикулације испољава се у значајном проценту код деце од пет и по 

година 37,2%, деце од шест година 25,5%, и деце од седам година 19,0% (Голубовић С, 

Чолић Г., 2010). У истраживању Марковић и сарадника од укупног броја испитиване деце 

26,7% имало је поремећај у изговору једног или већег броја гласова (Mарковић, Голубовић, 

& Бракус, 1996). Совиљ у свом истраживању долази до резултата који показују да чак 41,7% 

предшколске деце има поремећај артикулације (Совиљ, 1988). 

Када је у питању пол у нашем испитиваном узорку нема статистички значајне повезаности 

између пола и појаве дислалије. У приказаној групи предшколског узраста од 44 дечака, 29 

дечака има правилан изговор, док 15 има дислалију. Код девојчица су добијени следећи 

резултати: од укупно 39 тестираних девојчица, 28 има правилан изговор, док 11 има 

дислалију. 

Ови резултати у складу са истраживањем које је спровела Васић у ком указује да нема 

значајних разлика између дечака и девојчица (Васић, 1971). Марковић с друге стране у свом 

истраживању долази до резултата да ипак постоји разлика у артикулационим одступањима 

дечака и девојчица. Резултати показују да је 31,7% дечака са артикулационим одступањима, 

док је девојчица 22,2% (Марковић, 1997). Салиховић и Карић такође долазе до запажања да 

већи број дечака има поремећаје артикулације (Салиховић & Карић, 2000/2001). Лаитиен 

наводи да се поремећај изговора јавља чешће код дечака него код девојчица и да се то 

дешава као последица споријег развоја фине моторике као и споријег говорног развоја код 
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дечака, као и да су ове разлике најуочљивије у предшколском периоду и нижим разредима 

основне школе (Laitinen, 1999). 

Применом Глобалног артикулационог теста и статистичком обрадом дошли смо резултата 

учесталости испада у изговору сваког гласа појединачно у односу на укупан број 

испитаника. У укупној популацији испитиваног узорка доминирао је поремећај изговора 

следећих гласова /љ,р,ш,ж,ч,џ,л,с,з,ц,ћ,ђ/. Наведени резултати показују да гласови који 

имају највећу учесталост погрешне артикулације припадају групама латерала фрикатива и 

африката што је у складу са развојним редоследом усвајања гласова јер се ове групе гласова 

развијају касније за разлику од вокала, плозива и назала (Вулетић, 1987). За изговор ових 

гласова од велике је важности правилно постављање говорних органа и стварање 

одговарајућег струјења ваздуха, у циљу производње адекватне фрикције, како би се ови 

гласови могли сматрати правилно изговореним. 

Гласове /a,е,и,о,у,п,б,т,д,к,г,ф,в,х,ј,м,н,њ/ су сви испитаници изговарали правилно. Дакле, 

сва испитана деца имају правилан изговор свих вокала, свих плозива, назала, што је и 

очекивано с обзиром на то да су ово гласови који се најраније развијају у гласовном систему 

нашег језика (Голубовић, 1997). 

У истраживању Марковић и сарадника као гласове са највећом учестаношћу одступања 

аутори су издвојили следеће гласове: ч,џ,ш,ж,л,р,ц (Mарковић, Голубовић, & Бракус, 1996). 

Васић у свом истраживању истиче гласове који такође припадају групама африката, 

фрикатива и латерала као групе чији сви или неки од гласова показују високу учестаност 

одступања (Васић, 1971). Вулетић истиче да атипичном изговору најчешће подлежу 

консонанти: фрикативи /с,з,ш,ж/, африкати /ц,ч,ћ,џ/, сонанти /л,р/ (Вулетић, 1988). Зечић и 

сарадници добили су резултате да су најчешће оштећени гласови код деце предшколског 

узраста /ц,с,з,ч,џ,ћ,ђ,ш,ж/ (Зечић, Мркоњић, Дурановић, & Сулејмановић, 2004). 

Истраживања на страним језичким подручјима такође потврђују високу учесталост 

поремећаја изговора гласова из групе фрикатива и африката (Boone & Plante, 1993). 

Истраживања рађена у Финској показују да око 30% деце дисторзује глас /с/ (Laitinen, 1999). 

Инграм у свом истраживању долази до резултата да најчешће оштећени гласови припадају 

групи фрикатива (Miccio & Ingrisano, 2000). Сноу истиче да група африката и фрикатива 

има већу пропорцију и већи распон супституција него други консонанти у енглеском језику 
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(Miccio & Ingrisano, 2000). Лаутонен  у свом истраживању  утврдио је да више од 95% свих 

грешака у изговору било на гласовима /с,р/ (Lautonen, 1995). Поређење артикулацијсих 

грешака међу различитим језицима веома је тешко јер се изговор гласова, разликује у 

већини језика (Laitinen, 1999). 

Према резултатима нашег истраживања у испитиваној групи деце предшколског узраста 

регистровани су артикулациони поремећаји типа омисије, супституције и дисторзије. 

Доминирао је гласовни поремећај типа дисторзија који је евидентиран код 22 испитаника 

(26.5%), следе супституције 12 испитаника  (14.5%), и омисија 8 испитаника  (9.5%). С 

обзиром на то да развој артикулације гласова тече кроз пет фаза: фаза рационализације 

(делимично обједињавање артикулационих елемената у одређене гласове), фаза омисије 

(изостављање једног или више гласова у речи), фаза супституције (коришћење сличних 

фонема у једној речи), фаза дисторзије (приближавање правилном изговору гласа уз мала 

одступања) и на крају нормалан изговор гласова (Владисављевић, 1981), можемо рећи да 

процентуално највећа заступљеност дисторзија представља очекивани резултат, јер оне 

представљају последњу фазу у развоју гласова ка правилном изговору, који би дете у овом 

календарском узрасту требало да поседује. Трeвис такође истиче да постоји уопштено 

слагање у разним студијама да су омисије карактеристичне за рани развојни период и да се 

са повећањем хронолошког узраста смањују. Супституције су такође честе у раном добу, 

али се оне смањују са повећањем старости деце тако да дисторизије постају доминантни 

облик артикулационог поремећаја (Travis, 1971).  

Добијени резултати истраживања у складу су са истраживањем испитивања артикулације 

код деце предшколског узраста које су спровеле Голубовић и Чолић, у ком наводе да су по 

типу артикулационих поремећаја код деце предшколског узраста најзаступљеније 

дисторзије гласова (Голубовић С, Чолић Г., 2010). До истих резултата дошли су и Тасић и 

сарадници (2016). 

Детаљнијом анализом одређена је заступљеност артикулационих поремећаја према типу 

поремећаја у односу на пол испитаника. Од 22 испитаника код којих је регистрован 

артикулациони поремећај типа дисторзија, било је 13 дечака и 9 девојчица. Просечна 

вредност и стандардна девијација дисторзија код дечака износи 0,46 ± 0,07, док је код 

девојчица 0,43 ± 0,07. На основу резултата t-теста, уочава се да разлика између дечака и 

девојчица на нивоу дисторзија није статистички значајна (t=0,660 df=81 p=0,186). 
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Артикулациони поремећај типа супституција  регистрован је код 12 испитаника од којих је 

6 дечака и 6 девојчица. Просечна вредност и стандардна девијација супституција код дечака 

износи 0,14 ± 0,35, док је код девојчица 0,15 ± 0,37. На основу резултата t-теста, уочава се 

да разлика између дечака и девојчица на нивоу супституција није статистички значајна (t=-

0,223 df=81 p=0,656). Артикулациони поремећај типа омисија регистрован је код 8 

испитаника од којих је 5 дечака и 3 девојчице. Просечна вредност и стандардна девијација 

омисија код дечака износи 0,11 ± 0,32, док је код девојчица нижа и износи 0,08 ± 0,27. На 

основу резултата t-теста, уочава се да разлика између дечака и девојчица на нивоу омисија 

није статистички значајна (t=1,92 df=28 p=0,065), али се налази на граници статистичке 

значајности. 
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11. ЗАКЉУЧАК 
   

Предмет овог истраживања била је логопедска процена артикулационих способности и 

утврђивање учесталости поремећаја артикулације код деце предшколског узраста на 

територији општине Пирот. 

Дете које је навршило шест година треба правилно да изговара све гласове. Свако 

одступање од правилног изговора код детета старијег од шест година захтева логопедску 

помоћ, било у виду логопедске хабилитације, било у виду саветовања родитеља с обавезним 

логопедским контролама. 

На основу свих добијених  резултата могу се изнети следећа запажања у погледу хипотеза 

поставњених у истраживању: 

Општа хипотеза која је гласила „Постоји значајна учесталост поремећаја 

артикулационих способности код деце предшколског узраста“ је потврђена. Резултати 

истраживања показали су да је код 1/3 деце испитиваног узорка регистрован говорни 

поремећај типа дислалија. 

Прва посебна хипотеза гласила је „Код деце предшколског узраста, према типу 

артикулациоих поремећаја најзаступљеније су дисторзије гласова“ ова хипотеза је такође 

потврђена. Артикулациони поремећај типа дисторзија регистрован је у знатно већем броју 

у односу на супституције и омисије. 

Друга посебна хипотеза гласила је „Код деце предшколског узраста најучесталији су 

поремећаји артикулације гласова из групе африката и латерала“ и ова хипотеза је такође 

потврђена јер је анализа добијених  резултата учесталости испада у изговору сваког гласа 

појединачно потврдила да најчешће оштећени гласови припадају овим групама. 

Трећа посебна хипотеза гласила је „Артикулациони поремећаји учесталији су код дечака“. 

Ова хипотеза није потврђена јер резултати овог истраживања показују да учесталост 

поремећаја артикулације у односу на пол није статистички значајна. 

Резултати добијени овим истраживањем дају нам значајан увид у стање артикулационих 

способности  деце прешколског узраста на територији општине Пирот. Ово истраживање 
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може бити основа будућим истраживањима која би заједно могла указати на значајну  

потребу повећања броја логопедских интервенција у предшколским установама, подизању 

свести о артикулационим поремећајима као и запошљавања већег броја логопеда у васпитно 

образовним установама. 
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Одлуком Наставно-научног већа Високе школе социјалног рада одређени смо за чланове 

Комисије за преглед и оцену мастер рада кандидата Миле Малинов, број индекса 3018/2018, 

студента Мастер студија, студијског програма Логопедија, под називом Артикулационе 

способности деце предшколског узраста, о чему Већу подносимо следећи  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

1. Основни подаци о кандидату и Мастер раду 

 

Кандидат Мила Малинов, рођена је 12.07.1990 године у Пироту. 

 

 

1. Предмет и циљ мастер рада 

 

Предмет мастер рада обухвата логопедску процену артикулационих способности као и 

утврђивање учесталости поремећаја артикулације код деце предшколског узраста на 

територији општине Пирот. Овај узраст одабран је јер се шеста година сматра границом када 

би дете требало усвојити и правилно артикулисати све гласове матерњег језика. 

Основни циљ овог истраживања је допринос у давању одговора на питање стања 

артикулационих способности деце предшколског узраста на територији општине Пирот, 

утврђивање учесталости поремећаја артикулације, утврђивање учесталости према типу 

артикулационих  поремћаја, утврђивање учесталости поремећаја за сваки глас понаособ као 

и утврђивање  учесталости артикулационих поремећаја у односу на пол. 

Добијени резултати истраживања могу бити допринос будућим истраживањима која би 

заједно могла указати на значајну  потребу повећања броја логопедских интервенција у 

предшколским установама, подизању свести о артикулационим поремећајима као и 

запошљавања већег броја логопеда у васпитно образовним установама. 

 

 

Садржај рада 

 

Рад је подељен на два дела. Први, теоријски, део обухвата неколико важних целина: 

Представљање гласовног система стандардног српског језика са детаљном класификацијом 

гласова. Област артикулације у којој су дефинисани: појам артикулације, органи који 

учествују у процесу артикулације, процес произвођења гласова као и процес говорно 

језичког развоја. Последња област теоријског дела обухвата артикулационе поремећаје, 

појам, учесталост, етиологију и детаљну класификацију. 

У другом, истраживачком делу су приказани резултати испитивања који су систематично 

обрађени, анализирани, дискутовани и на основу којих су донета закључна запажања.   



 

 

 

 

2. Закључна оцена и остварени резултати 

 

Рад је теоријски добро утемељен, уз коришћење домаће и иностране литературе. Резултати 

су систематично приказана и анализирани уз дискусију и закључна запажања.  

 

На основу изнетих закључака, Комисија сматра да су испуњени сви услови да Мила 

Малинов приступи изради мастер рада под називом Артикулационе способности деце 

предшколског узраста. 

 

Са задовољстом се предлаже Наставном Већу Високе школе социјалног рада, у Београду да 

усвоји Извештај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, ____________ године.  

 

 

 

 

 

 

 

Чланови комисије: 

 

 

Доц. др Гордана Чолић, председник 

 

Доц. др Mила Бунијевац, члан 

 

Доц. Др Неда Милошевић, ментор 
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