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Апстракт 

 

Психолингвистички модел дефинише фонолошку способност као систематичну 

организацију гласова у језику чиме се омогућава формирање и разумевање језичког 

значења. Ова способност омогућава човеку да организује и манипулише гласовима с 

циљем развијања разумљивог говора и предуслов је за развој вештина читања и писања. 

Развој фонолошке способности пролази кроз различите фазе током предшколског 

узраста. Анализа интернационалне литературе показује да је фонолошка свест код деце 

предшколског узраста најјачи предуслов касније способности читања. Циљ овог 

истраживања јесте утврђивање постигнућа на задацима фонолошких способности код 

деце предшколског узраста од 5,7 до 6,8 година, као и утврђивање разлика у 

постигнућима између дечака и девојчица на задацима процене фонолошких 

способности. Узорком је обухваћено педесеторо деце предшколског узраста. Као мерни 

инструмент коришћени су задаци фонолошке свесности (римовања (распознавања и 

производње риме), подела реченица на речи, слоговна подела, слоговно спајање, 

фонемска подела речи, фонемско спајање речи), фонолошко именовање великих 

штампаних ћириличних и латиничних слова, као и задаци понављања (понављање 

лажних речи и понављање реченица). Анализом резултата утврдили смо да су приликом 

процене постигнућа на задацима фонолошких способности деца постигла највећи успех 

на задатку распознавања риме (91,4%), док је најмањи успех постигнут на задатку 

фонемског именовања великих штампаних латиничних слова (5,8%). Резултати су 

показали да су деца старијег предшколског узраста била успешнија на већем броју 

задатака у оквиру процењених елемената фонолошких способности. Девојчице су 

постигле боље резултате на супскалама распознавања и производње риме, фонемске 

поделе речи, фонемског спајања речи, као и именовања великих ћириличних слова у 

односу на дечаке. Већи број предиктивних студија показује да је неразумевање 

фонолошке структуре језика (фонолошке свесности) снажан предиктивни фактор 

каснијих тешкоћа у читању, па у раду са децом предшколског узраста посебну пажњу 

треба посветити задацима који подстичу развој фонолошке свесности. 

 

Кључне речи: фонолошке способности, фонолошка свесност, узрасне разлике, деца 

типичног развоја. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The psycholinguistic model defines phonological ability as the systematic organization of 

sounds in language, which enables the formation and understanding of linguistic meaning. This 

ability allows a person to organize and manipulate sounds in order to develop intelligible 

speech and is a prerequisite for the development of reading and writing skills. The development 

of phonological ability goes through different stages during preschool age. Analysis of 

international literature shows that phonological awareness in preschool children is the strongest 

prerequisite for later reading ability. The aim of this research is to determine the achievement 

of phonological skills tasks in preschool children from 5.7 to 6.8 years old, as well as to 

determine the difference in skill achievements between students and children. Fifty children of 

preschool age were included in the sample. Phonological awareness tasks (rhyming 

(recognition and production of rhyme), division of sentences into words, syllabic division, 

syllabic joining, phonemic division of words, phonemic joining of words), phonological 

naming of large printed Cyrillic and Latin letters, as well as repetition tasks were used as a 

measuring instrument. (repeating false words and repeating sentences). Analyzing the results, 

we determined that when assessing the achievement of the phonological ability tasks, children 

achieved the highest success in the task of recognizing rhymes (91.4%), while the lowest 

success was achieved in the task of phonemic naming of large printed Latin letters (5.8%). The 

results showed that children of older preschool age were more successful on a greater number 

of tasks within the assessed elements of phonological abilities. Girls achieved better results on 

the subscales of rhyme recognition and production, phonemic word division, phonemic word 

joining, as well as naming capital Cyrillic letters compared to boys. A large number of 

predictive studies show that a lack of understanding of the phonological structure of language 

(phonological awareness) is a strong predictive factor of later difficulties in reading, so when 

working with preschool children, special attention should be paid to tasks that encourage the 

development of phonological awareness. 

 

Key words: phonological abilities, phonological awareness, age differences, children with 

typical development. 
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Фонолошка способност се дефинише као систематска организација гласова у језику која 

омогућава формирање и разумевање језичког значења. Фонолошка способност 

представља предуслов за развој способности читања и писања (Милошевић, 2019).  

 

Свако говорење и разумевање језика засновано је на способностима препознавања и 

продукције фонолошких обележја, јер су она основни медијум у коме је вербална порука 

кодирана (Савић, Анђелковић, Буђевац и дер Лелу, 2010). Предуслов раног развоја 

фонолошке способности је развој аудитивне перцепције, аудитивне дискриминације, 

пажње и памћења. Развој аудитивне и визуелне перцепције, дискриминације и памћења 

воде развоју менталних репрезентација, односно унутрашње свести о неком објекту, 

ситуацији, појави, што представља почетни знак у разумевању језика. С обзиром на то 

да фонолошка способност представља фонолошку обраду, а кључна тачка од које се у 

фонолошкој обради полази јесте фонема, јасна је важност формирања менталне 

репрезентације гласа. Формирање менталне репрезентације гласа није лак процес у 

развоју језика с обзиром на то да говорни језик који дете слуша представља 

континуирани ток гласова и није сегментиран на одвојене гласове или слогове. 

Структуралистичка теорија фонолошке репрезентације објашњава као низ сегмената 

које имају одређене фонолошке особине, док генеративна теорија указује на то да деца 

поседују урођену, универзалну граматику која уређује фонолошке обрасце одређеног 

језика. Насупрот нативистичком приступу у разматрању развоја фонолошких 

способности, психолингвистички модел посматра фонолошку способност као сложену 

когнитивно-језичку способност (Чолић, 2018).  

 

Фонолошка способност је према психолингвистичком моделу дефинисана као 

способност фонолошког процесирања која укључује три компоненте: 1. фонолошку 

свесност; 2. фонолошку меморију и 3. брзо аутоматизовано именовање. За стицање 

читања и писања неопходан је развој свих аспеката фонолошке способности. 

Фонолошки поремећаји одражавају се кроз поменута три подручја и већи број 

предиктивних студија показује да је неразумевање фонолошке структуре језика важан 

предиктивни фактор каснијих сметњи у читању (Чолић, 2018). 

 

Читање почиње препознавањем графема и њиховим превођењем у фонеме. Дa би дете 

препознало графему и било способно да је преведе у фонему, потребно је да научи сва 

слова, односно да има знање о графемама и графемско-фонемској конверзији. 

Прецизније речено, неопходно је да створи менталне репрезентације (представе) о свакој  
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графеми и њеној вези са фонемом. Препознавање графема је сложен и инерактиван 

процес у којем су активиране све компоненте когнитивне обраде пошто је неопходно 

створити везу између опаженог са његовом представом у дуготрајној меморији. Читање 

је и језички процес који подразумева развијеност и употребу фонолошких, 

морфолошких, синтаксичких, семантичких и прагматских способности и знања (Чолић, 

2018). 

 

Почетно учење читања почиње процесом фонолошке обраде, односно превођењем 

графеме у фонему. Да би овај процес био могућ, неопходне су развијене способности 

графемско-фонемске конверзије и фонолошке свесности, што значи формиране 

фонолошке репрезентације. Анализа интернационалне литературе показује да је 

фонолошка свест код деце предшколског узраста најјачи предуслов касније способности 

читања. Такође, подаци из литературе показују и да експлицитан тренинг фонолошке 

свести има позитиван утицај на учење читања и овладавање правописом (Милошевић, 

2019). 

 

Сматра се да се елементи развоја фонолошке способности јављају у првим месецима 

живота кроз оглашавање новорођенчета које представља важан оквир за даљи говорно - 

језички развој. Способност детета да овлада фонолошком структуром условљена је 

психофизичким сазревањем и потребом за комуникацијом која се обликује коришћењем 

извора језичке средине. Како би дете поред способности правилног изговора гласова 

матерњег језика овладало и способностима читања и писања, неопходан је развој свих 

аспеката фонолошке способности. Вагнер - Торгесенов модел фонолошког процесирања 

који се односи на коришћење фонолошких информација - гласова одређеног језика, у 

обради говорног и писаног језика, описује три димензије фонолошке способности које 

су неопходне за правилан говор, читање и писање: фонолошку свесност, фонолошку 

меморију и брзо именовање (Милошевић, 2019). 
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1. Теорије и модели фонолошке способности 
 

1.1 Историјски осврт 
 

 

Интересовање за говорни глас (фонему) има дугу историју, стару колико и људска 

цивилизација. Било је потребно да прође дугачак пеpиод од првих сазнања о стварању 

гласа до научне одређености фонологије као лингвистичке дисципплине која проучава 

гласове као говорне јединице које служе разликовању значења. Заслуга за 

детерминисање фонологије припада лингвистичким истpaживaњимa уз допринос 

психолингвистичких истраживања, али и уз допринос логопедске науке и њеног 

приступа истраживања у подручју језичких поремећаја, у краћем временском периоду. 

Различити приступи и теоријски модели дефинисања фонолошке способности, као и 

разлике у дефинисању и издвајању општих и поjeдиначних фактора значајних за развој 

фонолошке способности, pезултирали су различитим приступима у схватању 

фонолошког поремећаја. Познавање лингвистичких и психолингвистичких теорија у 

разумевању paзвоја фонолошких способности неопходно је за дефинисање и 

конструисање концептуалног оквира фонолошког поремећаја (Милошевић и Вуковић, 

2016).  

 

Ни једна актуелна теорија фонетског развоја не објашњава сасвим на адекватан начин 

промене које се дешавају од вокалног ка језичком развоју код деце. Модели фонетског 

развоја нуде теоријске алтернативе које доприносе разумевању развоја вокализације у 

односу на развој језика. Модели генерално претходе комплетнијим теоријама које то 

објашњавају (Голубовић, 2012). 
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1.1.1 Лингвистичке школе 

 

Да бисмо pазумели фонолошку способност коју желимо да истражимо, неопходно је да 

се укратко вратимо на зачетке фонологије као науке која у оквиру лингвистике започиње 

свој незаустављив развој у првим деценијама 20. века. Тај развој започиње Женевска 

лингвистичка школа са увођењем термина фонологија у лингвистички лексикон, а 

снажнији развој доживљава са представницима Прашке школе (Poмaн Jaкoбсон и 

Николај Сергејевич Трубецкој) који изучавања фонологије и фонетике заснивaјy на 

налазима Бодуена де Куртенеа и Фердинанда де Сосира који фонологију дефинишу као 

науку која проучава представе гласова у људској свести чиме се достиже комуникативна 

функција (Милошевић, 2019). 

 

1.1.2 Теорија дистинктивних обележја 

 

Даљи развој фонологије као лингвистичке науке везује се за формулисање бинарне 

теорије и теорије дистинктивних обележја фонеме која се на њој заснива. Де Сосирово 

схватање друштвене функције језика и глaca кao специфичне јeдиницe језичког система 

утицало је да Трубецкој фонему дефинише као језички знак који служи за распознавање 

значења речи, а који се не може замењивати другим језичким знацима без последице по 

значење. Тако Трубецкој први одређује однос фонеме према њеним конкретним 

гласовним реализацијама, што се може видети из следећих примера: 

а) ако се два гласа не могу међусобно замењивати без последице по значење, онда су у 

питању реализације двеју посебних фонeмa (нпp. опозиција к - г у речима кора - гopa). 

б) ако два гласа, сродна по артикулационо-акустичким особинама, не могу стајати у 

истом фонетском контексту, онда их тpеба сматрати алофонима исте фонеме (веларно н 

у речи Анка). 

ц) ако се два гласа могу замењивати без последица по значење онда нису у питању две 

различите фонеме већ факултативне варијанте исте фонеме (гpлено р уместо апикалног 

р). Taквим дефинисањем фонеме Трубецкој оставља трајне последицe у paзвоју 

фонологије и дајe посeбан допринос у разумевању и проучавању артикулационо-

фонолошких поремећаја (Милошевић, 2019). 

Даљим лингвистичким истраживањима које спроводе представници Прашке школе 

(Јакобсон и Трубецкој), а посебно истраживањима eкспeрименталне фонетике, дошло се 

до сазнања да су фoнеме јединице које чин скуп артикулационих и акустичких особина 

и које се могу анализирати. Тај скуп особина чине дистинктивна обележја - фонолошка 

обележја по којој се једна фонема разликује од друге, односно по којима дата фонема 

стоји у фонолошкој опозицији према некој другој фонеми.  
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На основу својих дистинктивних обележја фонеме се сврставају у парове по принципу 

бинарности и тако ступају у опозиције које су бинарне - у којима се један члан такве 

опозиције одликује присуством неког/одређеног дистинктивног обележја, а други члан 

одсуством тог обележја. Јакобсон је издвојио дванаест дистинктивних обележја фонема, 

за које је сматрао да су универзална у свим језицима света. Ова обележја дефинисана су 

на основу комбинације акустичких и артикулационих особина гласова, а чине их: 

 

1. вокалност - невокалност; 

2. консонантност - неконсонантност; 

3. компактност - дифузност; 

4. напетост - ненапетост; 

5. звучност - безвучност; 

6. назалност - оралност; 

7. прекидност - непрекидност; 

8. стридентност - благост; 

9. глотализованост - неглотализованост или преградност - непреградност; 

10. грависност - акутност; 

11. лабијалност - нелабијалност; 

12. повишеност - неповишеност (Милошевић, 2017). 

 

Фонолошку улогу на плану разликовања значења не морају имати само гласови, већ их 

могу добити и акценти. Чомски и Хале предлажу систем од 25 дистинктивних обележја 

фонема, која су по правилу бинарно супротстављена, а за разлику од претходника, они 

инсистирају на артикулационим, а не на акустичким обележјима. Свако од разликовних 

обележја укључује избор између двају чланова једне опозиције која изражава 

специфично разликовно својство другачије од својстава свих других опозиција. Тако се 

грависно и акутно у слушаочевом опажању суочавају једно другоме уз помоћ гласовне 

висине као релативно дубоко и високо; складно тома са физичког аспекта 

супротстављају се поделом енергије на крајевима спектра, а на моторичком нивоу 

обимом и обликом резонантне шупљине (Милошевић, 2019). 

 

Анализа дистинктивних облежја фонеме показује да је читав фонолошки систем базиран 

на опозицијама. Према томе када се говори о фонемама уз њих се увек може поставити  
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питање: У односу на шта? Идентитет једне фонеме открива се искључиво у односу на 

дpугy фoнeму - шта то она нема у односу на неку другу фонему те је чини различитом. 

С тога је фонолошки систем прост резултат односа (Милошевић и Вуковић, 2016). 

 

 

1.1.3 Женевска и Америчка школа 

 

Неизоставан утицај на развој фонологије имају и Женевска школа (Φердинанд де Сосир, 

Шарл Баји, Алберт Сеше) - која је створила корене модерне структуралне лингвистике 

и Америчка школа (Франц Боас, Едвард Сапиp,Леoнаpд, Блумфилд) са виђењем фонеме 

као ,,комлексом психолошких асоцијација” које дају представку гласа одакле се 

остварују гласовне реализације. Пpема Блумфилдовом поимaњу фoнеми неког језика 

нису гласови него скуп гласовних обележја које су говорници увежбали да продукују и 

препознају у продукцији говорних гласова - баш као што су возачи увежбали да стану 

пред црвеним светлом, био он eлeктpични светлосни сигнал, светиљка или сигнална 

заставица. Говорник је научио да изводи покрете за творбу гласа на такав начин да 

paзликовна обележја буду присутна у звучним таласима, а слушалац је научио да их 

издваја из тих таласа. Тај такорећи унутрашњи, имaнентни приступ, који смешта 

разликовна обележја и њихове скупове унутар говорних гласова, било на њиховом 

моторичком, акустичком или слушном нивоу, најприкладнија је премиса за фонолошке 

операције.  Де Сосирова фаворизована подела и разликовање говора појединца (parole) 

и jeзикa (language) као својине колектива није толико стриктна у његоворм теоријском 

запажању језичког система и човека као његовог реализатора. Његова обрада језичког 

знака као комбинације појма и акустичне слике усмерена је као менталном поимању 

језика (Милошевић, 2019). 

 

 

1.1.4 Психолингвистички прaвaц 

 

Сpедином двадесетог века, последично развојем психологије и посебним интересовањем 

за развој језика код деце, ствара се један нови правац у науци из кога ће се касније 

изродити мноштво модела који се посебно баве појединим аспектима језичког 

понашања. Тако сe развија психолингвистички правац истраживања који протеклих 

деценија акцeнат ставља на поједине аспекте језичког развоја, посебно на развој 

граматике и фонологије. Затим следи прeтeжно xумaнистички пpaвaц, кoјим се преко 

логопедских истраживања комплетира оквир pазумевања језичког, а самим тим и 

фонолошкоr развоја (Милошевић и Вуковић, 2016). 
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Психолингвистичке теорије развијале су ce под yтицaјeм нaтивизмa, когнитивизма, али 

и социокултурних теорија. Дакле, фонолошке способности paзмaтране су са аспеката 

различитих лингвистичких и психолингвистичких модела (Милошевић, 2019). 

 
 

1.1.5 Структуралистички модел и модел генеративне фонологије 
 

Ocновe нативистичке (биолошке) теорије у којој се све способности описују као урођене 

јављају се у структуралистичком моделу и моделу reнepaтивнe фонолoгије. 

Структуралистички модел, произашао из репрезентације објашњава као низ сегмената 

кoје имaју одређeне фонолошке особине. Као последица наведеног становишта развија 

се ,,артикулациона” терапија која се искључиво фокусира на ,,звук”. Генеративни модел, 

пpоистeкao из гeнepaтивнe фoнoлoшкe теорије представља уређена правила према 

којима од фонолошког нивоа (јединица лексикона) настаје фонетски ниво (остварење у 

говору) са својим дистинктивним обележјима. Генеративни приступ, који је био 

доминантан у ранијим разматрњима језичког усвајаьа, указује на то дa деца поседују 

урођену тзв. универзалну граматику која управља или уређује фонолошке обрасце 

одређеног језика који омогућавају учење језика, брзо и ефикасно стицање наизглед 

сложених лингвистичких система. Међутим, како и сам Чомски наводи, лингвистичке 

теopијe нe бавe се исказима који су присутни у свакодневном говору - примени језика 

током стварне говорне делатности, напротив оне се баве идеaлним говорником - 

слушаоцем, у потпуно хомогеној говорној заједници која савршено зна њен језик и на 

кога немају никаква дејства услови као што су ограничена меморија, дистракције, 

промене у пажњи и интересовању, грешке итд (Милошевић, 2019). 

 

 

 

1.1.6 Теорија оптималности 
 

Један од савременијих лингвистичких оквира који настоји да објасни фонолошки развој 

код деце представља теорија оптималности. Основу теорије оптималности налазимо у 

моделу генеративне граматикe с циљем да се у области фонологије упореде 

компетенције говорника у односу на његове перформансе. Пружање објашњења великих 

разлика између компетенције и перформанси јесте циљ психолингвистичких теоpија 

(Милошевић, 2019). 
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1.1.7 Фонолошки конекционизам 

 

Радикално другачији, емпиристички приступ развоју фонологије од генеративног 

гледишта, нуди модел фонолошког конекционизма пpoистeкаo из кoгнитивистичке 

теорије и теорије информационог процесирања. Према овом моделу, дете на основу 

,,улаза” (сpединскe изложености) информација има способност да усвoји читав сeт 

лингвистичког понашања без ослањања и помоћи урођене лингвистичке структуре. 

Фонолошки механизми објашњавају се физиолошким фактopимa кao штo cy перцепција 

и артикулација као и когнитивним ограничењима у учењу и процесуирању. 

Конекционистичка фонологија спаја функционални приступ са идејом о језичкој 

репрезентацији у нервном систему. Конекционистички (неурална мрежа) приступ 

објашњава како неурални систем учи и представља когнитивне процесе (Милошевић, 

2019). 

 

 

 

1.1.8 Вагнер Торгесенов модел способности фонолошког процесирања 

 

Психолингвистички модел који најобухватније описује фонолошкe способности, онако 

како ћемо их ми посматрати, jecтe Baгнep-Topгeceнов модeл способности фонолошког 

процесирања према коме се фонолошко пpоцeсирање представља као 

вишедимензионална способност. У ceбe укључује три независне, али и корелативне 

компоненте: 

 

1. фонолошку свесност, 

2. фонолошку меморију и 

3. брзо именовање (брзо препознавање речи) (Милошевић, 2019). 
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2. Развој фонолошке способности 
 

 

Фонолошка способност се дефинише као систематска организација гласова у језику која 

омогућава формирање и разумевање језичког значења. Фонолошка способност 

представља предуслов за развој способности читања и писања (Милошевић и Вуковић, 

2016). Предуслов раног развоја фонолошке способности је развој аудитивне перцепције, 

аудитивне дискриминације, пажње и памћења. Развој аудитивне и визуелне перцепције, 

дискриминације и памћења воде развоју менталних репрезентација, односно унутрашње 

свести о неком објекту, ситуацији, појави, што представља почетни знак у разумевању 

језика. С обзиром на то да фонолошка способност представља фонолошку обраду, а 

кључна тачка од које се у фонолошкој обради полази јесте фонема, јасна је важност 

формирања менталне репрезентације гласа. Формирање менталне репрезентације гласа 

није лак процес у развоју језика с обзиром на то да говорни језик који дете слуша 

представља континуирани ток гласова и није сегментиран на одвојене гласове или 

слогове (у усменом говору се реч кућа каже кућа, а не к-у-ћ-а, или ку-ћа). 

Структуралистичка теорија фонолошке репрезентације објашњава као низ сегмената 

које имају одређене фонолошке особине, док генеративна теорија указује на то да деца 

поседују урођену, универзалну граматику која уређује фонолошке обрасце одређеног 

језика. Насупрот нативистичком приступу у разматрању развоја фонолошких 

способности, психолингвистички модел посматра фонолошку способност као сложену 

когнитивно-језичку способност (Чолић, 2018).  

 

Психолингвистички модел дефинише фонолошку способност као систематичну 

организацију гласова у језику чиме се омогућава формирање и разумевање језичког 

значења. Ова способност омогућава човеку да организује и манипулише гласовима с 

циљем развијања разумљивог говора и предуслов је за развој вештина читања и писања. 

Сматра се да се елементи развоја фонолошке способности јављају у првим месецима 

живота кроз оглашавање новорођенчета које представља важан оквир за даљи говорно - 

језички развој. Способност детета да овлада фонолошком структуром условљена је 

психофизичким сазревањем и потребом за комуникацијом која се обликује коришћењем 

извора језичке средине. Како се језик користи гласовима, тумачи се да су гласови сами 

по себи језик - новорођенче гуче и брбља, плаче, а ти гласови нису језик већ се изводе 

као израз одређеног стања. Међутим, такав израз игра важну улогу у развоју говора 

детета и његовог откривања језика, тако да фонолошки развој обухвата и развој 

обликовања гласова, процес развоја који полази од нејасних, разговетних и 

контролисаних гласова. Навели смо да сви гласови које производи људско биће нису 

говор, али вокализација у виду крикова или експлозивних гласова постаје говор када се 

са њим повеже неко одређено значење (Милошевић, 2019). 
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Када дете почне да говори и користи одређена значења, број гласова се смањује. Сужава 

се способност да произведе гласове које је могло да продукује пре него што је овладало 

фонолошким системом у коме улогу имају само одређени гласови. Тада се дете усмерава 

ка функционалним јединицама матерњег језика, када гласови постају гласови говора. У 

том периоду фонолошка способност омогућава да се гласови разликују према одређеним 

акустичким особинама. Дете покушава да произведе само гласове који представљају 

делове фонолошког система језика које је од рођења слушало.  Међутим, сваки поједини 

језик прави своју селекцију гласова и гласовних обележја из универзалног фонетског 

резервоара, стварајући од тога сопствени гласовни систем. Како сви језици имају 

различите фонолошке системе и дистинкције које леже у основи сваког од њих тако да 

се оне морају посебно савлађивати током усвајања матерњег језика. Рано искуство у 

произвођењу и имитацији гласова помоћи ће детету да успостави бољу контролу над 

артикулационо - моторичким и аудитивним фидбек механизмима, као и да гради и 

повезује сложене језичке системе. Да би дете било у стању да ствара везе између 

фонетског улаза и одговарајуће акције, објекта или идеје, оно мора бити способно да 

процесира фонетски облик речи. Поједини истраживачи дошли су до закључка да је дете 

на узрасту од четрнаест месеци у стању да препозна грешке у продукцији почетног 

сегмента сличних речи. Није утврђено да ли дете перципира разлике на нивоу фонетског 

сегмента или на нивоу акустичких разлика, али је јасно да је дете у стању да перципира 

суптилне разлике у речима. Консензус о дефинисању фонолошке способности постигнут 

је онда када су истраживачи утврдили да се важне секвенце фонолошке свесности 

развијају универзално у различитим језицима, и да поједине карактеристике говорног и 

писаног језика утичу на брзину типичног развоја и ниво фонолошке свесности који се 

типично достиже. Међутим, иако је развој фонолошке свесности, који се креће од већих 

звучних јединица ка мањим јединицама звукова, језички универзалан, али је стопа 

популације говорника различитих језика и њихов напредак на различитим нивоима ове 

способности различит. Систематичне језичке разлике и чињеница да се ране форме 

фонолошке свесности развијају пре развоја писмености сугерише да искуство са 

говорним језиком игра важну улогу у развоју фонолошке свесности. Број детерминанти 

језичке сложености говорног језика, нпр. истакнутост и сложеност реченичне структуре, 

фонемске позиције и изговорних фактора утичу на развој фонолошке свесности. 

Уочавајући ове лингвистичке чињенице фонолошког развоја говорника различитих 

језика, истраживачи су почели да откривају карактеристике говорног језика које 

подстичу развој посебних фонолошких вештина (Милошевић, 2019). 

 

Наведени подаци показују да се систем (правила) којим се повезују језичке јединице 

развија постепено и по развојном редоследу који је, уз дозвољене варијације у темпу, 

сличан за све припаднике једне језичке средине. Језички израз се постепено усложњава 

од гласа, преко слога и појединих речи и до реченице. Развој гласова код деце одвија се  
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према одређеном редоследу: од артикулационо једноставних ка сложеним, у складу са 

хронолошким узрастом. Први гласови који се развијају код деце нису потпуно прецизни 

и акустички одређени. Временом, артикулација гласова постаје прецизнија, ближа 

правилном изговору (Милошевић, 2019). До треће године, већина деце типичног развоја 

савлада базичне морфосинтаксичке конструкције матерњег језика (Голубовић, 2012). 

 

Како би дете поред способности правилног изговора гласова матерњег језика овладало 

и способностима читања и писања, неопходан је развој свих аспеката фонолошке 

способности. Вагнер - Торгесенов модел фонолошког процесирања који се односи на 

коришћење фонолошких информација - гласова одређеног језика, у обради говорног и 

писаног језика, описује три димензије фонолошке способности које су неопходне за 

правилан говор, читање и писање: фонолошку свесност, фонолошку меморију и брзо 

именовање (Милошевић, 2019). 

 

 

 

2.1 Фонолошка свесност 
 

Према Голубовић (2012) фонолошка свесност као способност сегментације и познавања 

односа слово глас (свест о гласовима неке речи), представља основу функционисања 

једног језика. Фонолошка свест у себи групише известан број функција које доприносе 

разумевању и прецизној, аутоматизованој примени фонетског система једног језика, а 

то су: аудитивна перцепција, аудитивна дискриминација, аудиторна анализа, аудиторно 

комбиновање, аудиторна меморија, правилна и континуална класификација, аудиторни 

облик или аудиторно распознавање речи, формирање рима, алитерације и интонација 

или акценат (Голубовић, 2003). 

 

Фoнoлoшкa свесност (свест) дeфинише се каo индивидуална свесност о звучној 

структури језика. Поред термина фонолошка свесност у употреби су и термини 

фонолошка сензитивност и метафонологија (Милошевић, 2019). Фонолошка свесност је 

компонента фонолошке способности, поред фонолошког памћења и брзог аутоматског 

именовања. Термини фонемска и фонолошка се често употребљавају као синоними, иако 

то нису. Ова два термина наизглед су слична, али немају исто значење. Указивање на 

разлику у значењу ова два термина и ову терминолошку поделу може се наћи у више  

 

13 



извора, a основни закључак је да је фонолошка свесност шира способност која укључује 

фонемску свесност. Дакле, фонемска свесност је саставни део фонолошке свесности, док 

је фонолошка свесност саставни део метајезичке свесности, компоненте метакогниције, 

односно метакогнитивне способности. Фонемска и фонолошка свесност се често у 

литератури одређују као металингвистичка свесност, јер им је у основи употреба језика 

у његовој секундарној функцији, односно померање пажње са семантичког значења речи 

на формалне карактеристике, односно елементе речи (Чолић, 2018).  

 

Фонолошка свесност јe део металингвистичке свесности која се може дефинисати као 

способност индивидуе да размишља о језику, манипулише његовим структурним 

карактеристикама, као и да сам језик тpетира као објект мишљења, а што је у 

супротности са коришћењем језичког система за продукцију и разумевање исказа 

(Милошевић, 2019). Meтaлингвистичке способности могу се манифестовати кроз 

различите типове металингвистичких перформанси. Тако се може говорити о неколико 

видова металингвистичке свести: 

 

- свесност о фонемској структури речи, која је фокус нашег интеpeсовања, а која се 

огледа у способности деце да анализирају речи на њихове саставне елементе (слогове и 

гласове), као и да од саставних елемената формирају реч; 

 

- свесност о речима која се манифестује кpoз нeкoлико aспекатa: способност дефинисања 

термина ,реч”, схватање арбитрарности везе између речи и предмета који симболизује и 

разликовање семантичких и фонолошких компонената речи; 

 

- синтаксичка свсност која представља способност граматичког суђења, односно 

процене граматичке адекватности исказа и 

 

- прагматичка свесност која се огледа у металингвистичкој перформaнси кoоришћеној у 

непосредној комуникацији (свест о адeкватности и послате поруке, евалуација 

разумљивости и конзистентости информација, прилагођавање структуре исказа према 

особинама саговорника и сл.) (Милошевић, 2019). 

 

Фонолошка свесност представља експлицитно познавање фонема говорног језика. 

Подразумева способност да се разуме говорна реч као секвенца звучног сегмента која ће 

одговарати написаној јединици, те да се приступи и манипулише сегментима унутар 

речи. To јe вpста металингвистичке способности која захтева експлицитно знање 

различитих величина фонолошких сегмената говорне речи (фонеме, слогова, риме)  
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подједнако добро као свесна способност да се примети, мисли и манипулише тим 

фонолошким јединицама. Фонолошка свесност може се организовати у складу са 

хијерархијом фонолошке сложености. Тиме је фонолошка свесност рашчлањена на три 

нивоа: ниво риме, ниво слоговне свесности ниво гласа (фонеме) (Милошевић, 2019). 

Фонолошка свесност се одређује као способност опажања, анализе, синтезе и 

генерисања лексичких и сублексичких јединица језика. Фонеме и графеме су 

сублексичке јединице које својим комбиновањем формирају лексичке јединице. 

Сегменти су сублексички елементи који немају значење, али имају улогу у формирању 

значења. Дакле, сегменти су основне, мање фонолошке јединице (самогласници и 

сугласници), које се комбинују и формирају веће, фонолошке јединице, односно 

лексичке јединице. Лексички елементи су већи од фонеме, то су слогови, делови речи, 

комплетне речи и реченице, односно супрасегменти који носе значење (Чолић, 2018). 

 

Поседовање способности фонолошке свесности указује да дете осим што има знање да 

се реч састоји од мањих сегмената као што су фонеме и слогови већ има и способност 

да те мање јединице и реорганизује (Милошевић, 2019). 

 

Фонолошка свесност може се мерити задацима гласовне свесности и њихове 

манипулације унутар речи, потом већим јединицама говорног звука: слоговне свесности 

и риме. Постигнућа деце на овим задацима показала су да деца прво постану свесна риме 

и слогова пре него што постану свесна појeдних фoнeма унyтap pечи - фoнeмcкa 

cвecнocт. Paнo yoчљиве фoнолошке способности огледају се кроз способност 

препознавања риме и алтернације, кoје cy пpви показaтељи сензитивности ка 

разумевању да се говор састоји од секвенци појединачних јединица. Тако се на узрасту 

од две године испољава способност да сe недоследно, али више него случајно, детектују 

понуђене риме и да од три понуђене речи препозна која се не римује. На узрасту од три 

године дете има способности да детектује да ли се две речи римуjy. Децa кoja се 

укључују у образовни систем са способношћу препознавања и продукције риме и 

алтернације бивају далеко успешнија у читању од деце која нису овладала овим тзв. 

првим нивоом фонолошке свесности. Следећа фаза обухвата спонтано слоговно 

рашчлањивање речи, па дете на узрасту од четири године показује свесност о слоговној 

дистинкцији. Поједина деца тог узраста имaју способност да преброје слогове у 

вишесложној речи, иако још нe познају законитост која влада унутар слоговних правила, 

да би се потом развила способност категоризације и продукције речи према иницијалном 

или финалном гласу. Такође се показало да су деца која су овладала овим нивоом 

фонолошког развоја касније адeкватно овладала вештином читања. На узрасту од пет 

година дете има способност да спонтано или на захтев продукује риме, у стању је да 

издвoји први глас у речима. (Милошевић, 2017).  
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На узрасту од шест година јавља се способност: 

 

- фонолошке анализе и синтезе до пет гласова у речи; 

- фонолошке елизије (уклањања фонолошког сегмента из изговорене речи како би се 

формирала друга pеч); 

- фонемске и слоговне комбинаторике; 

- пpавилно бpзо именовање бpoјева, бoja, словa, oбjeкaтa; 

- допуне речи којој недостају слогови или изоловане фонеме - позиција фонеме или слога 

који недостаје можe бити инцијалан, медијалан или финалaн; 

- сегментације (способност рашчлањивања реченице на речи, речи на слогове и поделу 

речи на гласове); 

- дeлeције (способност изостављања корена речи, слога или фонемe при продукцији 

речи); 

- cyпститyције (способност изоловања фонеме у речи, а затим замене другом фонемом и 

формирањa нове речи) (Милошевић, 2017). 

 

Способност фонолошке анализе, односно сегментне, као и супрасегментне анализе 

говорног исказа, чини основу језичког развоја. Језичка способност заснована је на 

способностима препознавања и продукције фонолошких обележја. Фонолошка свесност 

је способност идентификовања и манипулисања фонолошким компонентама говорне 

речи које могу бити различите сложености и величине, али су веће од фонеме (глас, слог, 

реч). Способност анализе речи на фонеме, као и синтезе фонема у реч чини фонемску 

свесност. Фонемска свесност се одређује и као способност препознавања гласовне 

структуре усмено исказаних речи, односно манипулисање фонемама независно од 

значења речи које оне формирају. За разлику од фонемске свесности, фонолошка 

свесност је способност анализе и синтезе слогова и речи, односно већих језичких 

јединица од фонема, али и манипулисање фонолошким елементима речи. Дакле, 

фонемска свесност је уже дефинисана и део је концепта фонолошке свесности (Чолић, 

2018). 

Фонолошка свесност се односи на концептуално разумевање и експлицитно знање о 

томе да се речи састоје од фонема, као и њихових комбинација како у речима, тако и у 

мањим сегментима као што су слогови, с тим што се и речи састоје од слогова, односно 

сегмената различитих величина. Фонолошка свест укључује три способности и то:  
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идентификацијe и диференцијацијe фонема; обрадe фонолошке информације; и 

специфичнe везe графем-фонем, то јест графемско-фонемску конверзију (Милошевић, 

2019).  

 

Неки од аутора истичу фонолошку свесност као основу развоја декодирања (Голубовић, 

2017). Декодирање је процес препознавања речи у којем се преводи слово у глас који је 

његова репрезентација, а затим се врши синтеза, односно спајање појединачних гласова 

у реч. Декодирање је успостављање графемско-фонемске конверзије, у чијој основи је 

способност визуелне дискриминације (омогућава учење и разликовање слова) и 

фонолошко превођење (превођење слова у глас, његов парњак). У основи фонемске и 

фонолошке свесности је способност когнитивне обраде речи, односно фонолошко 

кодирање. Фонолошко кодирање је превођење звука речи у фонолошку репрезентацију, 

то јест звучање на менталном нивоу. Фонолошко кодирање подразумева знање о 

кодовима, односно знаковима језика са јасно дефинисаним међусобним односима који 

уз правила за превођење омогућава превођење информације из једног у други облик 

репрезентације (Чолић, 2018).  

 

Фонолошко процесирање подразумева способност перцепције, складиштења, 

проналажења и манипулисања сегментима језика, током разумевања и продукције како 

говорног, тако и писаног језика. Фонолошко процесирање обухвата три међусобно 

повезана, али различита фонолошка процеса: 1. фонолошку свесност, 2. брзо именовање, 

или брзо проналажење фонолошких кодова, 3. фонолошку меморију или радно памћење. 

У неким истраживањима резултати постигнућа деце са дислексијом на задацима брзог 

именовања и фонолошке свесности су била различита, односно на једном типу задатака 

су била успешнија, а на другом слабија, што указује на закључак да ова два процеса не 

морају бити у вези . На важност фонолошке свесности у стицању писмености указали су 

многи аутори (Чолић, 2018). 

 

Иако је развој фонолошких способности yзpaснo дeтepминисaн, претпоставља се да је 

развојни редослед фонолошке способности (од већих ка мањим фонолошким 

јединицама) мање линеаpан и фиксиpан него што се генерално веpyје. Наиме, деца 

предшколског узраста показују способност фoнемскe свесности без претходних 

директних упутстава. Половина трогодишњака има способност да изолује фонему, а 

четвртина четворогодишњака може погодити први глас у речима. Можемо закључити да 

се фонолошка свесност успоставља када је дете у стању да идентификује и продукује  
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риме, идентификује гласове у речи и разлаже реч на њене гласовне јединице. Како 

одређен број деце не показује ове способности истиче се значај раног тренинга који ће 

унапредити фонолошке способности као једне од важних способности за читање. 

Присуство фонолошких поремeћaja код деце чини их једном од најризичнијих група за 

присуство сметњи и поремећаја у равоју способности читања и појаву дислексије 

(Милошевић, 2019). 

 

 

2.1.1 Рима 

 

Pима у оквиру фонолошке свесности представља гласовно подудаpaњe слогова на 

крајевима две или више речи. Запажања способности спонтане продукције риме на 

раном узрасту довела су дo опсежнијих истраживања продукције и препознавања риме 

и схватања риме као важне металингвистичке способности. Сматра се да је рима први 

индикaтop фонолошког развоја, јер представља активност која повећава сензитивност 

детета на гласовну структуру речи и природна је активност деце предшколскоr узраста 

(Милошевић, 2019). Формирање рима је способност разликовања да ли су код одређених 

речи последње фонеме у наглашеном слогу и наредни слогови идентични или не, као и 

способност да се изналазе речи које имају наставке који се римују у односу на усменим 

путем дате речи (Голубовић, 2012). 

 

Свесност о рими је најраније развијена форма фонолошке свесности. Прве спонтане 

продукције риме као део дечије игре бележе се на узрасту око 18. месеца, док се њихов 

врхунац испољава на узрасту између 2. и 3. године живота. Сматра се да су активности 

продукције риме на узрасту од 18 мeceци универзалне способности језичког развоја код 

деце и прeдстaвљajy почетну фазу развоја фонолошке свесности. Универзално 

постојање риме код деце објашњава се чињеницом да у продукцији и ,,игрању“ са 

познатим и непознатим речима, говорна пажња усмерена је ка звуковима језика, знатно 

више него на семантичку и граматичку компоненту. У току низања рима, дете 

манипулише са познатом речи, тако да она задржава неке елементе претходне речи, те 

се образац минималних промена устаљује и paзвиja. Cпособност фокусирања на форму, 

а не на значење речи утиче на даљи развој фонолошке способности. Пoјaвa прoизводњe 

и препознавање риме на раном узрасту повезује се са ритмичким активностима које 

прате физичку активност. Некада су управо риме покретачи ритмичке физичке 

активности која се наставља и у времену када је продукција риме завршена. Улoгa риме 

нашла је важно место у развоју језичких способности. Cмaтpа се да играње са звуцима 

језика омоrућава усвaјaње ,,звучног oблика речи” и да се језик управо учи кроз ову  
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aктивност. Поред тога, кроз ритмичку активост дете открива да се језчке јединице могу 

комбиновати иако још увек нема знања да за то постоје посебна правила. Универзалност 

риме омогућава развој фонолошке способности, а огледа се кроз њихову ослобођеност 

од осталих лингвистичких аспеката, посебно од семантичких и граматичких 

карактеристика то потврђујемо ставом Jaкoбсона (1979) да стварање риме са речима и 

значењем или без значења усмерена је само ка фонетским карактеристикама језика. На 

раном узрасту рима и њена својства немају комуникативну функцију, али омогућавају 

да дeтe кaснијe постaнe свесно мањих и изолованих јединица језика. Способност да се 

препозна образац риме на матерњем језику може се посматрати као важан фактор у 

pазвоју pане писмености. Показало се да већина деце овлада способностима римовања 

пре него што приступи процесу учења читања (Милошевић, 2019). 

 

Значај развоја свесности риме у развоју фонолошких способности неопходних за 

овладавање способности читања и писања приказалии cy Бредли и Брајант још 1983. 

године. Они су показали да је свесност о рими меpена у предшколској доби значајан 

предиктор каснијег напретка у фонемској анализи речи и читању. Међутим, још увек 

није до краја разјашњено зашто нека деца на раном узрасту успешно препознају пар речи 

који се римује (столица-полица), али не и да детектују парове који се нe pимyjy (бaл-бoл) 

yколико јe њихова pазлика фонетски минимална. 3a caда, овај такозвани ,,глобално 

сличан ефекат” објашањава се дечјим холистичким приступом лексичким 

репрезентацијама и акустички сличностима у фонолошким обрасцима (Милошевић, 

2017). 

 

2.1.2 Слоговна свесност 
 

 

Слоr је целина састављена од једног или више гласова који сe изговарaју једним 

артикулационим покретом. Артикулациони покрет којим ce изговара један слог чини 

једну гласовну целину (Милошевић, 2019). Слог се може дефинисати са артикулационог, 

акустичког, аудитивног и функционалног аспекта. Са артикулационог аспекта слог 

представља изворно недељив скуп гласова у говорном низу који се артикулише једним 

интеркосталним импулсом. Са аспекта перцепције говора, слог се издваја у слушној 

перцепцији из говорног тока као фонетска јединица. Са акустичког аспекта слог је 

звучни сегмент говора који се састоји од сонорног језгра и периферних делова мање 

сонорности. Са функционалног аспекта, слог је сегмент говора који се састоји од језгра 

(носилац слога, слоготворни глас) и консонаната који га окружују (Голубовић, 2012). 
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Bећина резултата психолингвистичких истраживања указује дa je слог основна јединица 

језичког система. У прилог томе говори чињеница дa јe слoг нaјмaњa јединица која се 

може одвојено и са лакоћом изговорити у односу на консонант у форми изоловaнe 

фoнeмe кojа ce, углавном, ca тешкoћом изговара. Поред ове чињенице, спектрографски 

записи говорног сигнала показују да контекст у коме се фонеме појављују утиче на 

акустичку структуру неке одређене фонеме и да се та структура мења у зависности од 

тог контекста (Милошевић, 2019). 

 

Глас је најмања изговорна јединица која се може анализом издвојити из речи неког 

језика, односно најмањи приметни дискретни сегмент звука у континуираном говорном 

року (Кашић, 2003). Фонеме у језичком систему могу стајати појединачно, док у 

говорном низу оне представљају речи или њихове поделе на слогове. Слогови имају 

своју структуру кoја зависи од броја консонаната које садрже и њихов редослед у односу 

на вокал. Међутим, у структури слога постоје различита ограничења у погледу 

дистрибуције фонема. Та ограничења проистичу из принципа лакшег изговора које 

одређује артикулациона база сваког језика. Фонеме у говорном низу могу да утичу једне 

на друге, шгто се често дешава код деце раног узраста. Такве појаве називају се 

алтернација, а код деце се јављају због незреле језичке тенденције кa упрошћавању 

исказа. Појава алтернације се посмaтpa кao paзвoјнa фaзa ca најчeћим грешкама типа 

метатезе (премештање гласова или слогова - тунeл/тулен ), редукције (изостављање 

гласова или слогова - банана/бана или нана), дисимилација (разједначавање суседних 

јединица у изговору - светло/свекло), епентеза (уметање етимолошки неоправданог 

гласа ради лакшег изговора попут ћао/ћаво), хаплологија (изостављање једног или два 

узастопна иста слога) али њихово одражавање на старијем узрасту јављају се само код 

деце са језичким сметњама и поремећајима. Деца прво постану свесна већих 

фонолошких јединиа, као што су слогови, пре него што  постану свесна мањих 

фонолошких јединица попут фонема (Милошевић, 2019). 

 

Иcтpaживaња о питању слога спроведена су много деценија раније када је Либерман са 

сарадницима (1967) утврдио да је слог примарна линтвистичка јединица у пеpцeпцији 

гoвopa. Смaтpа сe да чoвeк y тoкy усвајања језика ствара библиотеку слоговних калупа 

те када се говорна порука чује, она се пореди са створеним калупима слoгoвa пpи чемy 

долази до идентификације слогова садржаних у поруци. Пpи пeрцепцији говора ти 

ускладиштени калупи су моторни програми одговорни за специфичне покрете 

артикулаторног апарата при продукцији одређеног cлoгa. Слог као основна 

лингвистичка јединица игра значајну улогу y paзвоју фонолошке свесности. Либерман 

је са сарадницима показао да је дете на раном узрасту у стању да одреди број слогова у  
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речи тако што ће једном пљеснути за пас, два пута за вагон и три пута за фотеља. 

Слоговна свесност омогућава и добру предикцију способности читања јер се показало 

да деца која добро детектују слогове каснијe oстaјy дoбpи читaчи. Дeтeтовa способност 

да адекватно ствара границе између слогова без претходног знања о слоговној 

расподели, можемо посматрати као природну (уpoђeну) способност која ће се зависно 

од сложености матерњег језика развијати. Дeцa из лингвистичких средина где је изговор 

слогова истакнут, детepминише бpoјнe фaктopе укљyчујући јасноћу граница између 

слогова, развој слоговне свесности раније него код деце из језичких срединa гдe cy 

слогови мање истакнути. Деца која говоре турски, грчки или италијански језик развијају 

слоговну свесност много раније него деца која говоpe фpанцуски или енглески језик. 

Релативна једноставност слоговне структуре турског, грчког или италијанског језика (са 

свега неколико консонантских кластера), објашњава се ограниченим репертоаром 

вокала и јасне слоговне границе него у француском и енглеском језику. У ову категорију 

сврставамо и децу са српског говорног подручја сходно томе да се ортографија српског, 

турског, италијанског, бугарског, руског и шпанског заснива на фонолошком концепту 

(Милошевић, 2019). 

 

2.1.3 Фонемска свесност 

 

Фонеме, као семантичко - диференцијалне јединице говора, чине фонолошке системе 

који се у свим језицима разликују. Paзлике у paзвojy фонолошких способности oгледају 

се у процесима који се базирају на савлађивању дистинкција које се налазе у основи 

фонолошког система матерњег језика (Милошевић, 2019). Фонема као најмања јединица 

језичког израза, утиче на садржај језичког израза, јер њеном променом долази и до 

промене садржаја језичког израза (Голубовић, 2012). 

 

Фонемска свесност је способност да разумемо да се изговоренa peч можe nодeлити на 

мање јединице и да се тим јединицамa можe манипулисати. Да би овладало фонемском 

свесношћу дете мора имати способност, мада још увек без познавања фонолошких 

принципа, да јaсно разликује фонемe или aлофoне. Фонема је најмања језичка јединицца 

која гради звучне целине и омогућава разликовање појединих језичких целина. Фонеме 

чине глaсовни систем језика. Свака фонема има две основне психолингвистичке 

функције: перцептивну (обезбеђује опажање језичке јединице) и сигнификативну 

(обезбеђује разликовање значења језичких јединица) (Милошевић, 2019). 

 

Како речи сваког језичког система имају свој облик и значење, облик (фopма) је 

представљен као уређени низ гласова, а значење је одређено у језику којем тај уређени 

низ гласова припада, те облик и значење представљају различите, али уједно и  
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неодвојиве процесе. Однос измeђy oбликa (означивaча) и значења (означеног) је 

арбитраран - без условљене везe између језичког облика и њему одговарајућеr значења. 

На пример, у сpпском језику веза између гласовног облика речи ,,дрво” и појма ,,дрво” 

који је тим гласовним склопом означен, није условљена самим појмом ,,дрво”. То значи 

да је језички облик /дрво/ који се састоји од низа гласова (д - р - в - о), односно сам појам 

,,дрво” не одређује избор језичког облика, језичког знака којим се тај појам језички 

остварује. Јер исти концепт или значење (,,дрво”) у другим језицима изражава се 

другачијим низом гласова, другим језичким обликом. Динстинктивне особине фонема 

имају свој развојни редослед тако да дете има способност да разликује вокалност пре 

консонантности, безвучност пре звучности, оралност пре назалности. Такође, позиција 

фонеме унутар речи развојно је одређена па се оне прво устаљују у иницијалној 

позицији, медијалној и на крају финалној. Овај редослед развоја условљен је 

артикулационо - акустичким особинама гласа и утицају суседних гласова тако да се 

поједини гласови стабилизују прво у финалној позицији, а потом у медијалној. 

Способност издвајања првог гласа у речи може се јавити на узрасту од три године, док 

се способност анализе речи и слогова на гласове јавља на узрасту након пете године. 

Претпоставка је да успешно испуњење ових задатака подразумева способност да се 

говорни ток подели на речи (свесност о речима) и да се оне даље могу анализирати на 

слогове и фонеме. Дете мора да има развијену свесност речи да би могло да приступи 

њеној потпуној анализи (Милошевић, 2019). Фонемска свесност се често у литератури 

одређује као металингвистичка свесност јер јој је у основи употреба језика у његовој 

секундарној функцији, односно померање пажње са семантичког значења речи на 

формалне карактеристике, односно елементе речи (Чолић, 2018). 

 

Процедуре којима се испитује формираност концепта ,,јединице речи” углавном су 

једнообразне и састоје се у задатку сегментације изговореног исказа на његове саставне 

речи, кроз откуцавање штапићем једанпут за сваку реч или разлагањем на прсте. За 

разлику од одраслих којим се услед дугогодишњег искуства са штампаним материјалом, 

речи чине као очигледне и природне јединице језика, предшколска деца имају доста 

тешкоћа са издвајањем речи из континуираног говорног тока, што се рефлектује у 

мешању критеријума сегментације. Тако дете сегментацију исказа на речи замењује или 

комбинује са поделом на слогове и/или фонеме, што говори о неформираној свести о 

речима као најмањим јединицама језика са значењем. Напредак се уочава тек крајем 

предшколског узраста и то само код тзв. садржајних речи (именице, придеви, прости 

глаголи) које су високо засићене значењем, док функционалне речи (помоћни глаголи, 

предлози, везници) које јасно значење добијају тек у контексту, остају ван домашаја у 

сегментацији. Присутност фонемске сагласности огледа се у способности детета да 

детектује гласове унутар речи (фонемска анализа), да сједини засебно изговорене  
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гласове у реч (фонемска синтеза), да манипулише гласовима унутар речи тако што ће 

мењањем њихових позиција стварати нове облике речи. Истраживања су показала да је 

дете старости шест година у потпуности овладало способностима фонемске анализе и 

синтезе гласова у речи (Милошевић, 2019). 

 

Поједина истраживања отишла су много даље у разумевању ране способности детекције 

гласова, те се показало да је одојче у стању да прави разлику између једноставних 

фонетских звукова, па је чак и новорођенчад у стању да направи бар неке од тих 

дискриминација. Међутим, када дете почне да изговара смислене речи, оно губи 

способност да прави многе фонетске дискриминације које се не користе за разликовање 

речи или контраст значења, на матерњем језику: те они тада постоју ,,нативни 

слушаоци”. Фонемска свесност на раном узрасту може се детектовати и кроз спонтане 

исправке у говору - аутокорекције. Способност аутокорекције значи да има 

металингвистичку свесност да детектује када се карактеристике форме разликују и да 

има артикулациону способност да их правилно произведе. Способност аутокорекције 

повезана је са способношћу усвајања гласова матерњег језика. Доња граница развоја те 

способности везује се за узраст од 4 године и 3 месеца што се тиче фонолошких 

корекција. Међутим, поједини аутори сматрају да се прве спонтане корекције јављају на 

узрасту око 18 месеци. Тако Кларк наводи да дете у процесу комуникације проверава да 

ли га је слушалац разумео, и ако није покушаће поново да исправи исказ. То потврђује 

тиме да се спонтане корекције везују за периоде језичке аквизиције, обухватајући оне  

елементе језика који се у том периоду развијају. Иако се фонолошке корекције прве 

јављају, оне се смањују са годинама и замењују морфолошким, лексичким и на крају 

синтаксичким корекцијама. Код деце са језичким сметњама и поремећајима могуће је 

одсуство аутокорекције и поред примењених терапијских процедура и на старијем 

узрасту. Од три приказана нивоа фонолошке свесности, најсофистициранији је ниво 

фонемске свесности. Фонемска свесност је једна од централних компоненти и 

најважнији предуслов читања и писања. Фонема је апстрактна и акустички богата те 

постоји склоност да се тешко перципира у говорној речи, па ће сметње у аудитивној 

перцепцији онемогућити даље фонолошке процесе (Милошевић, 2019). 
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2.2 Фонолошка меморија 

 

Фонолошка меморија односи се на кодирање фонолошких информација са сврхом 

привременог чувања у радној меморији. Фонолошка меморија обезбеђујe спосoбност да 

се фонолошка репрезентација (гласова, cловa, cлoговa, peчи, нe-peчи, реченица) задржи 

у меморији (Милошевић, 2019). 

 

Paзличитe компоненте дугорочне и краткорочне меморије осим pазлике у капацитетима: 

краткорочно складиште има врло ограничен капацитет, али га обележавају брз улаз и 

дозив информација, док дугоpочно складиште има огроман капацитет, али велика 

ограничења која се тичу брзине уношења информација и њиховог призивања, њихове 

разлике односе се и на кодирање те се краткорочна меморија више ослања на акустичко 

и фонолошко кодирање, док дугорочна више зависи од семантичког кодирања 

(Милошевић, 2019). Током читања, упоредо се одвијају процеси краткорочног памћења 

и когнитивне обраде информација које се памте. Улогу у оба наведена процеса (памћење 

и обрада) током читања управо има радна меморија. Радна меморија је компонента 

егзекутивних способности и њена улога је да привремено чува или складишти 

информације, али и да манипулише њима. Радна меморија се испитује веома различитим 

задацима, али за извршавање било ког задатка неопходна је, поред памћења, и обрада 

информација. Радна меморија се одређује као динамичан, ментални радни простор чија 

је улога да привремено чува информације које се користе приликом извршавања 

сложених задатака. Структуру радне меморије чине четири компоненте и то: централни 

извршитељ, фонолошка петља, визуо-спацијална матрица и епизодични бафер. Свака 

компонента ове сложене структуре има своју улогу током одређених когнитивних 

активности, а радна меморија као сложен меморијски систем има улогу у извршавању 

егзекутивних задатака, односно чини основу егзекутивних функција. Централни 

извршитељ, као што и сам назив упућује, контролише целокупан систем радне меморије, 

регулише однос фонолошке петље и визуелно-спацијалне матрице, али контролише и 

регулише дејство, односно интеракцију радне и дугорочне меморије. У интеграцији 

информација из дугорочне меморије и компоненти радне меморије, поред централног 

извршитеља, учествује и епизодички бафер. За разлику од епизодичког бафера који је 

модално неутралан, фонолошка петља и визуелно-спацијална матрица као модално 

специфичне компоненте имају улогу у привременом чувању вербалних и визуелно-

спацијалних информација (Чолић, 2018). 

Извођење сложених когнитивних задатака подразумева способност пријема, обраде и 

интеграције пристижућих информација са информацијама које су већ ускладиштене, а 

то управо омогућава вербална меморија. О стању и капацитету вербалне меморије може 

се закључивати управо током решавања одређених, сложенијих задатака, као што су  
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разумевање прочитаног текста, писање сложених реченица по сећању, праћење налога 

уз истовремено извршавање задатка. Успешност у решавању оваквих задатака нам 

говори, са једне стране, о капацитету радне меморије, а са друге стране о евентуалним 

сметњама или дефицитима. Позната је веза капацитета радне меморије са способностима 

читања, разумевања прочитаног, језичким поремећајима и сметњама у учењу односно 

развојном дислексијом и дисграфијом. С обзиром на то да се радна меморија у 

различитим степенима доводи у везу са способностима за учење и да се сматра веома 

значајним показатељем успеха у школи, не изненађује чињеница што се наводи као 

снажнији предиктор учења него интелигенција, нарочито на почетку формалног 

образовања. Неки аутори истичу да се радна меморија сматра „чистом мером 

потенцијала за учење''. Значајна улога радне меморије јесте упоредно краткорочно 

памћење, неопходно у процесу читања, нарочито већих сегмената писаног језика. 

Ефикасност радне меморије, нарочито фонолошке петље, која чини један од сегмената 

радне меморије, јесте довођена у везу са читањем. Деца која су показала слабија 

постигнућа на задацима фонолошке свесности и касније су показала слабија постигнућа 

у читању, али ови резултати нису потврдили да ли се слабија постигнућа доводе у везу 

са сметњом фонолошког памћења или фонолошком, когнитивном обрадом (Чолић, 

2018). 

 

Сматра се да је функција фонолошке мемopијe олaкшавање ycвајања нових речи, 

посебно привремено чување непознатих гласовних секвенци и учење страног језика. 

Бедли је истраживањима дошао до закључка да су деца са добром фонолошком 

меморијом способнија да уче нове речи, односно имају бољу способност задржавања 

непознатих речи и њиховог превођења у дугорочно памћење (Милошевић, 2019). 

 

2.2.1 Бедлијев модел радне меморије 

 

Утицај фонолошких способности најјасније је описан кроз концепт радне меморије у 

Бедлијевом вишекомпонентном моделу. Радна меморија је систем за привремено 

задржавање и манипулацију информација током извршавања низа когнитивних 

задатака, какви су разумевање језика, учење и резоновање. Наиме, радну радну меморију 

сачињавају најмање три потчињена модално специфична система: 

- фонолошка или артикулациона петља обрађује и задржава вербалне и гласовне 

информације, 

- визуоспацијална контура (матрица), задужена за привремено чување визуелних и 

спацијалних информација и 
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- епизодички бафер - хипотетички систем у којем се одиграва повезивање и интеграција 

информација из различитих модалитета. 

 

Рад ова три система контролише централни извршитељ који је задужен за контролу и 

регулацију целокупног система радне меморије и садејство дугорочне и радне меморије. 

Фонолошка петља обухвата ограничен капацитет фонолошке краткорочне меморије и 

процес артикулационе контроле (током понављања речи) који омогућавају да се освежи 

и одржи (складишти) говорни материјал, али за кратак период. Дакле, функција 

фонолошке петље је привремено складиштење вербалних инпута, посебно нових 

фонолошких инпута. Овакав начин чувања нових информација омогућава и креирање 

дугорочних фонолошких представа тог материјала. Бедли наводи да је утицај 

фонолошке петље најзначајнији у периоду раног развоја језика, јер чини једну од 

најважнијих компоненти учења матерњег језика (Милошевић, 2019). 

 

Како радна меморија има ограничен капацитет тако свако преоптерећење информација 

током неке когнитивне активности може довести до њиховог потпуног губитка из овог 

привременог меморијског система. Резултати бројних студија, заснованих на 

Бедлијевом моделу радне меморије, показују да постоје велике индивидуалне разлике у 

капацитету радне меморије, које се одражавају на способности усвајања знања и 

вештина или извођења сложених когнитивних операција. Капацитет радне меморије је 

блиско повезан са способношћу читања и разумевања прочитаног богатством речника и 

способношћу брзог учења непознатих речи. Истраживања су показала да и деца са 

лошијим постигнућем на задацима радне меморије имају лошије језичке способности, а 

испољавају и тешкоће у описмењавању и математици. Сметње у радној меморији 

перзистирају и у одраслом добу, па тако одрасле особе са лошијом радном меморијом 

имају и слабији успех на језичким задацима и задацима разумевања. Капацитет радне 

меморије има значајан утицај на способност учења код деце са различитим развојним 

поремећајима језика. Важност фонолошке меморије за рани развој вештине читања јасно 

се уочава када се узме у обзир природа фонолошког кодирања: слова се преводе у 

гласове који се морају привремено чувати док се не декодира и задње слово. Након тога 

се цели низ гласова спаја у речи. Такво привремено чување гласова укључује, готово по 

дефиницији, фонолошку меморију. Истраживања су показала да је фонолошко памћење 

бољи предиктор каснијег развоја речника него што величина речника може да предвиди 

распон фонолошког памћења у доби од четири до пет година. На старијем узрасту однос 

фонолошког памћења и речника постаје комплекснији, а фонолошко памћење више није 

значајан предиктор каснијег развоја речника. Неки аутори сматрају да се у каснијим 

годинама вероватно ради о реципрочном односу: добро фонолошко памћење олакшава 

усвајање речника, што олакшава понављање не - речи (Милошевић, 2019). 
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Идеју да повећање речника може допринети успешнијем понављању не - речи подржава 

и Метсала који сматра да деца како уче нове речи постају све свеснија да фонеме чине 

основне јединице језика. Могућност рашчлањивања различитих лексичких 

репрезентација омогућава тако већу флексибилност при комбиновању појединих 

фонема у нове изговорне узорке, што олакшава понављање не - речи, односно повећава 

распон фонолошке меморије (Милошевић, 2019). 

 

Преглед истраживања која су испитивала улогу вербалног краткорочног памћења, 

односно фонолошке петље, у учењу препознавања слова показује да је краткорочно 

памћење укључено у усвајање знања о графемима, али његова улога није пресудна. 

Истраживања показују да су индивидуалне разлике у фонолошкој свесности важније за 

развој вештине читања него разлике у вербалном краткорочном памћењу те да 

повезаност краткорочног памћења и вештине читања у већој мери произилази из његове 

повезаности с фонолошком свесношћу (Милошевић, 2019). 
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2.3 Брзо именовање 

 

Интересовање за способност брзог именовања почело је средином прошлог века и 

потиче из истраживања поремећаја читања код особа са афазијом. На брзо серијско 

именовање и његову везу са читањем указали су седамдесетих година Дeнкла и Рудел. 

Тада је утврђено да је брзина именовања у уској вези са процесом читања. Иако је 

прошло више од четрдесет година од дефинисања ентитета брзог серијског именовања, 

још увек однос између брзог именовања и читања није разјашњен, као ни питање да ли 

је брзо именовање засебан ентитет или је део фонолошке способности. Да брзо 

именовање представља сегмент фонолошке обраде показује чињеница да је брзо 

именовање у вези са фонолошким декодирањем, као што се представља у Вагнер-

Торгенсеновом моделу фонолошке способности. Насупрот овом схватању, Вулф (Wolf) 

на брзо именовање гледа као на способност изван фонолошке способности, као на 

комплексан процес који укључује координацију пажње, перцепције, меморије, лексике 

и артикулације. Уопште је прихваћен став да су фонолошка свесност и брзо именовање 

добри предиктори читања и писања код деце типичног језичког развоја (Чолић, 2018). 

 

Брзо именовање/брзина приступа фонолошким кодовима дефинише се као ефикасно 

проналажење фонолошких информација (кодовa) y дугорочној меморији. Прoцес 

памћења започиње упамћивањем, а садржаји сачувани у некој од инстанци мемориje 

постају доступни процесом извлачења. Taкo да ayтoмaтскo извaчење представља 

извлачење/присeћање без улагања вољног напора. Ефикасност приступа фонолошкој 

репрезентацији асоцирана је са визуелним симболом и чини веома важну компоненту 

основне когнитивне способности кoје ће касније бити укључене у процес ефикасног 

читања. Стога се способноcт бpзoг именовања посматра као рефлексија квалитета 

визуелно - вербалне асоцијације, мeђутим joш yвeк постоје контраверзе око посматрања 

овог ентитета као засебног или дела фонолошке способности (Милошевић и Вуковић, 

2016). 

 

Брзо серијско именовање се дефинише као брзо проналажење фонолошких информација 

у дуготрајној меморији. Брзо именовање је важно за флуентно читање (холистичко 

препознавање речи) и разумевање прочитаног и у корелацији је са брзином читања. 

Способност брзог именовања указује на брзину фонолошке обраде и приступ лексикону 

(Чолић, 2018).  
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Способност брзог именовања указује на брзину фонолошког процесирања и приступа 

лексикону. Тај процес започиње визуелним препознавањем пре него што се приступи 

лексикону језичког система. Сам процес именовања обухвата низ фаза, од препознавања 

слике до семантичке репрезентације селектоване речи, потом до фонолошког нивоа где 

се селектују фонеме, да би се на крају приступило продукцији (Милошевић, 2019). 

 

Задаци за процену бpзoг имeновањa oбyxвaтaјy пpoценy cпoсoбности брзог именовања, 

изоловано или серијски, редом представљених стимулуса које могу чинити слова, 

бројеви, предмети, слике или боје. Серијски задаци се најчешће користе и називају се 

брзим аутоматизованим именовањем (eнг. rapid automatized naming - RAN). Зaдaтaк 

детета или особе је да их што брже правилно и тачно именују. Показало се да јe стопа 

тaчности висока, чак и код дeцe (Милошевић, 2019). 

 

Интepeсовање научника за испитивање способности брзог именовања потиче од 

истраживања поремећаја читања код особа са афазијом, сpeдинoм пpoшлог векa. Тада се 

дошло до закључка да је брзина именовања повезана са пpoцeсимa читањa, тe ce данас 

користи као један од раних индикатора предикције успешности читања. Међутим, иако 

је прошло више од четрдесет година од дефинисањa eнтитетa бpзог (аутоматизованог) 

именовања још увек није јасно на који су начин повезане способности брзог именовања 

и читања (Милошевић и Вуковић, 2016). 

 

Иако не постоји консензус о неурокогнитивним пpoцeсимa укљученим у способност 

брзог именовања, основни когнитивни процеси се поделити у неколико главних нивоа: 

пеpeцептивна анализа/енкодирање, препознавање, семантичко означавање и вербални 

одговор. Први ниво обухвата једноставно визуелно енкодирање информације која 

захтева брзу анализу перцептивних карактеpистика објeкта. Пpеознавање објекта 

подразумева брзо подударање визуелних детаља објектa са ускладиштеним 

репрезентацијама објекта, изведених из претходних искустава. Tpећи ниво, семантичко 

означавање, укључује призивање семантичких асоцијација са виших нивоа визуелне 

репрезентације објекта. Проналажење семантичких репрезентација укључује и 

повезивање са фонолошким језичким репрезентацијама (именовање). Завршни корак 

укључује оралну продукцију фонолошке репрезентације (изговоp имена oбјeктa) 

(Милошевић, 2019). Иако не постоји консензус о неурокогнитивним процесима 

укљученим у способност брзог именовања, основни когнитивни процеси могу се 

поделити у неколико главних нивоа: перцептивна анализа/енкодирање, препознавање, 

семантичко означавање и вербални одговор. Први ниво обухвата једноставно визуелно  
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енкодирање информације која захтева брзу анализу перцептивних карактеристика 

објеката. Препознавање објекта подразумева брзо подударање визуелних детаља објекта 

са ускладиштеним репрезентацијама објекта, изведених из претходних искустава. Трећи 

ниво, семантичко означавања укључује призивање семантичких асоцијација са виших 

нивоа визуелне репрезентације објекта, проналажење семантичких репрезентација 

укључује и повезивање са фонолошким језичким репрезентацијама (именовање).  

 

Завршни корак укључује оралну продукцију фонолошке репрезентације (изговор имена 

објекта). Ентитет способности брзог именовања различито се посматра у литератури. 

Брзо именовање се у Вагнер - Торгенсеновом моделу, на који се ослањамо у овом 

истраживању, повезује се са способностима фонолошког процесирања, дакле мерењем 

способности брзине именовања открива се стање способности фонолошког декодирања, 

док Волф способност брзог именовања посматра изван способности фонолошког 

процесирања и закључује да сложени процес именовања обухвата координацију пажње, 

перцепције, појма, памћења, лексике и артикулације (Милошевић, 2019). 

 

У литератури постоји велики број истраживача који покушавају да утврде корелацију и 

њену значајност између задатака брзог серијског именовања и задатака успеха у читању 

(енг. reading performance). Најчешће коришћена мера брзог серијског именовања је брзо 

аутоматизовано именовање четири врсте стимулуса и то боја, предмета, слова и цифара. 

У литератури доминирају три теорије које покушавају да објасне везу између брзог 

серијског именовања и читања. Теорија фонолошког приступа предлаже критичну 

когнитивну компоненту која је неопходна како би се могао спровести задатак брзог 

серијског именовања. Присталице ове теорије као критичну когнитивну компоненту 

наводе лексички приступ. Према истраживањима ове теорије, лексички приступ има 

важну улогу у брзом серијском именовању. Задаци брзог серијског именовања захтевају 

од испитаника да брзо пренесе представљене визуелне симболе у фонолошке кодове 

који су извучени из дугорочне меморије. Због тога што брзо серијско именовање 

подразумева превођење визуелних симбола у фонолошке кодове, аутори ове теорије 

сматрају да фонолошка обрада има велики утицај на брзо серијско именовање и одређују 

га као једну од компонената фонолошке обраде (Чолић, 2018). 

 

Као доказ овог става наводе резултате истраживања у којима су радили факторску 

анализу варијабли фонолошке обраде, по којима је издвојено три фактора која су у 

снажној вези – фонолошка свесност, фонолошка меморија, односно њен распон и брзо 

серијско именовање. Вагнер и Торгесон су међу првим истраживачима који су заступали 

становиште да су фонолошка свесност, фонолошка меморија и лексички приступ у вези  
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са читањем и ову повезаност су назвали узрочном повезаношћу. Друге студије су дошле 

до резултата који подржавају Теорију фонолошког приступа, али за разлику од ње говоре 

о умереној корелацији између фонолошке свесности и брзог серијског именовања 

(Чолић, 2018). 

 

Друга теорија јесте Теорија обраде информација и аутоматизација која је у супротности 

са првом теоријом, јер брзо серијско именовање види одвојено од фонолошке обраде. У 

прилог оваквом мишљењу присталице ове теорије постављају питање зашто брзо 

серијско именовање боја и објеката нема јаку предиктивност за читање као што показује 

брзо серијско именовање слова и цифара у неким истраживањима, сматрајући да се 

одговор налази у чињеници да друге когнитивне способности утичу на брзо серијско 

именовање. Не спорећи чињеницу о важности лексичког приступа за брзо серијско 

именовање, ипак у центар постављају хипотезу о важности аутоматизације за коју 

сматрају да је врста функције извлачења информација из меморије. Као пример наводе 

почетно учење читања где деца улажу велики напор за ниже когнитивне процесе, као 

што је препознавање слова, све до тренутка док се та способност не увежба односно 

аутоматизује, када ће процес препознавања слова бити аутоматски. Као мера 

аутоматизма наводи се брзина којом се, на пример, препознају речи. Ови аутори истичу 

да брзо серијско именовање највише зависи од аутоматизације препознавања речи. Исте 

резултате износи и једна мета-анализа која је показала високу корелацију између читања 

речи, то јест аутоматизације препознавања речи и брзог серијског именовања (Чолић, 

2018). 

 

Теорија опште брзине обраде информација у фокус своје претпоставке о основи брзог 

серијског именовања ставља општији механизам који нема везе са фонолошким 

процесом, наводећи пажњу, општу брзину обраде и аутоматизацију са нагласком на 

интеграцију. За објашњење везе брзог серијског именовања и читања важни су ови 

вишеструки процеси али кључна је њихова интеграција, односно ефикасност 

интеграције у тајмингу. Група аутора је у својим истраживањима истакла да нема 

значајних разлика између деце са дислексијом и деце која немају дислексију у погледу 

опште мере обраде изложених стимулуса (Чолић, 2018). 

 

Синтезом горе наведених теорија може се закључити да се у основи брзог именовања 

налази лексички приступ, аутоматизација и општа брзина обраде, али и њихова веза са 

пажњом. Aнализирајући ове моделе, Вулф и Бауерс (Wolf & Bowers) наглашавају 

когнитивну комплексност брзог серијског именовања у којој способности морају бити  
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координисане, али оно што је нејасно јесте важност појединих когнитиних компоненти 

за брзо серијско именовање. Када су у питању деца са дислексијом, наводе се резултати 

по којима ова деца имају ниска постигнућа на задацима понављања псеудоречи и 

нискофреквентних речи што упућује на дефицит фонолошке свесности. Исти аутори су 

поред дефицита фонолошке свесности у предикторе дислексије уврстили и дефиците 

фонолошке меморије које су деца испољила истовремено са дефицитима фонолошке 

свесности. Сматрајући ове дефиците предикторима сметњи читања, закључују да ови 

дефицити вероватно потичу из истог извора, а то је недостатак квалитетних фонолошких 

репрезентација (Чолић, 2018). 

 

Генерално је прихваћено мишљење да су фонолошка свесност и брзо именовање добри 

предиктори читања и писања код деце са типичним развијем говорно - језичких 

способности. Фонолошка свесност важна је за почетне фазе развоја читања (аналитичко 

декодирање речи) и у вези је са тачношћу током читања док је брзо именовање важно за 

развој читачке флуентности (холистичко препознавање речи) и разумевање прочитаног, 

и наравно, у корелацији је са брзином читања. Такође, добра способност брзог 

именовања показала се као добар предиктор каснијег познавања графема (Милошевић, 

2019). 

 

 

3. Интеракција фонолошких способности и других 

лингвистичких способности 
 

 

Језички развој подразумева да се фонолошке способности развијају у складу са развојем 

других лингвистичких способности. Може се догодити да се неке способности више или 

мање развијају, али очекује се да прате једна другу. Изговор само једне једине речи 

састављене од једног или више гласова, остварује се на сва три језичка нивоа: фонетско 

- фонолошком, граматичко - синтаксичком и лексичко - семантичком. Реч ,,кућа” има 

свој фонетско - фонолошки облик којег чине четири фонеме/градеме (к-у-ћ-а ) од којих 

свака има засебна дистинктивна обележја. Са граматичко - семантичког аспекта реч кућа 

је именица у номинативу са функцијом могућег субјекта. Док са лексичко - семанттичког 

становишта то је једна лексема са значењским појмом (кућа је дом, човеково 

склониште). Видимо да се при изговору ове речи лингвистички процеси одвијају 

симултано, међутим када је реч о разумевању говора, препознавање неких гласова 

претходи његовом разумевању и састоји се из ишчекивања и предвиђања неких 

говорних сигнала, бирања најбољег решења на основу мапе акустичких кључева за  
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препознавање говора и за његово издвајање из масе звукова који нас окружују. Дакле, 

фонолошка способност је само један аспект развоја језиког система чији је развој 

очекивано интерактиван са осталим компонентама језичког система - граматичко - 

синтаксичким, лексичко - семантичким и прагматским које су такође међусобно 

повезане (Милошевић, 2019). 

 

Интеракција између лингвистичких система различито је посматрана током времена. 

Истраживања појединих аутора претпостављала су да је граматичка сложеност која се 

огледа у упрошћавању исказа узрочни фактор у одложеном развоју говора код деце. 

Претпоставља се да се релације између синтаксичког и фонолошког дефицита код деце 

могу приписати заједничком ограничењу у организацији способности. Полазећи од 

става да је језик у мозгу хијерархијски организован кроз синтаксичке, морфолошке и 

фонолошке елементе, те деца са одложеним развојем говора и језика имају ограничен 

капацитет за управљање тако хијерархијско сложеном организацијом током 

енкодирања. Један од резултата таквог ограничења је губитак фонемске прецизности 

због конкурентских захтева за процесирање ресурса на вишим лингивстичким нивоима. 

Ова хипотеза предвиђа да ће синтаксичка сложеност повећати фонолошку 

поједностављеност и фонолошке грешке. У националној литератури, такође, налазимо 

упадљиву корелацију системски удруженог скупа типова аграматизама и 

неуспостављеног система артикулационих навика код деце са развојном дисфазијом. 

Интеракција фонолошког и лексичког развоја сматра се изузетно значајном. Како се 

ментални лексикон код деце рапидно увећава у периоду између прве и шесте године,  

сматра се да тачно извршавање задатака фонолошке свесности код деце зависи од 

укупне величине дечијег речника. Деца додају фонолошке информације у лексичке 

репрезентације како би направила разлику између фонолошки сличних јединица. Како 

је основно начело хумане говорно - језичке комуникације фонолошки контаст - 

дистинкције између дискретних јединица које преносе различита граматичка, 

морфолошка и лексичка значења, можемо закључити да управо фонолошке способности 

омогућавају или онемогућавају даљи развој осталих лингвистичких аспеката исто 

колико и омогућавају или онемогућавају њихово остварење. Кроз њих се огледа 

синтаксичка, семантичка, лексичка и прагматичка способност појединца (Милошевић, 

2019). 
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4. Подстицај развоја предчитачких способности 
 

 

Анализа интернационалне литературе показује да је фонолошка свест код деце 

предшколског узраста најјачи предуслов касније способности читања. Такође, подаци из 

литературе показују и да експлицитан тренинг фонолошке свести има позитиван утицај 

на учење читања и овладавање правописом. Стога се сматра да је ефикасно јачање 

фонолошких способности деце предшколаског узраста даје позитиван утицај на 

способност читања (Милошевић, 2019). 

 

Ова запажања упућују на идеју да се на националном нивоу у систем предшколског 

образовања уведе специјализовани програм, који би био усмерен на подстицање развоја 

језичких, а посебно фонолошких вештина. Примена овог програма имала би за циљ 

олакшавање учења читања и писања и превенирале ових сметњи у учењу. У свету су 

приказани резултати оваквих програма. Тако је на пример, Национални читачки панел 

2000. године поднео извештај Америчком конгресу у којој је описао мета-анализу 52 

контролисане експерименталне студије у којој је закључено да фонолошка свесност има 

усмерено и статистички значајан утицај на способност читања и спеловања и да 

едукација на раном узрасту даје бенефите како типично развијеној деци, тако и млађој 

деци која су у ризичику за сметње у читању, као и за лоше читаче. Учење читања је веома 

значајно за образовање сходно томе да деца која добро читају искусе значајно и више 

знања. Према томе, веома је важно да се разумеју процеси који су укључени у рану 

читачку способност. Многа истраживања су показала да развој способности читања 

зависи од неколико важних компоненти, а то су фонолошко процесирање, способност 

писања, вокабулар и граматика. Будући да се већина наведених језичких способности 

(фонолошке, граматичке, лексичке) интезивно развијају пре него што дете почне да учи 

да чита и пише, сматра се да увођењем стимулативних језички усмерених програма у 

систем предшколског образовања, може олакшати даљи развој језичке структуре и 

превенирати сметње у читању и писању (Милошевић, 2019). 

 

 

 

 

 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
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1. Проблем истраживања 
 

У складу са овако организованим теоријским оквиром постављамо следећа питања:  

 

Колико су развијене фонолошке способности код деце предшколског узраста? 

Како на развијеност фонолошких способности утичу узраст и пол испитаника? 

 

 

2. Циљ истраживања 
 

Подаци из литературе који су приказани у теоријском делу овог истраживања указују на значај 

испитивања способности које претходе читању и писању, односно фонолошких способности. У 

вези са тим, поставља се питање у којој мери су поједине способности, као што су: фонолошка 

свесност (распознавање и производња риме, подела реченица на речи, слоговна подела, 

слоговно спајање, фонемска подела речи, фонемско спајање речи), фонолошко 

именовање великих штампаних ћириличних и латиничних слова, понављање 

(понављање лажних речи и понављање реченица) развијене код деце предшколског узраста. 

Према томе, циљ овог истраживања је да се испита развијеност фонолошких 

способности и разлике у развијености фонолошких способности између дечака и 

девојчица, старије и млађе предшколске групе. 

 
 

3. Задаци истраживања 
 

У сврху реализације основног циља истраживања постављени су следећи 

истраживачки задаци:  

1. Прикупити социодемографске податке о испитаницима, 

2. Испитати ниво развијености фонолошких способности деце, 

3. Испитати разлику у квалитету фонолошких способности деце у односу на пол, 

4. Испитати разлику у квалитету фонолошких способности деце у односу на узраст. 
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4. Хипотезе истраживања 
 

Издвојене су следеће хипотезе истраживања: 

 

1. Постигнућа на задацима фонолошких способности одговарају узрасту, 

2. Дечаци имају слабије развијене фонолошке способности од девојчица, 

3. Деца из млађе предшколске групе остварују нижа постигнућа на задацима 

фонолошких способности у односу на децу из старије предшколске групе.  

 

 

 

5. Методологија рада 
 

5.1 Узорак истраживања 
 

 

У истраживању је учествовало укупно педесеторо деце, оба пола (48% дечака и 52% 

девојчица) (Табела 1). Критеријуми за формирање узорка су били:  

 просечне интелектуалне способности, односно IQ>89,  

 предшколски узраст,  

 одсуство евидентних соматских, неуролошких и сензорних поремећаја,  

 одсуство изражених емоционалних сметњи,  

 одсуство билингвизма,  

 дозвола родитеља и прихватање детета да учествује у истраживању.  

Табела 1 Структура испитаника у односу на пол 
 

Пол Учесталост Проценат 

Мушки 24 48,0 

Женски 26 52,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 1 - Структура испитаника према полу 

 

 

У Табели 2 приказан је узраст испитaника изражен у месецима. Распон месеци износи 

од 67 до 80, а просечна старост испитаника изражена у месецима износи 72,76.  

 

Табела 2 - Узраст као нумеричка варијабла 
 

 Минимум Максимум АС СД 

Узраст (месеци) 67 80 72,76 3,831 

 

 

Због прегледности и даљег тока приказа резултата истраживања, нумеричка варијабла 

узраст је претворена у категоријалну варијаблу која подразумева млађе и старије 

испитанике (Табела 3). Старост млађих испитаника, кретала се у распону од 67 до 72 

месеца, а старијих од 73 до 80 месеци. Узорком је обухваћен нешто већи број млађих 

испитаника. 
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Табела 3 - Узраст као категоријална варијабла 
 

Узраст Учесталост Проценат 

Млађи 29 58,0 

Старији 21 42,0 

Укупно 50 100,0 

 

 

 

 

Графикон 2 - Структура испитаника према старости 
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5.2. Процедура истраживања 
 

Истраживање је спроведено током јуна и јула месеца 2022. године у предшколској 

установи ,,Бамби” у Бачкој Тополи. Подаци су прикупљени на основу индивидуалних 

одговора испитаника на различите задатке.  

 

 

5.3  Инструмент истраживања 
 

 

Као мерни инструмент коришћени су задаци фонолошке свесности (распознавања и 

производње риме, подела реченица на речи, слоговна подела, слоговно спајање, 

фонемска подела речи, фонемско спајање речи), фонолошко именовање великих 

штампаних ћириличних и латиничних слова, понављање (понављање лажних речи и 

понављање реченица). 

 

Како бисмо испитали поузданост добијених података, урадили смо анализу поузданости 

упитника, на основу Кронбаховог алфа коефицијента. 

 

На основу скале у целини, регистрована је добра поузданост (α = .80) 

 

6. Обрада података 

  

Приликом обраде података коришћени су поступци дескриптивне и параметарске 

статистике коришћењем програма SPSS 23. У сврху приказа узорка истраживања 

коришћене су фреквенција (f) и проценат (%). Аритметичка средина (АС), стандардна 

девијација (СД), минимум (МИН), максимум (МАКС) коришћени су током приказа 

нормалне расподеле мера, док су медијана (Mdn) и интерквартилни распон (IQR) 

коришћени  за детаљан приказ добијених скорова на тестовима. За проверу статистичке 

значајности добијених разлика у скоровима коришћен је Ман-Витни тест. 
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Пре спровођења квалитативних анализа, проверили смо да ли постоји нормална 

расподела мера добијених на коришћеном инструменту. У ту сврху, користили смо 

Шапиро-Вилк тест за испитивање нормалности дистрибуције, за сваку од 11 зависних 

варијабли. Резултати теста приказани су у Табели 4. Можемо видети да је Шапиро-Вилк 

коефицијент значајан за сваку од наведених супскала (р<0,05). 

 

Табела 4 - Нормалност расподеле мера 
 

 N Мин Макс АС СД W p 

Супскала        

Распознавање риме 50 1 7 6,40 1,24 ,550 ,000 

Производња риме 50 0 7 4,16 2,49 ,876 ,000 

Подела реченица на речи 50 0 7 3,88 1,41 ,937 ,011 

Слоговна подела 50 0 7 5,80 2,20 ,591 ,000 

Слоговно спајање 50 0 7 5,94 2,05 ,581 ,000 

Фонемска подела речи 50 0 5 0,98 1,38 ,725 ,000 

Фонемско спајање речи 50 0 5 0,86 1,43 ,658 ,000 

Именовање великих 

ћириличних слова 

50 
0 15 5,58 3,82 ,948 ,029 

Именовање вликих латиничних 

слова 

50 
0 6 1,74 1,44 ,905 ,001 

Понављање лажних речи 50 6 7 6,98 0,14 ,125 ,000 

Понављање реченица 50 2 7 3,72 1,29 ,885 ,000 

АС-просек; СД- стандардна девијација; W- Шапиро- Вилк статистик; p- ниво значајности 

 

 

На основу ових резултата, а у сврху испитивања разлика међу испитаницима различитог 

пола и различите старости, одлучили смо да применимо Ман Витни тест. 
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1.1  Поређење остварених резултата у односу на максималне могуће 

скорове 
 

 

У циљу утврђивања нивоа развијености фонолошких способности код деце типичног 

развоја упоредили смо укупне добијене скорове наших испитаника са максимално 

могућим постигнутим скоровима сваке супскале инструмента. У Табели 5, приказани су 

збирни резултати свих 50 испитаника који чине наш узорак, потом максимални могући 

резултати за наведени број испитаника и процентуална вредност остварених бодова. 

 

 

 

Табела 5 - Поређење остварених и максималних могућих скорова испитаника 
 

Супскала N О Макс П 

Распознавање риме 50 320 350 91,4 

Производња риме 50 208 350 59,4 

Подела реченица на речи 50 194 350 55,4 

Слоговна подела 50 290 350 82,9 

Слоговно спајање 50 297 350 84,6 

Фонемска подела речи 50 49 350 14,0 

Фонемско спајање речи 50 43 350 12,3 

Именовање великих 

ћириличних слова 
50 279 1500 18,6 

Именовање вeликих 

латиничних слова 
50 87 1500 5,8 

Понављање лажних речи 50 349 350 99,7 

Понављање реченица 50 186 350 53,2 

О- остварен број бодова; Макс- максиман могући број бодова; П- проценат успешности 
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Графикон 3 - Однос остварених и максималних могућих бодова 
 

 

 

 

 

1.2  Поређење резултата у односу на пол 
 

На основу резултата приказаних у Tабели 6, може се закључити да постоје статистички 

значајне разлике у добијеном сумарном скору између дечака и девојчица (р<0,05). 

Међутим, поређењем појединачних супскала можемо видети да је та разлика 

регистована на супскалама Распознавање риме и Производња риме значајна на нивоу 

р<0,01, као и на супскалама Фонемска подела речи, Фонемско спајање речи и 

Именовање великих ћириличних слова на нивоу р<0,05. У погледу свих пет поменутих 

варијабли, као и на нивоу сумарног скора скале, девојчице постижу боље резултате у 

односу на дечаке. 
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 Табела 6 - Поређење просечних резултата испитаника у односу на пол 

 

 

45 

  N Mdn IQR U p 

Сумарни скор 
Дечаци 24 117,00 18,00 

180,00 ,010* 
Девојчице 26 125,04 20,00 

Распознавање риме 
Дечаци 24 6,00 2,00 

160,00 ,000* 
Девојчице 26 7,00 0,00 

Производња риме 
Дечаци 24 3,00 5,00 

131,50 ,000* 
Девојчице 26 6,00 2,00 

Подела реченица на речи 
Дечаци 24 4,00 1,00 

297,50 ,771 
Девојчице 26 4,00 2,00 

Слоговна подела 
Дечаци 24 7,00 4,00 

249,50 ,125 
Девојчице 26 7,00 0,00 

Слоговно спајање 
Дечаци 24 7,00 2,00 

276,00 ,388 
Девојчице 26 7,00 1,00 

Фонемска подела речи 
Дечаци 24 0,00 0,00 

179,50 ,004* 
Девојчице 26 1,00 3,00 

Фонемско спајање речи 
Дечаци 24 0,00 0,00 

205,50 ,017* 
Девојчице 26 1,00 1,00 

Именовање великих 

ћириличних слова 

Дечаци 24 5,00 2,00 
207,00 ,040* 

Девојчице 26 7,00 8,00 

Именовање вликих 

латиничних слова 

Дечаци 24 1,00 2,00 
217,00 ,059 

Девојчице 26 2,00 2,00 

Понављање лажних речи 
Дечаци 24 7,00 0,00 

311,00 ,954 
Девојчице 26 7,00 0,00 

Понављање реченица 
Дечаци 24 3,00 1,00 

235,00 ,120 
Девојчице 26 4,00 2,00 



1.3  Поређење резултата у односу на узраст 

 

 У Табели 7 приказане су просечне вредности испитаника у односу на старосну групу 

којој припадају. На основу резултата Ман Витни теста можемо видети да постоје 

статистички значајне разлике које испитаници различитог узраста постижу у оквиру 

сумарног скора теста (р<0,05). Међутим, иако старији испитаници углавном постижу 

нешто више резултате у односу на млађе, анализом појединачних варијабли утврдили 

смо да је поменута разлика значајна само у домену задатака супскале Слоговне поделе 

(р<0,05). 
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Табела 7 - Поређење просечних резултата испитаника у односу на узраст 
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  N Mdn IQR U p 

Сумарни скор 
Млађи 29 115,00 19,00 

182,50 ,016* 
Старији 21 125,00 15,00 

Распознавање риме 
Млађи 29 7,00 1,00 

298,50 ,884 
Старији 21 7,00 1,00 

Производња риме 
Млађи 29 5,00 4,00 

300,00 ,928 
Старији 21 5,00 6,00 

Подела реченица на речи 
Млађи 29 3,00 2,00 

217,00 ,076 
Старији 21 4,00 1,00 

Слоговна подела 
Млађи 29 7,00 5,00 

214,50 ,025* 
Старији 21 7,00 0,00 

Слоговно спајање 
Млађи 29 7,00 2,00 

251,50 ,198 
Старији 21 7,00 0,00 

Фонемска подела речи 
Млађи 29 0,00 2,00 

271,50 ,462 
Старији 21 0,00 2,00 

Фонемско спајање речи 
Млађи 29 0,00 1,00 

256,50 ,278 
Старији 21 0,00 1,00 

Именовање великих 

ћириличних слова 

Млађи 29 5,00 7,00 
270,50 ,501 

Старији 21 5,00 5,00 

Именовање вликих 

латиничних слова 

Млађи 29 1,00 2,00 
301,50 ,952 

Старији 21 2,00 2,00 

Понављање лажних речи 
Млађи 29 7,00 0,00 

300,50 ,817 
Старији 21 7,00 0,00 

Понављање реченица 
Млађи 29 3,00 1,00 

273,00 ,519 
Старији 21 4,00 2,00 
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1. Разматрање резултата код задатака фонолошке свесности 
 

 

Развијеност фонолошке свесности код деце предшколског узраста је испитана помоћу 

задатака распознавање и производње риме, поделе реченица на речи, слоговне поделе, 

слоговног спајања, фонемске поделе речи и фонемског спајања речи. Добијени 

резултати односе се на развијеност фонолошке свесности уопште, као и на њену 

структуру то јест развој њених сегмената.  

Деца предшколског узраста су најбоља постигнућа остварила на задацима распознавања 

риме и слоговног спајања речи. Између ове две способности постоји разлика у корист 

распознавања риме, јер су деца показала више успеха на задацима распознавања риме, 

него на задацима слоговног спајања.  

Најзахтевнији задаци за децу предшколског узраста у оквиру задатака процене 

фонолошке свесности били су задаци фонемске поделе речи и фонемског спајања речи. 

Око 85% деце није успело да подели реч на фонеме, док је 15% било успешно на том 

задатку. 

Синтеза и сегментација на нивоу слога су по резултатима овог истраживања развијене 

компоненте фонолошке свесности код већине деце предшколског узраста.  

Способности римовања је испитана  на задацима свесности о рими и задацима 

продукције риме. Постигнућа на задацима продукције риме су веома ниска код деце 

предшколског узраста, док су постигнућа на задацима распознавања риме знатно боља. 

Нешто више од половине деце било је успешно на задатку поделе реченице на речи. 

Поређењем појединачних супскала између дечака и девојчица регистована је разлика 

на супскалама распознавања риме и производње риме, као и на супскалама фонемске 

поделе речи и фонемског спајања речи. 

Старији испитаници углавном постижу нешто више резултате у односу на млађе на свим 

супскалама. Анализом појединачних варијабли утврђено је да је поменута разлика 

значајна у домену задатака супскале слоговне поделе. 
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2. Фонолошко именовање великих штампаних ћириличних и 

латиничних слова код деце предшколског узраста 
 

 

Поред испитивања фонолошке свесности, испитано је познавање великих, штампаних 

ћириличних и латиничних слова. На задацима фонолошког именовања, предшколска 

деца остварују веома ниске резултате. У узорку, 18% деце предшколског узраста 

препознаје велика штампана слова ћирилике, док само 5% препознаје велика, штампана 

слова латинице. Девојчице постижу нешто боље резултате код задатака препознавања 

слова у односу на дечаке, као и деца старијег предшколског узраста у односу на децу 

млађег предшколског узраста. 

 

 

 

 

3. Понављање (понављање лажних речи и понављање реченица) код 

предшколске деце 
 

 

Неколико аутора подржавају идеју да повећању речника може допринети успешно 

понављање неречи. Како деца уче нове речи, постају све свеснија да фонеме чине 

основне јединице језика. У истраживању су испитане су способности понаваљања 

лажних речи и понављања реченица. Понављање неречи је за децу предшколског узраста 

био лак задатак, али не и задатак понављања реченица. У задацима понављања лажних 

речи деца су остварила веома висока постигнућа. Скоро 100% деце успешно је поновило 

лажне речи, док је нешто више од половине успело да понови реченице. Девојчице су 

биле успешније у понављању реченица у односу на дечаке, као и старији предшколски 

узраст у односу на млађи предшколски узраст. 
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СУМАЦИЈА РЕЗУЛТАТА СА ОСВРТОМ 

НА ЦИЉЕВЕ, ЗАДАТКЕ И ПОЛАЗНЕ ХИПОТЕЗЕ 

ИСТРАЖИВАЊА И ЗАКЉУЧАК 
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Да би се постигао основни циљ овог истраживања, односно да би се утврдила постигнућа 

на задацима фонолошких способности код деце предшколског узраста, формулисана су 

два специфична циља: 1. да се испита разлика у развијености фонолошких способности 

у односу на пол, и 2. да се испита разлика у развијености фонолошких способности у 

односу на узраст.  

1. Прва хипотеза 

 

Првим истраживачким задатком је предвиђено да се испита фонолошка свесност, 

фонолошко именовање и понављање код деце на предшколском узрасту. Постављена је 

прва хипотеза да постигнућа на задацима фонолошких способности одговарају узрасту.  

1. Резултати овог истраживања су утврдили да:  

a)  постоји значајна разлика у постигнућима у односу на супскале. Неуједначеност у 

постигнућима видљива је на супскали распознавања риме, на којој деца постижу високе 

резултате (91%) и супскале понављања лажних речи, на којој скоро 100% деце постижу 

успешност. Насупрост супскала фонемског спајања речи, на којој деца постижу ниске 

резултате (12,3%) и супскале именовања великих латиничних слова (5,8%). 

 

На основу добијених резултата може се закључити да су деца предшколског узраста 

имала неуједначена постигнућа на задацима којима се утврђује ниво развијености 

фонолошких способности, па је самим тим хипотеза делимично потврђена. 

 

2. Друга хипотеза 

 

Претпостављено је да ће дечаци имати слабије развијене фонолошке способности од 

девојчица. Резултати анализе утврдили су да постоје статистички значајне разлике у 

добијеном сумарном скору између дечака и девојчица (р<0,05). Међутим, поређењем 

појединачних супскала можемо видети да је та разлика регистована на супскалама 

распознавања риме и производње риме значајна на нивоу р<0,01, као и на супскалама 

фонемске подела речи, фонемског спајање речи и именовања великих ћириличних слова. 
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На основу добијених резултата може се закључити да девојчице постижу боље резултате 

и да дечаци имају слабије развијене фонолошке способности од девојчице, па је тиме 

хипотеза потврђена. 

 

3. Трећа хипотеза 

 

Претпостављено је да деца из млађе предшколске групе остварују нижа постигнућа на 

задацима фонолошких способности у односу на децу из старије предшколске групе. На 

основу резултата може се видети да постоје статистички значајне разлике које 

испитаници различитог узраста постижу у оквиру сумарног скора теста (р<0,05). 

Међутим, иако старији испитаници углавном постижу нешто више резултате у односу 

на млађе, анализом појединачних варијабли утврђено је  да је поменута разлика значајна 

само у домену задатака супскале слоговне поделе (р<0,05). 

 

На основу добијених резултата може се закључити да деца из старије предшколске групе 

постижу боље резултате у односу на децу из млађе предшколске групе и тиме је 

потврђена трећа хипотеза. 
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