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САЖЕТАК 

Да би човек учествовао у друштву, и комуницирао са околином неопходан му је 

говор. Говор, такође, обликује начин на који човек разуме свет и самог себе. 

Развој говора почиње са развојем још у пренаталном периоду, то је сложен 

процес на који може утицати велики број спољних фактора. Поред генетских 

предиспозиција, околина игра веома значајну улогу у развоју говора, па је тако 

породица, као детотово најприродније окружење веома битна у развојном 

процесу. Поред породице, ту су и друге установе (као што је вртић) које на 

разне начине, а најчешће кроз игру и песму, треба да стимулишу развој говора у 

најранијем периоду. У раду су интерпретирани проблеми и смернице за 

правилан развој говора, као и примери из добре праксе, који су прикупљени 

методом анализе садржаја и литературе из области референтне за тему рада. 

Циљ јесте да се у раду детаљно прикажу фазе развоја говора, као и фактори 

који утичу на развој, са нагласком на оне који га стимулушу још од најранијег 

детињства. 

Кључне речи: Развој говора, стимулација, фазе развоја говора. 

 

ABSTRACT 

In order for a human being to participate in society, speaking is necessary. The 

speech also influences and forms the way in which a person understands himself and 

the world around him. Speech development starts in the prenatal period, which is a 

complex process that may influence a variety of external factors. Apart from genetic 

predispositions, the environment plays a significant role in speech development, so 

family, as well as the child's natural environment, is very important in the 

development process. Apart from family, we have other institutions like kindergarten 

which, in many ways, and mostly through play and song, stimulate speech 

development in the earliest period. In the following piece are interpreted problems 

and guidelines for correct speech development, as well as some examples from good 

practice, which are collected by using content and literature relevant to the theme. 

The goal of this piece is a detailed showcase of the phases of speech development, as 

well as the speech influencing factors, with an accent on those which stimulate from 

the earliest stages of childhood.  

Keywords: speech development, stimulation, speech development phases  
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1. УВОД 
 

Говор је оно што разликује човека од других живих бића. Да би могао да 

функционише у друштву он мора да комуницира са околином. Развој говора је 

дуготрајан и сложен процес, који може наилазити на разне препреке, под 

утицајем различитих фактора. У првих шест година дететовог живота, оно 

усваја говорно-језичке вештине којима се служи до краја живота. Зато је код 

деце веома битно стимулисати развој говора од најранијег узраста, а у том 

процесу морају учествовати, пре свега родитељи, као дететово најприродније 

окружење, затим васпитачи, па чак и околина. 

Живимо у времену у којем је развој технологије, и генерално индустрије 

довео до промена у човековој свакодневници. Може се увидети да су те промене 

довеле и до промена у окружењу детета, где се промена примећује и у 

примарном окружењу, тачније у односима између родитеља и деце. Родитељи 

преокупирани свакодневним обавезама имају све мање времена, или стрпљења 

да квалитетно проведу слободно време са дететом, па тако интернет и медији 

преузимају примарно место у “чувању” деце. То за последицу може имати 

спорије напредовање свеукупног развоја код деце, а све чешће се јављају 

потешкоће у усвајању говора. Свако дете се различито развија и свако дете је 

индивидуа за себе, међутим постоје одређене говорно-развојне норме према 

којима се одређује да ли је дете у предвиђеном развојном периоду за свој узраст. 

Старц и сарадници (2004) сматрају да су деца у одређеном периоду (од 18 

до 24 месеца од рођења) најосетљивија за усвајање говора. Та осетљивост је 

повезана са сазревањем нервног система, посебно структуралним променама у 

мозгу као што је нагло повећање мождане масе (и коре мозга), броја веза међу 

неуронима и одређених регија у мозгу. Због тога је веома битно, да посебно у 

том периоду, дете има адекватну социјану стимулацију, јер ће само на тај начин 

моћи да се искористе његове урођене могућности и да дође до развоја говора 

(Старц и сар, 2004). 

Циљ овог рада јесте да приближи и детаљније опише фазе развоја говора, 

факторе који могу да утичу на развој, са нагласком на оне који га стимулишу 

још од најранијег доба, поткрепљеним примерима из добре праксе. 
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2. ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

 

 Говор је темељ људске комуникације и обухвата све сфере људског живота 

и његових активности. Људски говор је међу најзаступљенијим звуковима који 

нас окружују. У савременом свету, човек проведе 70% свог времена у 

комуницирању, од тога 50% комуницира гласом и говором. Уопштено речено, 

комуникација је размена идеја између одашиљача и примаоца, она подразумева 

пренос поруке и одговор. Из тог разлога се процес комуникације сматра 

елементарним међу људима, а начин на који се она остварује битна је за развој 

цивилизацијске врсте. Вербална комуникација подразумева коришћење гласа 

(тон, боја, брзина говора, изговор, паузе у говору) и коришћење тела (мимика, 

гестикулација) (Јовановић-Симић и сар, 2017). 

 Од самог почетка постојања, да би опстао, човек је морао да се користи 

неким облицима комуникације. У почетку се тај процес сводио на гестикулацију, 

међутим, еволуција је принудила човека да систем гестикулације допуни и 

замени ефикаснијим системом, као што је говор. Поједини аутори сматрају да је 

употреба говора дошла из тешкоће да прачовек комуницира заузетим рукама, 

које су биле основ за преживљавање, те га то приморало на други метод 

изражавања. Период који се наводи у литератури као период у којем се говор 

развијао јесте између 100000 и 20000 године пре нове ере, што се своди на 50 - 

30000 година пре нове ере (позни период горњег палеолита). Како год било, 

чињеница јесте да је људски род добио својствену особину од момента када је 

говор преузео основни вид комуникације (Јовановић-Симић и сар, 2017). 

 Говор се дефинише као језик у акцији, као реализација вербалног 

симболичног система и представља синхронизовано деловање когнитивних, 

психолошких и социјалних фактора. 

 Говор и језик су узајамно условљени и делови су једне јединице, они се не 

могу замењивати, поистовећивати или искључивати. Не постоји, нити ће 

постојати језик који није остварен у говору, нити је говорна комуникација 

могућа без језика. Језик се темељи на принципима симболизације и говору даје 

смисао. Језик представља систем знакова који омогућавају човеку да 

комуницира са околином, језик је настао као организација говора која је 

олакавала јединкама да се споразумеју.  
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 У најширем смислу, језиком се може назвати сваки систем знакова који 

служи комуникацији између људи, животиња и машина. Према Бугарски (2003), 

утемељивач модерне лингвистике, Фернандо де Сосир, целокупно подручје 

људског језика - језик у општем смислу (langage), дели на језик као систем 

знакова који припада одређеној друштвеној заједници (langage), и говор као 

суму индивидуалних остварења тог система. Међусобни однос ова три нивоа 

апстракције се може аналогијом илустровати на новац. Па тако можемо узети да 

општи појам “валута” одговара појму људског језика, у том случају појам 

“динар” (валута која је у употреби у једној одређеној заједници) одговара појму 

језика као посебног система, а било који конкретни динар, односно новчић као 

примерак те валуте је еквивалентан ономе што иде у говор. (Бугарски, 2003). 
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3. ТЕОРИЈЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 

 

Постоје различите теорије тумачења развоја говора, оне се могу поделити у 

две групе:  

 

Емпиристичко тумачење развоја говора 

У основи овог тумачења су оршти принципи условљавања, као што је 

инструментално учење. Емпиријско тумачење развоја говора заступају 

амерички психолози бихевиористи, неки од њих су Милер и Доналд. Они 

заступају мишљење да постоји више начина усвајања говора. Прва дететова 

вокализација је плач, који постаје прва инструментална реакција - средство за 

дозивање у сврху задовољавања потреба. Друге артикулисане, односно вербалне 

реакције (речи) дете усваја у току храњења. Када одрасла особа говори док 

храни дете, дете спонтано, али и даље непотпуно опонаша речи које чује. Један 

од начина усвајања речи је и поткрепљење инструменталне вербалне реакције 

изговорене речи, када рецимо дете вокализује слог док гледа у колач и посеже 

за њим. Међутим, ова тумечења на објашњавају процес усвајања граматике - 

синтаксе и семантике (Миловановић, 2019). 

 

Нативистичко тумачење развоја говора 

 Чомски, који заступа нативистичко тумачење развоја говора, тврди да је за 

учење језика довољно да дете слуша говор своје средине. Према његовом 

мишљењу, дете се рађа са „механизмом за стицање језика“ - фигуративно 

речено, као нека кутија, која је смештена у централни нервни систем. Кроз 

дететове уши у њу долазе информације – делови разговора које дете чује у 

својој околини. Према његовом мишљењу, постоји урођена, наслеђена 

способност за разумевање и продукцију правила граматике - „кутија“ хвата 

кључне одлике људског језика и из непотпуних инфирмација извучи граматичка 

правила. То је тзв. Универзална граматика, која је генетски условљена, на 

основу ње дете конструише интуитивну теорију језика у виду граматичке 

структуре и помоћу ње усваја реалну граматику језика средине у којој расте. 

Постојање универзалне граматике, Чомски је доказивао аргументима да сви 

људски језици имају формалну структуру (Миловановић, 2019). 
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У литератури се истичу и тумачења о развоју говора и од других аутора. 

 

Макнамара (John Macnamara), према Миловановићу (2019), је 1972. године 

изнео мишљење да су деца у стању да уче језик зато што поседују одређене 

друге вештине (способност осмишљавања, тумачења одређених ситуација). Све 

те активности подразумева непосредну људску интеракцију, па је тако учење 

језика тесно повезано и са свим другим учењима.  

 

Пијаже у својим исказима истиче два гледишта у развоју говора. У почетку 

је заступао став да говор детета непосредно одражава дечије мишљење, па је 

због тога проучавао то мишљење тако што је анализирао дечије вербалне исказе. 

У својим касним истраживањима, Пијаже је истицао симболикну функцију у 

језику, која садржи симболичке игре и симболичко представљање. Он сматра да 

су темељи мишљења и говора у сензомоторној спрези, односно у акцијама које 

се касније интериоризују у унутрашње менталне структуре. Такође је заступао 

став да дете није у стању да схвати неку вербалну формулацију ако није 

овладало појмом које је у основи те формулације. Односно, дете не може да 

схвати значење неке реченице, ако претходно није усвојило основне појмове на 

које се односе речи у тој реченици. Усвајање неког појма подразумева 

савладавање ранијих, нижих развојних епата - сензомоторна и преоперациона 

(Миловановић, 2019). 

 

Лав Виготски заступа став да су развој говора и мишљења паралелан 

процес и да је узајамно зависан. Говор и мишљење се у почетку развијају као 

две посебне и независне активности. Мала деца увиђају и усвајају битне везе и 

односе циља и средства у практичним околностима и тако развијају опажајно 

практично мишљење различитим активностима, нпр. дохватање хране штапом и 

сл. Међутим, развој говора започиње првим артикулацијама фонских експресија, 

вокализацијом, гукањем, брбљањем, у којима још нису заступљени мисаони 

процеси. Према мишљењу Воготског, у другој години се дешава пресудни 

прелом, када долази до спајања, преплитања прелингвистичког мишљења и 

преинтелектуалног говора. Тада настаје језгро нове врсте понашања, односно 

новог садржаја структуре, коју чине „вербално мишљење“, односно рационални 

говор. У даљем развоју говор детета, према Виготском, има две основне 
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функције: Прва, унутрашња, која усмерава и контролише мишљење у себи; и 

друга, спољашња функција говора, која слижи саопшатвању резултата 

сопственог мишљења другим особама. Код деце се јавља тзв. егоцентричан 

говор зато што деца не разликују те две функције, па често можемо чути како 

дете говори гласно о својим намерама без обзира на саговорника, чак иако га 

нема (Миловановић, 2019).  

 

Штерн сам своје становиште дечијег говора назива персоналистичко- 

генетичким. Он истиче разлику три корена говора: експресивну тенденцију, 

социјалну тенденцију ка споразумевању и интенционалну. Прва два корена не 

представљају знак људског говора, она су присутна и у зачецима говора код 

животиња. Али управо трећи чинилац недостаје говору код животиња и 

представља специфичну ознаку људског говора. Он интенцију одређује као 

усмереност ка смислу. Према његовом мишљењу, да би дете могло да стекне 

способност схватања значења ствари и појава које опажа, нужно је да 

непрекидно овладава језиком, односно говором. Јер је без познавања језика, 

немогуће правилно обликовање појмова (Миловановић, 2019).  
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4. ФАЗЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 

 

 Паралелно са развојем моторних и интелектуалних способности одиграва се 

и усвајање говора. Развој говора се може посматрати у два периода: 

прелингвистичка и лингвистичка фаза. Када дете изговори своју прву реч која 

има смисао, улази у лингвистичку фазу и речник се само допуњује разним 

врстама речи, касније и реченица које временом постају све сложеније. 

 

4.1. ПРЕЛИНГВИСТИЧКА ФАЗА 

 

 Прелингвистичка фаза подразумева период од рођења па до изговарања 

прве смислене речи. Тај период код детета представља темељ за каснији 

говорно-језички развој, јер се говор не развија првом речју, већ много раније, и 

то док се још дете налази у мајчином стомаку. Док је у стомаку, дете ослушкује 

мајчин глас и гласове из њене околине и учи их разликовати. Од првог дана 

када се роди, дете почиње усвајати слушну контролу над гласовима које оно 

само производи. Најпре стиче контролу над интезитетом гласа (око 2. месеца), 

затим контролу над висином гласа (током 3. и 4. месеца), а око 5. месеца 

успоставља контролу над изговором гласовних фреквенција (Старц и сар, 2004). 

Период појаве прве речи индивидуално је код сваког детета, а најчешће је то 

између 12. и 18. месеца. 

 Прелингвистичка фаза започиње првим оглашавањем детета након рођења, 

односно већ првим плачом. Први крик представља наранији облик вокализације, 

који је у ствари треперење гласних жица изазвано удисањем и издисањем 

ваздуха. То доказује да органи који производе звук функционишу већ при 

рођењу. Дете спонтано производи гласове, који нису научени, међу њима су 

претежно вокали, из тог разлога се овај период назива фаза вокализације. У 

процесу вокализације доминира вокал А (вокал средњег реда) који прате вокали 

Е и И (вокали предњег реда) и на крају, вокали О и У (вокали задњег реда). Да 

дете не учи прве гласове доказује то што се они јављају у истом облику код деце 

свих националности и свих раса, а изговарају их и деца која су глува од рођења. 

Током првих месеци после рођења код деце долази до гласовне експанзије - број 

гласова које дете изговара се повећава. Тиме што оно почиње да удваја и 
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комбинују вокале с консонантима улази у фазу тзв. гукања. С обзиром да у овој 

фази доминацију сугласници К, Г, Х, које удваја са вокалима, овај „говор“ је 

добио назив гукање (енгл. cooing). Истраживања показују да дете прво и 

најлакше артикулише експлозивне сугласнике (б, к, д, т, г, к), потом латерале ( л, 

љ) и на крају, африкате (ц, ч, ж, ћ, ђ). При томе беба спонтано гради и продукује 

гласовне творевине које одрасли тешко могу да понове (геки, гкг, акга, гхуо...). 

У овој фази, дете овладава још једним важним елементом говора, а то је 

интонација. У свом оглашавању, зависно од тренутног физиолошко- 

емоционалног стања беба почиње да мења интонацију, мелодију, јачину и 

висину гласа, имитирајући интонације расположења људи из непосредне 

околине, најчешће мајке (Матејић-Ђуричић, 2010). Јављају се и гласови које 

деца касније не користе, јер она под утицајем слушања околине понављају и 

усвајају само гласове које се користе у њиховом матерњем језику. Ти гласови се 

због сталног понављања утврђују, док се остали због неупотребе губе - тај 

процес губљења гласова који се не употребљавају у говору, а као бебе их 

изговарамо, назива се контракција гласова и јавља се као последица учења 

одређеног језика. Раније је владало мишљење да између разних раса и 

националности постоје урођене, анатомске разлике у органима који учествују у 

говору и да услед тих разлика на пример један Кинез, тешко може да научи 

правилан изговор, рецимо, мађарског језика. Међутим, временом се дошло до 

резултата да уколико се језик учи у време гласовне експанзије, односно док се 

гласови које дете спонтани изговара нису неповратно изгубили, дете може без 

потешкоћа да усвоји било који акценат, односно језик који се користи у 

његовом окружењу без обзира на расну или националну припадност. Исто тако, 

ако неко у периоду адолесценције или зрелог доба почне да учи страни језик, 

тешко ће научити правилан изговор оних гласова који се не користе у његовом 

матерњем језику. 

(http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/68_1_Развојна_ Псикологија.pdf) 

Наредна фази прелингвистичког развоја се назива фаза баблинга, односно 

фаза брбљања. Она оквирно траје од 6. до 9. месеца, у овој фази долази до 

удвајања гласова (ма-ма, да-да, га-га). Ове удвојене слогове лаици често тумаче 

као прве речи. Међутим, тај скуп гласова за дете нема никаквог смисла ни 

значења. Дете себе слуша, подражава своје гласове и на тај се начин забавља, 

таква игра има значајну улогу у развоју говора.   
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Заједно са вокализацијом и брбљањем, код деце се развија и перцепција 

језика, као и разумевање туђег говора. Неке од карактеристика у овом развоју 

су:  

 до другог месеца, дете не разликује људски глас од других звукова око себе; 

 на узрасту од око шест месеци, дете је у стању да разликује љутити тон 

људског гласа од тепајућег; 

 крајем прве године, дете показује веће интересовање за речи. Оно тада 

разуме забрану. Дете прво разуме говор, а тек је касније у стању да се њиме 

и служи. 

(http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/68_1_Развојна_Псикологија.pdf) 

 

Дакле, дете најпре тумаче речи и реченице, на основу ритмичке мелодијске 

структуре. Оно реагује на налог и онда када се гласовни састав промени, а очува 

се интонација речи и реченице. Ако истом интонацијом кажемо различиту реч 

(рецимо неке песмице), дете ће реаговати исто како реагује на реч из песме 

(тапшањем, осмехом). Тек на узрасту од око десетог, једанаестог месеца (и 

касније), дете може да разликује речи на основу гласовног састава (броја 

слогова у речи). 

Шафер са сарадницима, према Матејић-Ђуричић (2010), је дао (Табела 1) 

кратку рекапитулацију крупних промена у прелингвистичкој фази. 

 

Табела 1. Прелингвистичка фаза 

 

 

Узраст детета Развојне промене 

0 - 2 месеца 
Рефлексни плач. Вегетативни звуци који одражавају 

физиолошко стање. 

2 - 5 месеци Гукање и смех.Удвајање сугласника и самогласника. 

4 - 6 месеци 
Вокална игра. Опсег и интонација почињу да личи на говор 

околине. 

6 - 12 месеци Брбљање. Удвајање гласова (ма-ма). 

9 - 18 месеци 
Варијација сугласника и самогласника у опсегу говора 

околине. 
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4.2. ЛИНГВИСТИЧКА ФАЗА 

 

 Аутори се слажу да је резултат уласка у ову фазу у развоју говора појава и 

продукција прве речи. Прву реч коју дете изговори представља групу гласова 

која има значење. Уколико дете изговори „ма-ма“, а изговорену реч не везује за 

мајку, то се и даље сматра као дечија игра говорним органима. Тешко је тачно 

одредити када се код детета јавља прва реч, аутори наводе различите норме, а 

најчешће је то распон између 12 и 14 месеци, док се код неке деце бележи и пре 

прве године.  

Већ је поменуто да прва реч, пре свега мора имати значење и везује се за 

одређени објекат. Аутономни дечији говор укључује неке особене гласовне 

продукције, као што је реч вау за пса, мја за мачку, и сл. Чак иако представљају 

неправилне гласовне конструкције, уколико се увек користе за означавање истог 

објекта, могу представљати прве дететове речи. Истиче се чињеница да на 

самом почетку речи више изражавају однос према некоме и нечему него што 

означавају објект. Управо због те чињенице за велики број деце прва реч је реч 

мама. Међутим, она је формално представља једну реч, али има значење читаве 

реченице. Кад дете каже „ма-ма“, оно тиме изражава читаву мисао, на пример: 

„Мама, узми ме“, или: „Мама, гладан сам!“. Прва реч најчешће изражава неко 

емоционално стање, жељу, тежњу или потребу детета (Матејић-Ђуричић, 2010).  

 Богаћење, односно увећавање речника представља први видљиви 

индикатор укупног говорно-језичког развоја детета. Оно се може испитати на 

више начина, као рецимо, пребројавање речи које дете употребљава у 

спонтаном разговору, које препознаје и разуме и у разговору са другима. Пре 

језичке продукције, тј. појаве експресивног говора дете развија богат 

рецептивни говор, тачније разумевање говора других. Током заједничке 

практичне активности, одрасли прате радње вербалним упуствима, налозима и 

тумачењем, па дете поступно учи да одређене појмове везује за објекте. Велики 

је бројни примера који показују да дете и пре проговарања поседује добро 

разумевање говора других, а његов пасивни речник како на почетку, тако и 

касније је богатији од активног речника. Може се приметити да деца у процесу 

откривања језика прво усвајају именице, па неки аутори почетак лингвистичке 

фазе означавају као фаза именовања. Али, дете изговара именице које, како је 

већ објашњено имају значење читаве реченице. Иако се ове речи формално 
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класификују као именице, деца их често употребљавају у виду глагола. Прва 

заменица јављају у каснијем периоду развоја говора (крајем друге године). 

Богаћењем речника, број глагола расте док број именица опада. Дете зна да 

комбинује две речи у реченицу тек након друге године. Први покушаји детета 

да састави реченицу огледа се у томе што дете ставља две речи једну поред 

друге. Најчешће су то именица и глагол („Беба спава“), или придев и именица 

(„Добар дечак“). Након тога, дете саставља реченице од три речи „Лена иде 

па-па“. Са богаћењем речника повећава се и број комбинација речи у 

реченицама. 

(http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/68_1_Развојна_Псикологија.pdf) 

 

Фенсон и сарадници (1994), према Милошевић (2020) истичу табеларни 

приказ броја речи која деца на узрасту од 10 до 30 месеци разуме, а колико речи 

говори. 

 

Узраст у месецима Разуме (број речи) Говори (број речи) 

 Просечно/ранг Просечно/ранг 

10 42 (11-154) 2 (0-10) 

12 74 (31-205) 6 (2-30) 

18 >500 74 (14-220) 

24 >1000 308 (56-520) 

30 ... 555 (360-630) 

Табела 2. Просечан број речи код деце од 10-30 месеци  

(вокабулар разумевања и продукције) 
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5. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ГОВОРА 

 

 Подстицати и неговари говор детета значи разумети законитости његовог 

развоја и његову индивидуалност, па тако створити детету стимулативно 

окружење за развој говора. Предуслов за усвајање језика јесте околина која 

говори, јер дете језик не учи, него га усваја. Када дете почне да спаја сугласнике 

и самогласнике, почиње фаза гукања, која представља темељ развоја говора. 

Околина подстицајно утиче на позитиван развој говора, али и целокупног 

здравља детета када се у друштву одраслих или деце детету ритмички 

понављају самогласници и сугласници, као и изговарање римованих стихова. 

Битно је што дуже са дететом играти игре вокализације - игре у којима је 

укључено понављање самогласника, јер се на тај начин деца отварају према 

свету стварајући гласове који су емотивни, душевни и вољни, и износе начин на 

који дете схвата свет око себе (Котарац, 2017). 

 

 Урођена способност - у фазу гукања и гласовног брбљања деца долазе на 

темељу сазревања (матурације), без икаквог искуства. Већ око шест месеци 

деца производе различите гласове, али то не значи да се код њих развила 

способност за артикулацију, она то раде спонтано. Тек када почну формирати 

сензорно-моторичке асоцијације и када почну усклађивати своју продукцију 

гласа са гласовима из своје говорне околине, те изостављати гласове које не 

чују у тој околини, можемо говорити о способности за артикулацију, која се 

развија уз помоћ сазревања (матурације), диспозиција и учења. Процес 

сазревања је одређен генима или наслеђем иако на њега могу утицати и неки 

спољашњи фактори (Котарац, 2017). 

 Матурација - процес који се састоји у стицању све веће спремности органа и 

организма као целина за вршење различитих функција прилагођавања. 

Субјективни услови од којих зависи успех у стицању говора су разноврсни. Ни 

матурација, ни прилике за стицање говорног искуства нису једнаке за сву децу, 

нити су једнаке за све аспекте говора. Може се, на пример, десити да 

матурација диспозиција потребних за артикулацију код детета заостаје, па дете 

заостаје у артикулацији, док се семантичка функција говора може нормално 

развијати (Котарац, 2017).  
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 Утицај родитеља у говорном развоју - у односу између детета и мајке, кроз 

слање и реаговање на сигнале, развија се социјална интеракција, односно дете 

схвата како може утицати на своју околину. Оно се служи вокализацијом и 

гестикулацијом како би усмерила пажњу на себе. Зато је битна активност детета 

и њему најближе особе, јер се тако ствара основа свесног споразумевања код 

деце. На тај начин развија се комуникација, која је код деце у почетку 

невербална, док се најближа особа детету служи поједностављеним говором 

прилагођеним детету. Битно је да родитељи придају значај вокализацијама које 

дете производи, да понављају речи које дете изговара, како би их лакше 

усвојило. Касније, невербална комуникација прелази у вербалну, која се у 

самим почецима комбинује са гестикулацијом и ослања се на непосредне 

ситуације. У првој години живота, дете почиње да се служи језичким кодом 

који преузима од својих родитеља, у том периоду родитељи имају кључну улогу 

јер су они ти који интеракцијом са дететом подстичу учење тог језичког кода. 

Између шестог месеца и годину дана, у периоду када говор прелази из 

прелингвистичке у лингвистичку фазу, битно је да родитељи детету дају пример 

исправног говора које ће оно опонашати. Савет родитељима је да говоре јасно, 

полако и да додају пример, израз и покрет значењу изговорених речи. Здрава и 

позитивна околина у којој дете одраста и осећа се заштићено и сигурно, 

најбоље подстиче истраживање, проговарање и коришћење наученог (Котарац, 

2017). 

 Утицај васпитача у говорном развоју - успостављање комуникације 

између васпитача и детета темељи се на социо-емоционалној вези која се 

развија кроз њихове међусобне свакодневне активности. Петровић - Сочо 

(1997), према Котарац (2017), истиче да свакодневне ситуације које се 

понављају и које васпитач прати одговарајућим говорним изразом, омогућавају 

детету да постепено разуме говор васпитача. Временом код деце језик 

представља кључно оруђе успостављања односа са околином, како са 

одраслима, тако и са децом уваспитној групи и у окружењу. Стална језичка 

искуства у периоду од треће до пете године, у изразитој мери придоносе 

увећању речника код деце, који ако се адекватно развија утиче на бржи и бољи 

развој способности читања. Васпитачима се саветује да организују и креирају 

различите ситуације и активности као што су причање једноставних прича, 

разгледање сликовница, луткарске представе и игра сценским луткама. Поред 



 14 

родитеља, и васпитач има значајну улогу у погледу едукацијско- 

рехабилитацијске интервенције. Васпитачи имају посебне позиције и функције 

и треба да испољавају прилагодљиви стил понашања у зависности од васпитних 

потреба деце. Да би спречили потешкоће у говору код деце, а опет стимулисали 

исправан говор, васпитачи морају пружити правилан говорни модел и 

стимулисати социјалну интеграцију у групи. Уколико дете не жели да говори, 

вапитач га не сме присиљавати на говор. Такође, не препоручује се васпитачима 

да исправљају и освештавају специфична обележја дететовог говора, осим ако 

се ради о брзоплетости код детета, јер са њима треба радити на говорном 

освешћивању. Ако васпитач посумња у постојање потешкоћа у говору код 

детета, потребно је да се пре свега посаветује са логопедом. 

 Улога игара у говорном развоју - одрасли и деца се ослобађају у властитом 

језику, и интуитивно усвајају правила и способност поступања у складу са 

постављеним правилима. Спој игре, као природне дечије делатности и језика, 

који је основно средство споразумевања у свету, детету омогућава 

неоптерећено учење и овладавање друштвеним и језичким улогама. Детету 

треба омогућити прилику у којима може слободно и самостално да се изражава, 

а то се управо може остварити кроз језичке игре, када одрасли деци читају, 

певају, причају, учествовању у дијалозима са одраслима, као и самостално 

изражавање у монолозима. Херљевић (2007), према Котарац (2017), сматра су 

од велике важности ритмичке и сликовне песмице, како при развоју говора, 

тако и при спречавању говорно-језичких потешкоћа. Дете такве садржаје учи 

спонтано, без напрезања, јер осећа задовољство у самом процесу понављања јер 

је весео звук. Игре прстима, развијају се код свих народа и углавном су у свим 

деловима света први песнички текстови са којима се дете сусреће. У тим 

песмама дете не остаје пасивни посматрач. Оно се мора усредсредити како би 

правилно извело радњу, те требају увежбати прецизност како би понавило 

одређени редослед радње. Притом, деца повезују покрет са говором, и тако га 

подстичу (Котарац, 2017). 

 

Општи развој говора је подједнак код све деце, међутим, постоје различите 

варијације у погледу темпа развоја, величине и квалитета фонда речи и 

исправности изговора тих речи.  
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Неке од фактора који утичу на развој говора смо већ навели, а поред њих 

важну улогу имају и: 

 

 Здравље - озбиљнија и дуготрајнија болест за време прве две године 

дететовог живота одлаже почетак говора.  

 Интелигенција - постоји повезаност између интелигенције и говора, што 

значи да говор може да послужи као индикатор за интелектуални ниво детета. 

Деца која су интелектуално супериорнија показују боље развијен говор од 

вршњака (у погледу фонда речи, као и у дужини и исправности структуре 

реченице), па тако и деца са слабијим коефицијентом интелигенције одговарају 

говорном развоју деце нижих узраста. 

 Социо-економски статус - студије су показале повезаност са развојем 

говора. Међутим, та разлика може бити и последица интелигенције или 

одсуства блиских чланова због посла. Родитељи из виших група сматрају да је 

говор значајан, не само као одраз статуса и васпитања породице, него и као 

успех у даљем животу, као последица тога се јавља чешће стимулисање и 

исправљање детета не само да говори, него и да говори учтиво. 

 Пол - у детињству, дечаци спорије усвајају говор него девојчице. Реченице 

код дечака су краће и мање граматички исправне. За време прве године живота 

бебе оба пола показују слична осећања према мајци, касније се девојчице више 

идентификују са мајком, док дечаци покушавају идентификацију са оцем, који 

је углавном чешће одсутан. 

 Односи у породици - бебе које су смештене у социјалним институцијама, 

због недостатка присног односа са мајком или њене замене, заостају у развоју, а 

најозбиљнија последица је управо из области говора. Оне више плачу, а мање 

брбљају, користе мањи број различитих гласова, него бебе које живе у 

породицама. За развој говора, битна је природа односа између родитеља и 

детета, тај здрав однос олакшава развој говора. Док нездрав однос као резултат 

доноси закаснели говор или говорне дефекте. Такође, улогу у развоју говора 

има и број чланова породице. Утврђено је у случајевима када родитељи имају 

једно дете, с обзиром да је оно средиште њихове пажње, да је оно 

супериопрније у односу на децу са старијом браћом и сестрама у свакој фази 

развоја говора. 
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 Билингвизам - многи родитељи праве грешку тиме што у исто време, док 

деца још нису научила матерњи језик, уче и неки страни језик. Тако може да се 

успори развој говора уопште, јер код детета долази до забуне која настаје када 

покушава некоме нешто да каже на матерњем језику, а исту ствар другоме на 

страном језику. Исто тако дете може постати несигурно и бојажљиво при 

говору јер није сигурно да ли се користи правилим изразом у одређеној 

ситуацији. 

(https://www.seminarski-diplomski.co.rs/PEDAGOGIJA/Razvoj-govora.html)  

 Модерна технологија - Живимо у периоду интензивног раста употребе 

различитих технологија које нам у неким погледима олакшавају свакодневни 

живот. Међутим, проблем настаје када дете у најранијем узрасту, буде изложен 

игрицама, цртаним филмовима и другим видео садржајима. Иако постоји много 

едукативних садржаја, који су погодни за млађу децу, деца у том периоду би 

требала што више да истражују свет око себе, због тога и у случају да родитељи 

дају детету да користи мобилни телефон или неку другу модетну технологију 

мора то временски ограничити! Усред вишечасовног гледања телевизије деца 

не остварују двосмерну комуникацију, па деца разговарају сама са собом, без 

одговора, што као резултат доноси то да су деца све несигурнија у разговорима, 

речник је све сиромашнији, не богати се, не знају да поставе питања. Такође, 

није ретко да чак и видимо у свом окружењу, да родитељи детету пуштају 

видео садржаје са телефона док их хране, како би деца била мирнија. У тим 

тренуцима дете једе механички, без размишљања шта је и колико појело, такође 

родитељи немају комуникацију са дететом, не именују храну коју дете једе, 

нити подстиче дете да само учи да једе. Поред свега наведеног, деца су од 

најранијег узраста изложена страним језицима, и пре него што науче свој 

матерњи, што такође представља препреку приликом усвајања говора. 

Технологија има утицаја и на физички развој, јер деца која је користе не знају 

да скачу, трече, да се дочекају на руке када падну, моторички су неспретна и 

несигурна. Такође, утицај се огледа и на поремећајима пажње, кашњења у 

говорно-језичком, и свеукупном развоју, а могу код деце изазвати зависнос и 

агредију. Поред малог броја позитивних фактора за развој, много више је оних 

негативних, па стручњаци не препоручују употребу модерних технологија, 

нарочито пре друге године, када се мозак интензивно развија. 
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6. НАЧЕЛА РАЗВОЈА ГОВОРА 

 

 Дете великом брзином напредује у свим аспектима. Потребно је пратити 

његове могућности, интересе и потребе и на основу тога исправно стимулисати 

његов развој. У томе велику улогу игра породица која је најближе и 

најприродније дететово окружење. 

 

6.1. Околина која стимулише  

 

У Енглеској постоји легенда из 17. века, која каже да је шкотски краљ Џејмс 

6. спровео лингвистички експеримент са циљем да открије којим су језиком 

говорили први људи на Земљи. Он је послао двоје тек рођене деце у пратњи 

глуве и неме дадиље на ненасељено острво, које је удаљено од обала Шкотске. 

Са данашњим сазнањима, јасно је да деца нису могла проговорити нити један 

језик, ако га нису чула око себе (Врсаљко, Палека, 2018).  

Развој говора у великој мери зависи од околине у којој се дете налази, из тог 

разлога дете треба да буде окружено различитим стимулаторима који ће га 

покретати на упознавање света око себе - учење, истраживање, 

експериментисање. У најранијем периоду дете треба окружити играчкама 

различитих боја и облика, украсити му собу различитим плакатима и узорцима, 

омогућити му слушање музике (инструменталну и певање), и опипавање 

предмета направљених од различитих материјала (чак и несвесно додиривање 

различитих површина активно стимулише мозак, што чини темељ за каснији 

развој говора). У предшколском периоду, деца лакше усвајају знање ако се 

учење претвори у игру и забаву. Са дететом треба разговарати о различитим 

темама које га занимају, дете мора да стекне утисак да га слушамо, па је 

потребно са стрпљењем одговарати на његова питања, и надопуњавати њихове 

одговоре. Важно је не осуђивати и не обесхрабривати дете, потребно је да му 

будемо квалитетан узор према коме ће се оно развијати. Један од начина за 

развој говора су читање и учење дечије поезије, која је једноставна, ритмична и 

садржаја који је близак детету. Текстови треба да садрже речи које дете не 

употребљавају, али се налазе у његовом пасивном говору, на тај начин дете 
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усваја нове појмове. Деци треба осигурати примерене сликовнице, књиге и 

дечије часописе (Јуричић, 2020). 

 

6.2. Игра  

 

Родитељи, у игри са дететом, преузима улогу учитеља, одговара на његова 

питања, усмерава се на дететове идеје које заједно проширују и разговарају о 

њима. Потребно је детету објашњавати шра види, чује и осети. За развој говора 

у игри, важна је креативност, која омогућава детету креирање речи и прича. У 

игри, дете често изговори нешто што је погрешно, смешно, бесмислено или 

нелогично, оно игра и уживљава се у улоге других одраслих особа, животиња, 

ликова из прича (Старц и сар, 2004). То све не треба спречавати, исмевати или 

исправљати, јер дете на тај начин развија не само говор, него и машту, као и 

социјалне вештине. 

Радомир Магић, према Миловановић (2019), даје значај о говору у играма 

маште (игре „као бајаги“). Те игре су најраније дечије игре - игре играчкама и 

предметима, опонашање животиња и сл. Под играма маште он подразумева и 

покретне игре; игре импровизације; драмске игре и драмско стваралаштво деце 

(методом разговора деца се подстичу на говорну комуникацију као на пример 

разговори – сусрети животиња, птица, цвећа и слично); драмски комад 

(позоришни комад); прославе и празнике. Док Емил Каменов, како 

Миловановић (2019) наводи, говори о симболичким играма (режисерским и 

играма улога са сижеом или игре маште, драмским играма инспирисаним 

књижевношћу). (Миловановић 2019)   

 

6.3. Општа телесна моторика 

  

 У предшколском периоду, физичка активност је веома важна код дететовог 

свеобухватног раста и развоја, због тога је потребно деци осигурати довољно 

кретања. Деца која долазе код логопеда често имају и других потешкоћа, као 

што је лоша равнотежа, неразвијена груба и фина моторика. Због свега 

наведеног се истиче значај да деца проводе време напољу, у природи. Говор се 

може подстицати да пре него што изађемо са децом, разговарамо са њима шта 

ће видети на месту где смо се упутили са њим, можемо описивати предмете које 
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смо видели и радње које су се догодиле. На тај начин дете може усвајати нове 

појмове, редослед догађаја и почети логички закључивати (Јуричић, 2020). 

 Адекватна развијеност опште телесне моторике представља добру подлогу 

за развој говора. Добро организовани психомоторни систем чине темпо и 

брзина покрета, усмереност и координација целог тела. Па тако од начина на 

који дете хода, скаче, трчи, манипулише играчкама, служи стварима и 

сопственим рукама зависи и његова способност реаговања и оспособљавања за 

живот. Када дете почне да хода, његов сазнајни простор се нагло проширује, 

због тога треба подстицати све елементарне покрете: пузање, ходање, трчање, 

скакање, пењање, бацање, шутирање, хватање, спуштање, провлачење, кретање 

и одржавање на води и сл. Стимулисањем опште телесне моторике утиче се и на 

развој моторике говорних органа. Да би дете овладало вештину писања, 

неопходно је да савлада многобројне елементе покрета руку, посебно шаке. 

Развој руку започиње када дете одваја палац од шаке и осталих прстију. 

Одвајање осталих прстију, брзина покрета и гипкост побољшавају се вежбом, 

односно игром. Дете у почетку хвата крупне предмете па постепено стиче 

способност хватања ситних предмета. Са развојем покрета, дете развија и 

кинестетички осећај и кинестетичко памћење, који му омогућавају да приликом 

понављања покрета, покрет изведу са истим интензитетом и брзином. То је 

веома битно за писање, што представља завршну фазу зрелости прстију. 

(https://ntcucenje.com/spretni-prsti-spretan-jezik/) 

Многи научници су дошли до закључка да је развој фине моторике 

предуслов за развој говора. Због тога је још од најранијег узраста потребно 

вежбати прсте код бебе (од шестог месеца) - тако што их милујемо, масирамо и 

разгибавамо. У каснијем периоду, фина моторика се развија цртањем, 

лепљењем, сецкањем маказама, низањем и сл. При томе, смањивање димензија 

предмера од детета захтева већу спретност покретима и бољу координацију 

(Јуричић, 2020). 

Манипилативна игра (подизање, ређање, слагање ситних предмета) помаже 

развоју усмерених покрета руку, нарочито прстију. Ниво развоја дечијег говора 

зависи од степена спретности финих покрета прстију руку. Препоручује се да се 

развој говора код деце стимулише вежбањем покрета прстију на рукама, нпр. 

ритмичке песме уз покретање прстију, имитација одређених покрета, сецкање, 

лепљење, обликовање пластелина, глине, теста, слагање коцкица, итд. 
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Занимљива је чињеница да док особа говори, на ПЕТ скенеру мозга се показује 

повећана активност у подручјима који су повезани са покретима руку. Пре него 

што проговори, дете покретима појединих делова тела, упућивањем значајних 

погледа, фацијалном експресијом, осмехом и вокализацијом, саопштава - говори 

целим телом. Па када дете не може да изговори реч за одређени предмет, 

показује на њега прстом. Такође, то се дешава и одраслима, те они на исти 

начин реагују. Покрет, као активност је повезана са десном хемисфером мозга, 

док је говор активност леве хемисфере мозга. Спој покрета и говора интегрише 

леву и десну хемисферу и користи потпуни капацитет мозга. Значај за покретом 

до пете године оправдава и чињеница да покрет повећава број синапси и богати 

неуролошску мрежу која се до тог узраста интензивно развија. Такође, моторне 

активности у склопу игре привлаче пажњу детета и буди потребу за акцијом код 

стидљиве и несигурне деце. Код деце, када подстичемо физичку активност, 

моторику, фину моторику, комплексне покрете, помажемо развој укупних 

способности детета, па тако и говор.  

(https://ntcucenje.com/spretni-prsti-spretan-jezik/) 
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7. РАЗВОЈ ГОВОРА ОД РОЂЕЊА ДО 4. ГОДИНЕ 

 

 Фазе развоја говора, као и редослед њихових јављања, исти је код све деце и 

не могу се “прескакати”. Усвајање говора је сложен процес и захтева време, 

језички израс се код деце постепено усложава, од гласа, преко слога и појединих 

речи до реченице. Према Врсаљко, Палека (2018), када се говори о процесу 

усвајања матерњег језика, подразумевају се четири аспекта тог процеса: 

1. Усвајање гласовног система - почиње са физиолошким криком, одма 

након што се дете роди; 

2. Граматика - употреба језичких облика властитог језика; 

3. Семантика - способност разумевања и саопштавања значења; 

4. Комуникација - могућност да се нешто уради употребом говора. 

Ови процеси су међусобно условљени и нераздвојиви. (Врсаљко, Палека, 2018). 

 

Околина, а пре свега родитељи имају значајну улогу и велики утицај на 

развој говорних, језичких и комуникацијских вештина код деце. Прве три 

године дететовог живота, је критичан период у којем родитељи имају битну 

улогу. Развој говора започиње од самог рођења, али и пре него што се дете роди. 

Дете док је у стомаку ослушкује сваки мајчин покрет, откуцаје срце, дисање, а 

такође и мајка осети покрете детета, говори му и остварује везу са њим. Чим се 

роди, дете производи глас, први глас који дете производи је плач. Оно плаче из 

различитих разлога, односно потреба. Да би се говор правилно развијао 

неопходно је задовољити све биолошке, психолошке и социјалне услове у 

процесу сазревања. Пре свега треба утврдити слушни статус детета и да ли су 

сви органи који се користе за говор правилно развијени. Од самих почетака дете 

ослушкује говор око себе, управо слушајући и опонашајући дете усваја говор 

околине, због тога је веома битно да родитељи остваре свакодневну и учесталу 

комуникацију од самог рођења. Између шесте и осме недеље живота дете 

почиње производити гласове који немају вазе са плачем, оно почиње гукати. 

Међутим, ни гукање, као ни плач немају карактеристике говора па се тако не 

посматрају као почетак језика. У првом месецу живота дете не изводи никакве 

покрете ни радње са органима говора, осим што отвара и затвара уста. Од 

рођења па до трећег месеца, што се тиче слушања, дете се узнемири на јаке 
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звукове, смешка се, шири очи, а што се тиче говора гугуче и плаче различито на 

различите покрете. Иво Шкарић, према Врсаљко и Палека (2018), је издвојио 

категорије дечијег гласања: 

1. Физиолошки крик - симптом дететовог физичког и физиолошког стања. 

Истраживачи су крик препознали у неколико поткаегорија: у плачу, у смеху, 

јаукању, дахтању, стењењу и кричању. Такође су у категорију крика укључили и 

кашљање, штуцање и кијање. 

2. Поетски израз - представља људско расположење које се може 

окарактерисати као осећај хармоничности и задовољства. Под облике поетског 

изражавања спадају певање, гукање, цвркутање. 

3. Облици игре који су утврђени у дечијем гласању јесу игре говорним 

органима, опонашање себе и звукова околине, скандирање. 

4. Експресија - изражавање афективних и емотивних стања. По начину 

формирања израза слична је физиолошком крику, али се разликује по 

садржајима које изражава. Садржај експресивног израза је универзалан и 

глобално препознатљив: бес, туга, љутња, срећа и негодовање. 

5. Фоничка комуникација може бити изражена у говору и ван њега. Говорни 

израз јавља се у три облика који хронолошки иду следећим редом: глобални 

говорни израз, артикулисани говорни израз и језички говорни израз (Врсаљко, 

Палека, 2018). 

Период вокалне игре у којима дете у сврху игре користи своје говорне 

органе, те се јављају вокализације и брбљања, производи дуже и краће гласове. 

До овог периода, може се рећи да је гласање деце универзално назависно на 

говорно-језичко подручје. Такође и деца која имају оштећен слух звуче једнако 

као и деца баз оштећења слуха. Изрази се јављају следећим редом: “ааа”, “бууу”, 

“гааа”, “кааа”, “леее”. Предговорно изражавање подсећа на игру, дете као да 

постаје свесно својих говорних органа па испитује које све то гласове и звукове 

може произвести. У том периоду дете почиње на глас да се смеје разним 

особама, што такође представља предговорни израз. Након тога, између шестог 

и десетог месеца јавља се фаза брбљања, дете понавља исте слогове више пута. 

То понављање слогова личи на прве речи (Оковић, 2013). Подстицањем околине 

и понављањем целих речи заједно са дететом ствара повољну атмосферу за 

развој говора.  
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Временом дете прави све више различитих комбинација слогова које слаже 

у речи, а речи у реченице. На прво слушање, околина може имати утисак да дете 

говори неким својим језиком, у литератури се та фаза назива фазом жаргона, 

она дете уводи у прави “одрасли” говор (Оковић, 2013). Оптимални период да 

дете произведе прве речи је између 12. и 18. месеца, док тек од 2. до 3. године 

разумеју разлике у значењу речи, решавају два везана налога, а што се тиче 

говора именују све ствари и појмове (Врсаљко, Палека, 2018). 

До треће године дете би требало да усвоју основу матерњег језика, што је 

темељ за даљи говорно-језички развој. Између треће и четврте године дете 

треба да почне да се служи, граматички исправним, вишечланим реченицама. У 

том периоду, дете треба да разуме заповеди које укључују више од два налога, 

употребу негације, основне предлоге, исказе о прошлим и будућим радњама 

(Врсаљко, Палека, 2018). 

Којим темпом ће се говор развијати код сваког појединца је индивидуалан. 

Он једним делом зависи и од генетике, темперамента детета, али великим делом 

и од околине у којој дете живи, као и подстицајима којима је дете изложено. Већ 

је поменуто да родитељи носе значајну улогу у развоју говора код деце. Због 

тога је препорука родитељима да од самог рођења комуницирају са дететом 

(причати му док га купају, хране и пресвлаче), да вербализују сваку радњу и 

план. Потребно је да родитељи детету указују на оно што се догађа у његовом 

окружењу, на тај начин дете најбоље доживљава и упознаје свет око себе. Дете 

без опонашања околине не може да развије говор. Поред стимулације, родитељи 

имају важну улогу и у препознавању одступања у говорно-језичком развоју. 

Рана идентификација и дијагностика сметњи, подразумева правовремено 

укључивање у адекватну терапију, чиме се повећава шанса за отклањање и 

превенцију поремећаја. 

У даљем тексту ће табеларно бити приказан “Водич за развој говора од 

рођења до 4. године”, који одговара на питања када потражити помоћ стручњака? 

И даје савете родитељима на који начин да стимулишу своје дете на говор у 

одређеном периоду развоја. Водич је адаптирала Неда Милошевић (2018), а 

препоруке је издала европска асоцијација логопеда.   

(http://www.logomedica.rs/wp-content/uploads/2018/03/VODIČ-ZA-RAZVOJ-GOV

ORA-OD-ROĐENJA-DO-4.pdf) 
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УРЕДАН ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ 

САВЕТ РОДИТЕЉИМА: Шта ви можете учинити 

ПОТРАЖИТЕ ПОМОЋ: Када потражити савет или помоћ логопеда 

 

Од рођења до 6-ог месеца До 12-ог месеца 

 Ваша беба реагује на звук - гледа 

или окреће главу ка извору звука 

 продукује гласове 

 разуме једноставне инструкције 

 изговара “мама” и “тата” 

 реагује на позив именом 

 Разговарајте са бебом у мирном и 

топлом маниру 

 Певајте и смејте се заједно са њом 

 Причајте и објашњавајте звукове 

које чујете 

 Именујте познате особе и ствари 

из њеног живота 

 Говорите јој шта радите 

 Играјте се са вашим гласом, ваша 

беба ће то волети - мелодија 

говора помоћи ће му да ефикасније 

разуме и користи говор 

Посматрајте да ли реагује на 

звукове 

 Ако реакција изостаје урадите 

проверу слуха 

 Потражите помоћ уколико 

изостаје контакт очима као база 

комуникације 

 На овом узрасту ТВ има малу 

вредност за дете - 

Не остављајте га самог дужи 

временски период испред 

телевизора! 

Тако проведено време не унапређује 

комуникацију 
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До 18-ог месеца До 2. године 

 Разуме једноставна упутства и 

реченице 

 Именује познате предмете 

 Речник се увећава 

 Разуме сложенија упутства 

 Изговара своје име 

 Употребљава 2-3 речи у реченици 

 Разговарајте са дететом као што 

иначе радите, користећи 

једноставне речи и реченице - без 

тепања 

 Дајте им чврсте књигице и 

разговарајте о њима 

 Боје и облаци биће им занимљиви 

 Учите га новим речима 

 Објашњавајте речи које дете не 

разуме 

 Понављајте речи које не изговара 

али не тражите да је увек исправно 

понавља 

Потражите помоћ: 

- уколико је дете престало да говори 

- уколико се развој говора зауставио 

- уколико показује знаке погоршања 

Потражите помоћ: 

- Уколико говори само неколико 

речи 

- Уколико је говор изразито 

неразумљив 

- Уколико не спаја две речи у кратку 

фразу 
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До 3. године До 4. године 

 Разуме једноставне реченице 

 Употребљава питања 

 Поставља питања 

 Користи множину и предлоге 

 Говор вашег детета личи на говор 

одраслих у погледу граматике 

 Учи дете како да прича приче 

 Помози му да изрази своје мисли и 

осећања 

 Охрабрите га да престане да 

користи флашицу уколико је још 

користи 

 Читајте приче заједно - смењујте 

се у причању приче - на тај начин 

ћете осигурати позитивне ставове 

о језику и читању 

 Деци требају примери - нека виде 

да читате 

Потражите помоћ: 

 уколико је говор и даље 

неразумљив 

 уколико користи само неколико 

глагола али не и чланове и придеве 

 уколико не користи множину 

 уколико нема просту реченицу 

(реченицу од 3 члана) 

Потражите помоћ: 

 уколико је детету тешко да 

започне реченицу или понавља 

слогове речи 

 уколико користи кратке - 

неструктуиране реченице 

 уколико говор детета није увек 

разумљив 

 уколико не разуме прошле и 

будуће догашаје 
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Успорени развој говора односи се на заостајање док је говор још у развоју 

(до теће-четврте године живота). Закаснели развој говора обухвата широку 

скалу заостајања у говорном развоју, на дну те скале налази се алалија - 

неговорење. У најтежим случајевима, дете не само што не говори него и не 

разуме туђи говор, то се код деце може приметити већ у периоду од годину и по 

дана, када би дете требало разумети свакодневне ситуације, и више. У лакшим 

случајевима дете донекле разуме говор, али не говори. То се може приметити 

око друге године дететовог живота, када друга деца слажу прве (иако 

недовољно граматички исправне) реченице, док деца са успореним развојем се 

углавном користе системом гестова помоћу којих комуницирају са околином и 

тако задовољавају своје потребе. У трећем случају присуства алалије, дете 

разуме говор у довољној мери да родитељ не примети одступања. Уколико 

родитељи посумњају на било која заостајања у развоју говора код свог детета, 

треба да потраже помоћ стручног лица, односно логопеда. Уколико је дете још 

мало за рехабилитацију, родитељи добијају савете и корисне инструкције на 

који начин да стимулишу развој говора код деце. Нагласак се ставља на 

појачано бављење дететом како би се говор подстицао (Котарац, 2017). 

Значајан број деце, која у првим годинама показују знакове кашњења у 

усвајању говора и касније показују језичка одступања, што за собом повлачи и 

слабија постигнућа у школи. Потешкоће се могу јавити у једном или неколико 

подручја говорно-језичког развоја. Мањи број деце има слушне потешкоће, они 

не чују добро оно што им се говори. Док има деце која добро чују, али не 

разумеју говор других људи, она са тешкоћом тумаче запримљену слушну 

информацију. Нека деца имају тешкоће са изговором, нека у подручу граматике 

(нису у стању спонтано усвојити граматичка правила). Већ је раније поменуто 

да рана дијагностика поремећаја у развоју говора води бољим резултатима у 

превенцији и рехабилитацији истих.  
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8. СТИМУЛАЦИЈА ГОВОРА У ПЕРИОДУ РАНОГ РАЗВОЈА 

 
 Када говоримо о стимулацији говора у периоду раног развоја 

подразумева се стимулативни третман до навршене три године дететовог 

живота. Развој се може пратити као физички (телесни), психички и кроз 

манифестацију понашања, који је први показатељ развојних способности детета. 

Иако је развој индивидуалан за свако дете, постоје одређене развојне норме за 

сваки узраст, па уколико се у неком пољу развоја које процењујемо појави 

одступање од шест месеци, кажемо да се ради о развојном кашњењу. Уколико 

се ради о успореном или неуједначеном (дисхармоничном) развоју, 

стимулативни третман подстиче бржи развој и доводи до хармонизације 

личности у развоју. Међутим, уколико се не примети развојно кашњење, велика 

је могућност да ће и даљи развој бити поремећен, таква ситуација често води у 

продубљење и већу дисхармонизацију. 

Развој детета се одвија кроз интеракцију биолошких чинилаца и фактора 

средине. Развој је унапред одређен генетским факторима, међутим средински 

фактори представљају пресудни значај за одређивање тока развоја детета. 

Одговарајућим утицајима средине могуће је обликовати и одредити резултат 

развоја детета. Значајну улогу окружење детета има у развоју матерњег говора, 

али пре свега је важан начин на који ће се стимулисати говор код деце. 

Најосетљивији период развоја говора траје од рођења па до треће године живота, 

у тим годинама дететовог живота, развој је веома интензиван. То је тзв. период 

“раног детињства”, па тако и период у којем се формира темељ за развој говора. 

Рана искуства су од великог значаја и пресудна за даљи ток развоја, због тога не 

треба пропуштати тај драгоцени период. То је тзв. критични период развоја, 

односно осетљив период када је дете најспремније за одређену врсту подстицаја. 

Већ смо поменули да у случају да се неки сегменти говорно-језичког развоја не 

појаве у одређеном периоду може доћи до даљег дисхармоничног развоја. Дете 

често постаје незадовољно, понекад и агресивно ако не уме правилно да се 

изрази. Од тренутка откривања до успостављања дијагнозе углавном прође 

више времена јер родитељи чекају одређени број година деце како би се 

обратила за стручну помоћ, међутим, то не иде у корист њиховог детета. 

(https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/) 
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Дете је мали истраживач који активно ствара властито знање, па тако и 

усваја говор и језик без да га родитељи уче. Због тога је за развој говора 

најбитнија подстицајна друштвена околина. У раном детињству родитељи имају 

пресудну улогу у даљем развоју детета. Први и сваки контакт родитељ-дете 

представља учење. Када родитељ узима бебу у руке говори јој, именује њену 

гестикулацију, повезује је са потребом, као нпр. “ооо па ти си гладан/а”; 

“хладно ти је”, “мама ће да ти донесе”... и сл. На тај начин код бебе се 

постепено развија разумевање јер родитељи дају значење тренутним 

активностима и потребама. Мајке опонашају биолошке шумове деце 

(подригивање, кијање, кашљање), и њихову употребу гласних жица, на тај 

начин подстичу разумевање и интензивну употребу органа која, касније, 

развојем постају база говорног механизма.  

У раном узрасту гласне жице јако вибрирају, а висина гласа опада са 

сваком пулсацијом; узвици глади и боли су слични и дуго трају уз теденцију да 

је узвик бола напетији и дуже траје; узвици нелагодности су ритмични и јављају 

се са паузама, а и трају краће око пола секунде док су вегетативни звуци још 

краћи (звукови слични сугласницима). Те активности су у првих осам недеља од 

великог утицаја за каснији развој говора, на тај начин бебе вежбају ваздушне 

механизме и употребу гласних жица и тако се припремају за говор 

(https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/). 

Такође представљају темељ комуникације између родитеља и детета. Родитељи 

дајући значење и тумачење бебиним гестикулацијама и вокализацијама 

подстиче развој говора. Родитељи најчешће поздрављају своју бебу сваки пут 

када им се сретну погледи, причају детету умирујућим гласом како би се дете 

опустило, у сталној су интеракцији са бебом, што представља основу за развој 

касније комуникације. 

Између другог и четвртог месеца бебе почињу да реагују на различите 

тонове гласа (љутите, умиљате, веселе), почињу да се смеју на глас и да гукају. 

Тада се језик креће вертикално и хоризонтално, а гласне жице се употребљавају 

у координацији са њима. У том периоду дете препознају интонације мајке када 

му говори “ооо па ти си срећан/на”, “лепо си се најео/ла”, “хахаха, да, смејемо 

се” ... Реченице које родитељ упућује детету су кратке, интонацијски адекватне 

ситуацији, уз мелодичност при изговору и акцентовању слогова када желе 

нешто да нагласе. На овом узрасту, родитељи, некад чак и несвесно, имитирају 

https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/
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бебине покрете језика, па тако, имитирајући га, ова активност се претвара у игру 

и размену емоција, а тиме утичу и на припрему језика за говор. Око петог 

месеца живота беба почиње интензивно да се интересује за околину, посматра 

све што је у покрету, предмете које узима у руку баца, лупа, тресе, и на тај 

начин истражује. Како би беба добила довољно аудитивних и визуелних 

стимулуса који подстичу развој, неопходно јој је омогућити довољно меканих 

играчака које светле испуштају звук или певају. Родитељи постављају темеље 

говору тако што именују све што дете узме у руку, као и активности које се 

непосредно дешавају у бебином окружењу. 

(https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/) 

 У почетку, родитељи реагују на сваки звук који дете произведе, док касније 

реагују само на звукове са интонацијом која за циљ има комуникацију. Како 

беба постепено овладава својим гласом и родитељи почињу да занемарују  

звукове које беба продукује, него се фокусирају на сложеније исказе. Пажња се 

највише усмерава на слогове које беба понавља, али убрзо се занемарују 

превазиђени модели комуникације и пажња прелази на нове облике дететових 

говорних способности. Поткрепљивајући само нове облике говорног понашања, 

који су сложенији од претходних родитељи, често несвесно, стимулишу развој 

бебе јер стално траже и охрабрују више. И повратном информацијом коју дају 

детету када створи нови говорни облик даје детету сигурност и позитивну 

атмосферу за даље напредовање. Из тог разлога, дете не сме бити занемарено, уз 

стимулативно окружење за бебу при свакодневним активностима (пресвлачењу, 

купању и сл.) родитељи могу много да учине за њихов успешан даљи развој, 

нарочито говорни. 

 Од шестог месеца почиње да употребљава упирање прстом у комуникацији 

са околином, па тако оно на питање где је одређена играчка, одговара 

показујући прстом на њу. У том периоду дете почиње да везује исказе за 

одговарајуће ситуације (тапше када чује песмицу “таши-таши”, окрежу се ка 

члановима породице након изговореног имена, приликом изговарања забране 

“не”, престају са започетом радњом или у циљу даље комуникације настављају). 

Такође, од шестог месеца, беба је у говорном подручју усмерена на дуге 

структуиране слогове. Родитељи слушају бебу и понављају њене слогове уз 

надовезивање комплекснијим формама и слоговима.  

(https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/) 

https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/
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 Од осмог месеца беба привлачи пажњу других са својим покретом руке и 

посматрањем одраслих док причају. У тим моментима, пажња је усмерена на 

разумевање понашања одраслих. Беба учи посматрајући своје родитеље, њихове 

интеракције, говор, одговор на њено понашање, све то подстиче разумевање 

говора код деце, а самим тим и појаву прве речи. Стимулација говора код бебе 

је веома битна у првој години живота и треба користити сваки дан, па чак и 

сваку ситуацију за то.  

Многи експерименти су доказали да мајчин глас најбољи покретач развоја 

пажње већ од неколико дана живота бебе. Бебама су пуштани различити 

звукови у узрасту од само неколико дана, где мајчин глас највише усредсређује 

бебину пажњу. Истраживања су такође показала да у прве две недеље бебу 

генерално више интересује људски глас од других звукова који су јој пуштани 

паралелно. Све то истраживаче доводи до једног закључка, да аудитивно 

вежбање почиње још у мајчином стомаку, односно у току инраутериног развоја 

(https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/). Зато се мајкама 

саветује да већ у току трудноће почну да се обраћају беби у стомаку и да јој 

пушта музику. Јер већ у стомаку беба учи да препозна мајчин глас од других, и 

упознаје се са звуковима којима ће бити окружена када се роди, као што је 

лавеж пса и сл.  

Док дете не проговори, неке од подстицајних игра које могу бити 

занимљиве и родитељима и детету, а које такође стимулишету комуникацију су: 

 Реците детету „хајде да се играмо“ и повуците га за мајицу ка себи. Учините 

то неколико пута. То обично изазива смех и када дете примети да га не 

вучете за мајицу, затражиће од вас да то учините опет; 

 „Појешћу ти прстиће!“ Узмите дететову ногу и привуците је устима са 

одглумљеним угризом и пропратним звуковима. Након пар пута одвлачења 

ноге са осмехом, дете ће вероватно пружити и другу ногу; 

 Правите се да сте заспали у дететовом крилу и гласно хрчите, а затим 

направите звук звона и изненада се пробудите; 

 Глумите емоције и пратите их звуковима: 

Љуте - рррррррр 

Тужне - боо хааа 

Срећне - певајте песмицу и играјте; 

https://logoped.org.rs/stimulacija-govora-u-periodu-ranog-razvoja/
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 Кажите детету „баци пет“, а онда сакријте руку у рукаву и пустите да је дете 

нађе; 

 Помиришите дететова стопала и правите гримасе или запушите нос. Већина 

деце ће приближити стопала вашем носу, такође , изазваће смех код детета; 

 Подигните телефон и реците „за тебе је“, додајте дететово име и дијалог; 

 Реците детету да подигне руке и тада га голицајте; 

 Нека вас дете ухвати за нос, а ви исплазите језик. Када вас повуче за десно 

уво језик иде рецимо лево и обрнуто; 

 Узмите дете у наручје и подигните га, онда реците „испашћеш“ и спуштајте 

га до пода, кад додирне под реците „добро је“ и онда све изнова; 

 Борбе јастуцима; 

 Ставите дете на пешкир или ћебе и вуците га по поду; 

 Љуљајте његову столицу као да је земљотрес; 

 Певање смешних песмица док га љуљушкате у крилу; 

 Надујте балон и крените као да га дајете детету а онда га пустите да лети по 

соби; 

 „Имам твој нос.“ Ухватите прстима дететов нос и онда ставите свој палац 

између кажипрста и средњег прста и покажите да вам је остао његов нос у 

руци; 

 Ставите лопту или јастук у мајицу детета и чекајте да је само извади. 

Неке игре дете ће радо прихватити и биће му одмах интересантне, радо ће 

тражити да их понављате. Уколико дете не говори, помозите му да бар на 

најједноставнији начин именује игру коју жели да играте са њим. Чак и ако 

знате која је то игра, провоцирајте дете да именује бар једном речју то што жели 

да радите са њим. (https://www.logograd.rs/igre-koje-podsticu-razvoj-govora/) 

Појава прве изговорене речи је индивидуална за свако дете, међутим 

постоји временски оквир када се она најчешће јавља, а то је између десетог и 

осамнаестог месеца живота. Пре него што проговори, дете разме најмање 

двадесет појмова, и временом се његов пасивни и активни речник све више 

богати. Уз то, она уочавају да се у говору морају поштовати одређена правила, 

односно да речи треба да садрже све гласове и то одређеним редоследом. Дете у 

овом периоду развоја говора почиње изговарати јасне, разговетне и 

контролисане гласове. 
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Игре за правилан изговор гласова су заправо вежбе покрета говорним 

органима (претежно језиком и уснама), то је тзв. артикулацијска гимнастика. На 

тај начин помаже се јачању мишића покретних говорних органа, развијању 

њихове снаге, спретности и диференцирану покретљивост. Артикулацијска 

гимнастика се најчешће изводи са децом која имају потешкоћа са изговарањем 

појединих гласова, али је врло корисна и за сву децу млађег предшколског 

узраста, као припрема за обликовање изговора. Примери таквих вежби су: 

 ,,Птичице'' - дете широко отвара и затвара уста, језик мирно лежи у усној 

шупљини. Креће се искључиво доња вилица. 

 ,,Лопатица” - уста су отворена, широки опуштени језик лежи на доњој усни. 

 ,,Иглица” - уста су отворена. Дете плази уски и напети језик. 

 ,,Цевчица” - уста су отворена. Дете плази језик у облику цевчице. 

 ,,Љута мачкица” - уста су отворена. Врх језика притиска доње секутиће, 

средњи део језика је подигнут. 

 ,,Сат” - уста су отворена. Усне су развучене у осмех. Врх уског језика 

додирује редом углове уста. 

 ,,Змија” - дете брзо плази и увлачи језик. 

 ,,Љуљашка” - уста су отворена. Врх исплаженог језика додирује горњу, па 

доњу усну. 

 ,,Фудбал” - уста су затворена. Уски напети језик додирује редом један па 

други образ (,,пребацује лоптицу''). 

 ,,Перемо зубе” - уста су затворена. Кружним покретима језика дете додирује 

подручје између зуба и усана. 

 ,,Сликар” - уста су отворена. Врх језика се креће по површини непца од 

горњих секутића према меком непцу. 

 ,,Укусни џем” - уста су отворена. Језик кружним покретима облизује горњу 

и доњу усну. 

 ,,Коњић” - дете цокће језиком. Када то увежба родитељ мења темпо 

цоктања: ,,Коњић иде полако- коњић је потрчао”. 

Положај усана у тим играма које дете треба да направи: 

 ,,Осмех” - усне су развучене и стиснуте. 

 ,,Ограда” - усне су развучене, зуби су видљиви. 

 ,,Пољубац” - усне су стиснуте и испупчене према напред. 

 ,,Сурла” - зуби су стиснути, усне благо заокружене и испупчене. 
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(https://www.cikajovazmaj.rs/index.php/dogadjaji/2853-igre-za-razvoj-govornih-orga

na-logopedi-vrtica) Јуричић (2020) наводи примере таквих игара које се односе 

на одређене гласове: 

  

Пример 1: Дај гол (С, З, Ц) 

Ова игра за циљ има увежбавање стварања непрекидне, усмерене ваздушне 

струје. Од детета се захтева да усне намести у положај “сурле”, и да полако и 

непрекидно дува у лоптицу од вате, која стоји на столу испред детета, а оно 

треба да је ваздухом откотрља у “гол”. Треба обратити пажњу на то да се образи 

не смеју надувавати, могу се евентуално придржавати прстима. Лоптица треба 

да се убаци у гол једним непрекидним издисајем, који не сме бити нагли и јак, 

већ лаган и продужен како би се лоптица могла усмеравати на одређено циљно 

место. 

 

Пример 2: Хармоника (Ш, Ж, Ч, Ћ, Џ, Ђ) 

Циљ ове игре је јачање мишића језика, растезање подјезилне везице. Важба 

прати следеће кораке: осмехнути се, лагано отворити уста, приљубити језик уз 

непце и почети отварати и затварати уста. Све то поновити 3 до 10 пута. Пажњу 

треба обратити на то да је у покрету само доња вилица и да језик није искошен. 

 

Пример 3: Коњићу потрчи (Л) 

Циљ ове игре је јачање мишића језика и покрет према горе. Ова вежба 

захтева од детета да се осмехне лагано отвореним устима и да цокће врхом 

језика. Темпо је у почетку спорији, па затим бржи. У покрету мора бити само 

језик, док доња вилица мирује. Потребно је обратити пажњу да се врх језика не 

увуче према унутра, односно треба да се чује цоктање, а не шљапкање. 

 

Деца још у раном узрасту почињу схватати којим речима могу изразити 

своје идеје, жеље и потребе. У почетку је то веома мали број речи, али речник се 

временом богати, у табели 3 је приказано како се распон речи у првих пет 

година знатно проширује. Табелу је истакао Булер, према Јуричић (2020). 
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Узраст Најмањи број речи Највећи број речи 

12-14 месеци 3 58 

15-17 месеци 4 232 

18-20 месеци 44 383 

21-23 месеци 67 707 

27-30 месеци 171 1509 

3-4 године 598 2346 

Табела 3. Раст фонда речи код деце до четврте године 

 

С обзиром да је поменути период најважнији за развој вокабулара, постоји 

низ игара које су намењене управо у ту сврху. 

 Препознај звук – Детету се пуштају различити звукови животиња, предмета, 

машина које оно треба да именује и да опонашају. Звукови треба да буду 

различитног интезитета и да иду од тиших ка гласнијим. Како би активност 

била забавнија може се убацити и моторички део, где поред опонашања 

звукова, дете опонаша и животиње. Овом игром поред развоја говора 

стимулишемо и развој аудитивне дискриминације, пажње и памћења. 

 Чаробна торба – У торбу од непровидног материјала се стављају различити 

предмети који су детету познати. Од детета се захтева да завуче руку у 

торбу и напипавањем покуша да открије који је то предмет. На тај начин 

поред стимулације говора, богаћења речника, одвија се и тактилна 

стимулација (развој чула додира). Када се предмет извади из торбе, може се 

укратко описати шта се ради са тим предметом (нпр. Ово је чешаљ. Шта 

радимо са њим? Чешљамо косу. Хајде да покажемо како чешљамо косу.) 

 Сети се и кажи три – Ова игра се игра тако што се детету каже, на пример, 

“Сети се и кажи три предмета које можемо да обучемо”. Затим дете набраја 

предмете. Након тога се предлаже да се прича настави и проширује, нпр. 

како једним именом зовемо те предмете – “Зовемо их одећа”. Постепено 

треба повећавати ниво игре, па задавати детету да се сети пет предмета, па 

седам, итд. Такође, касније питања могу бити и сложенија (нпр. “Сети се и 

кажи три воћа жуте боје”). Ова активност има за циљ богаћење речника, 

развој говора, развој мишљења и памћења. 
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 Ко сам ја? – Игра се тако што родитељ (или неко други) каже: (нпр.) “Ја сам 

једна животиња, често живим у кући, миш ме се плаши – Ко сам ја?”, а дете 

треба да погоди о којој животињи је реч. Ова игра може да се игра и 

двосмерно, па тако и дете може да задаје задатак за погађање. Као и 

претходна и ова игра има за циљ богаћење речника, развој говора, развој 

мишљења и памћења. (https://maliistrazivaci.rs/igre-za-razvoj-govora/) 

 Шта све може радити...? - особа задаје детету именицу која означава неко 

живо биће, од детета се захтева да се присети што већег броја радњи које то 

биће може изводити. На пример, “Шта све може радити дете?” - играти се, 

јести, скакати, спавати, итд. “Шта све може радити мама?”, “Шта све може 

радити мачка?” , и сл. 

 Поврће - особа показује детету поврће и поставља питања “Које је поврће 

тврдо?”, “Које је слатко?”, “Које је округло?”, “Које поврће расте у земљи/ 

на тлу/изнад земље?” и сл. Када се наиђе на детету непознат појам, 

потребно је да му особа са којом игра игру тај појам објасни њему познатим 

речима. (Јуричић, 2020) 

 “Каладонт” - ова игра се игра тако што дете започне одређену реч на 

последње слово претходно изговорене речи (гол-лопта-ауто-облак...) 

 

Треба наводити дете да прича о ономе што уочава око себе, да препричава 

догађаје који су се догодили у прошлости и да изражава своја осећања, 

интересовања, жеље и потребе. Деца по моделу имитације људи из свог 

окружења игра игру са луткама, оно тако развија своју машту, али и говор тако 

што опонаша комуникацију из свог окружења. Децу не смемо исмејавати и 

прекидати у току комуникације, потребно их је стрпљиво саслушати. Како би 

развило своје говорно-језичке способности потребно је да деца стекну искуство, 

из тог разлога, свакодневно их треба стимулисати на говор. Улога одраслих у 

дететовом окружењу није учење детета говора и језика, него стимулација и 

развијање комуникације. Развој говора се одвија свакодневно, а на родитељима 

је да одлуче на који начин и колико често ће стимулисати тај развој. (Бирач, 

2017) 

За развој говора битну улогу имају и дечије песмице. Рима представља 

одличну вежбу за усавршавање и унапређивање речника, па и говора уопште. У 

периоду док дете не говори потребно му је певати песмице/бројалице 
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разговетно, ритмички и различитом мимиком и гестикулацијом која привлачи 

позорност код деце. Родитељима је на располагању велики број логопедске 

литературе намењене за стимулацију говора код деце. У наставку ћемо навести 

примере из књиге, чији су аутори логопеди Џенопољац Д. и Родић Д., издате 

2017. године, под називом “Логопедске песмице за проговарање”. То је збирка 

од 70 кратких, ритмичких и мелодичних песмица. Песмице су заобличене 

илустрацијама и могу се рецитовати или певушити уз покрет, који је такође 

неизоставни део стимулације развоја говора. Збирка је намењена за децу узраста 

од 0 до 3 године. 

 

 

Пример 1. “Где је” 
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Пример 2.“Говоримо” 
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Пример 3. “Покажи” 
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Пример 4. “Кока” 

 

 

 



 41 

 

Пример 5. “Као зека”; “Као гуска”; “Као бубамара” 
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Детету се мора читати, и тако га увести у свет књига. Заједно читање мора 

бити занимљиво детету, не сме бити механичко, мора бити интерпретативно и 

пожељно је деци драмски изводити текст. 

Данас је опште познато да деца која нису укључена у свакодневну, 

интензивну интеракцију са својим родитељима, иако су укључена у поједине 

терапије, не могу да напредују, односно нема толико успеха у смањењу 

говорних сметњи. Детету заправо треба велика пажња родитеља. Родитељи 

морају бити усредсређени само детету приликом комуникације са њима. Они 

морају дете гледати у очи и разгонетнути његове потребе. Раде (2015) је описала 

како треба ићи говору у сусрет. Издвојила је шест корака: 

1. СТОПИТЕ СЕ У ЈЕДНО ТЕЛО – милујте, грлите и масирајте своје дете, 

мазите се, играјте се и брбљајте очи у очи, смејте се, хрвајте се, ваљајте се, нека 

дете осећа ваш мирис и ваш дах док му причате.  

2. ОПОНАШАЈТЕ ОНО ШТО ВАШЕ ДЕТЕ УПРАВО ЧИНИ (лицем, очима, 

језиком, рукама или гласом) – будите дететова сенка; одговарајте на његове 

промене изражаја и покрете тако да га опонашате; будите дететов ехо,  

опонашајте његово мљацкање, гласање, гугутање.  

3. УЈЕДИНИТЕ ИНТЕРЕС САДА, ОДМАХ! – гледајте оно што ваше дете гледа, 

играјте се с играчком коју дете одабере, учествујте у ономе што ваше дете чини 

у том тренутку.  

4. БУДИТЕ ИЗРАЖАЈНИ! – повећајте своје покрете и гесте, појачајте своју 

мимику, показујте о чему говорите, показујте шта, где, како, чиме, чије…, 

користите цело тело, а не само једну руку. Будите уерљиви!  

5. БУДИТЕ ДЕЧИЈЕМ УХУ ЗАНИМЉИВИ И РАЗУМЉИВИ!  

6. УНЕСИТЕ НОВИ ЕЛЕМЕНТ У ЗАЈЕДНИЧКУ ИГРУ – привуците пажњу 

детета на нешто ново и сасвим другачије, нпр. нежно га голицајте или 

започните нову игру, песмицу, или отиђите с дететом до прозора да заједно 

разговарате о ономе што видите (Раде, 2015). 

 С обзиром да је за најранији узраст однос са родитељима од пресудне 

важности навели смо низ примера и могућности којима родитељи могу да 

учествују у стимулацији говора код деце. С обзиром да за дете сваки дан 

представља ново знања, то треба и искористити и детету омогућити позитивну 

атмосферу за усвајање истог. 
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9. ПРЕГЛЕД РАНИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Јуричић (2020) је спровела истраживање које је имало за циљ да испита 

родитеље колико је код њихове деце, предшколског узраста, развијен говор. 

Поред тога, желела је да испита да ли деца имају неких потешкоћа, као и то 

колико су њихова деца у додиру са околним факторима као што је технологија, 

и да их родитељи стимулишу читајући им приче или игром. 

 Задаци истраживања су били пре свега испитати да ли родитељи укључују 

децу у почетну комуникацију, као што је именовање свакодневних предмета и 

одговарање на једноставна питања. Затим, други задатак се односио на 

коришћење технологијом, књигама и сликовницама. Као и испитати колико су 

деца маштовита у својој игри, колико су заинтересована за цртање. 

 Испитанике, у овом истраживању, су представљали родитељи чија деца 

похађају вртић у Подхуму, у Хрватској. У табели ће бити приказан број 

испитаника, односно родитеља према полу и узрасту њихове деце. 

 

ПОЛ ДЕТЕТА БРОЈ ДЕЦЕ 

Мушки 19 

Женски 21 

УЗРАСТ ДЕТЕТА БРОЈ ДЕЦЕ 

2 године 2 

3 године 4 

4 године 11 

5 година 16 

6 година 7 

 

Табела 4. Број испитаника према полу и узрасту њихове деце 

 

 

 Више од половина деце, обухваћене узорком, је у вртић кренуло између 

друге и треће године. 
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УЗРАСТ ДЕТЕТА БРОЈ ДЕЦЕ 

Између прве и друге 7 

Између друге и треће 23 

Између треће и четврте 8 

Касније 2 

Табела 5. Узраст деце при поласку у јаслице/вртић 

 

 На питање у ком периоду је њихово дете изговорило прву реч, а да су они 

ту реч разумели, највише родитеља је одговорило да је то било у 8. месецу 

дететовог живота, или око прве године. Међутим, овај податак треба узети са 

резервом јер прво смислено спајање слогова не може да се стручно сматра као 

прва реч коју деца изговоре, под појмом “прва реч” се мисли када дете изговори 

одређену реч са циљем односно значењем. 

 

УЗРАСТ ДЕТЕТА БРОЈ ДЕЦЕ 

8 месеци 13 

9 месеци 3 

10 месеци 9 

Око 1. године 10 

13 месеци 4 

18 месеци 1 

Табела 6. Узраст детета када је изговорило прву реч 

 

 За рану стимулацију говора су одговорни родитељи, они треба да детету 

створе подстицајну околину која ће стимулисати дете да говори, касније да 

одговара на једноставна питања, па и само да поставља питања, као и да именује 

свакодневне ствари око себе. Упитником су били обухваћени и искази родитеља 

вазни за изговор код деце. До шесте године, односно пре поласка у школу, деца 

би требало правилно да изговарају све гласове. Међутим, ово истраживање је 

показало да многа деца имају проблема приликом изговарања појединих гласова. 

Половина деце, обухваћена истраживањем, правилно користи гласове док друга 

половина има потешкоћа или тепа. 
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ДЕТЕ: БРОЈ ДЕЦЕ 

Тепа 4 

Правилно изговара гласове 23 

Неправилно изговара гласове: 

Р 

Ш, Ж 

Л 

17 

10 

2 

5 

Табела 7. Родитељска процена дететовог изговора 

 

 Истраживање је показало да, према исказима родитеља, већина деце се 

изражава граматички тачно, те да правилно користе прошло и будуће време. 

 

ОПИС ГРАМАТИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА БРОЈ ДЕЦЕ 

Дете се изражава граматички тачно. 30 

Дете користи прошло време. 39 

Дете користи будуће време. 40 

Користи реченице од 4 до 6 речи. 37 

Користи реченице од 3 до 4 речи. 3 

Табела 8. Родитељска процена граматичке тачности дететовог изражавања 

 

 Употреба рачунара/таблета или мобилног телефона може богатити говорни 

развој детета, али и удаљити од друштвених односа. Позитиван, односно, 

негативан утицај употребе технологије зависи од ограничености, односно 

неограничености садржаја и времен којима се дете служи. Док читање текстова 

прилагођених узрасту детета и гледање сликовница има само позитивну страну 

утицаја, те тако дете развија машту, креативност, усваја нове појмове, итд. 

 

НАВИКЕ ДЕТЕТА БРОЈ ДЕЦЕ 

Дете користи рачунар код куће. 27 

Дете игра едукативне игре на рачунару. 21 

Детету читам приче. Свакодневно 29 

 Ретко 11 

Дете самовољно листа сликовнице, књиге, енциклопедије. 35 
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 Машта и креативност су врло значајни за развој говора. Машта детету 

служи како би се уживело у различите улоге људи, животиња, ликова из прича и 

предмета, што значајно богати његов речник и друштвене вештине. 

 
 

ЕЛЕМЕНТИ МАШТЕ И КРЕАТИВНОСТИ БРОЈ ДЕЦЕ 

Дете користи игру претварања. 38 

Дете разговара са својим играчкама. 37 

Дете разговара са измишљеним пријатељима. 16 

Дете разговара само са собом. 18 

Дете мења функцију играчкама. 33 

Дете у игри измишља властите речи. 29 

Дете воли да црта. 32 

Дете црта жива бића и објекте у различитим ситуацијама. 37 

Дете кроз цртеж приказује своја искуства и изражава 

своје осећаје и доживљаје. 
21 

Дете именује оно што је нацртало. 39 

Табела 10. Родитељска процена дететове маште и креативности 

 

 Цртање код детета развија фину моторику, која је такође повезана са 

развојем говора. Цртање је један од видова дечијег изражавања, овим 

истраживањем је такође потврђено да деца кроз цртеже углавном приказују 

своја искуства и изражавају своја осећања.  

 Родитељи, као најзаступљенији и дететовом свакодневном животу треба да 

обезбеде такво окружење за своје дете које ће га стимулисати да истражује свет 

око себе и да поставља питања. Раније у тексту је наведено све што може да 

потпомогне деци како би се њихов говор развио, а родитељи су ту као пример и 

водичи у том процесу. 

 Овим истраживањем, стиче се оквирно увид у дечију игру и креативност, 

међутим, родитељ је тај који подстиче то код детета. Стога, не треба занемарити 

дете, и у мору свакодневних обавеза пустити га да проводи време уз модерну 

технологије “докле год је мирно”, јер на тај начин можемо само да створимо 

контра ефекат и успоримо његов свеукупни развој. 
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Већ више од три деценије, научници из целог света покушавају да повежу 

значај ране лингвистичке стимулације са каснијим успехом деце у школи. 

Добро нам је познато да начин говора, количина разговора и теме, битно утичу 

на проширивање речника код деце, као и то да су један од кључних разлога 

развоја и будућег успеха појединца.  

Током бројних истраживања спроведених у свету, научници су дошли до 

сазнања да постоје велике сличности и разлике у свим породицама, када су 

разговори са децом узраста до 3 године у питању.  

Сличности се огледају у учењу добрих манира: како се обући, користити 

ношу, како правилно јести. Ипак, разлике су у фонду речи које се изговоре у 

различитим породицама.  

Фондација за истраживања ЛЕНА (Language Environment Analysis) је 2005. 

године развила мали дигитални уређај који може да сними до 16 сати разговора 

и да при том направи разлику у говору одраслих, деце и њихове међусобне 

конверзације, а искључи говор који долази са телевизора или разговор у коме 

дете није активно. Деца су овај малени уређај носила уз своју гардеробу, а он је 

дао прецизне резултате, али и доказе родитељима колико заостају у 

свакодневним очекиваним резултатима.  

Један од, можда, најважнијих резултата коришћења овог малог уређаја је 

званични доказ да деца узраста до две године могу да уче језик искључиво од 

других људских бића, а не преко телевизора, компјутера или телефона. Ту 

пресудну улогу имају родитељи који јесу први и најважнији учитељи, као и 

старија браћа и сестре. 

Да би се дечији речник правилно развијао, дете треба да чује преко 20000 

речи у једном дану, а ова бројка је смањена у породицама које користе мањи 

фонд речи (истраживања су показала да су то углавном породице са мањим 

примањима). Такође, у складу са квантитетом иде и квалитет разговора. 

Истраживања су показала да што су родитељи образованији имају шири спектар 

тема о којима причају, користе сложеније реченице и имају софистициран 

речник. Ипак, не сме се вршити генерализација јер понекад и родитељи са 

већим примањима и образовани родитељи не разговарају због бројних обавеза 

са својом децом. Није исто ако дете чује “То је куца” или “То је куца, има 

дугачку црну длаку, он има дрвену кућицу…”. Важне су и похвале, за 

стимулацију детета, јер дете природно воли да учи, да пита, да открива свет.  
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Ако дете учи говор и нешто пита није исто ако му кажемо “Да, то је ав ав” или 

ако кажемо “Браво то је куца, он каже ав ав”. Са мањим изузецима, што више 

родитељи разговарају са децом, повећаваће се и њихов речник, али и резултати 

тестова интелигенције који се раде након трећег рођендана. Први проблеми код 

деце са којима се не разговара довољно често и квалитетно, приметни су већ код 

узраста од 18 месеци. Такође, зна се да деца која су са мањим вокабуларом ушла 

у школски систем, врло често напуштају образовање или не постигну завидне 

резултате. Срећом, чак и та деца, када се укључе у добар предшколски програм, 

имају одличне шансе да недостатак надокнаде пре поласка у школу. У циљу 

спречавања овог проблема, појављују се програми који за циљ првенствено 

имају охрабривање родитеља да више разговарају са децом узраста до две 

године као и освешћивање проблема који настају недостатком разговора. Данас 

сви, од неговатељица у јаслама, преко произвођача играчака до политичара 

разматрају могућности раног развоја мозга. Све у циљу што боље полазне 

основе за даљи раст и развој. На жалост, све је већи број родитеља који не 

схватају значај разговора са бебом и одлажу ову активност за период када дете 

порасте. (https://ntcucenje.com/razvoj-inteligencije-kroz-govor/) 
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10. ЗАКЉУЧАК 

 

 Прве три године дететовог живота су најинтензивније за говорно-језички 

развој, након треће године говор се постепено развија, а до поласка у школу 

деца би требала имати коректан изговор гласова и обогаћен речник. Особе које 

су најближе детету (родитељи, васпитачи), имају најзначајнију улогу у 

целокупном развоју детета, па тако и за говор. Они морају бити говорни узори 

детету, на време препознати потенцијалне потешкоће, и помоћи му да се 

непрестално развија. 

Родитељи су ти који одмах након рођења треба да успоставе комуникацију 

са детотом и да му пруже подстицајно окружење. Мала деца изразито воле игру, 

она се може лако искористити и у сврху стимулисања развоја говора. Кроз игру, 

бројалице и песмице још од најранијег узраста, родитељи припремају децу на 

говор. Постоји још низ савета како побољшати основе за успех код детета. Као 

прво, потребно је да родитељи буду свесни да дете упија и у периоду када још 

није у стању да понови ни најједноставније речи. Беба, иако не понавља речи за 

родитељима, она их чује и меморише. Родитељи треба да користе све могуће 

ситуације како би разговарала са својом децом, па макар им се чинило као да 

разговарају сами са собом. Ситуације треба да одређују теме за разговор: пијаца 

или продавница, се може искористити за разговор о намирницама које се купују, 

идеално је не само за учење о воћу и поврћу, већ и о облицима, бојама, 

мирисима и текстурама. Када дете види аутомобил и каже „Ауто“, одговор 

родитеља мора да продубљује даљу комуникацију, и да се настави пирањем или 

додатном констатацијом, нпр. „Које је боје ауто?”, “Овај ауто је плаве боје.” 

“Напред има бела светла а позади црвена.” “Ауто вози чика који иде на посао“... 

Овај вид реаговања на дететово изражавање, говори му да ми желимо са њим да 

разговарамо. Дете стимулишемо да говори и онда када му дајемо до знања да га 

слушамо. 

Говор представља најкомплекснији процес који бебе савладавају. Он 

обухвата читав низ радњи које активирају цео мозак - од аудитивних регија, 

преко асоцијативних до моторичких. Зато је свака активност коју беба покушава 

при слушању, разумевању и изговарању речи, важно искуство за њу. Осим што 

бебе копирају нас док говоримо, и ми треба да имитирамо њих и њихов језик. 
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Ако све што смо у раду поменули родитељи комбинују са разговором један на 

један и при том причају лаганим темпом, дајући беби времена да евентуално 

проба да опонаша покрете усана и оно шта јој се показује, добија се најмоћнија 

комбинација за развој говора.  

(https://ntcucenje.com/razvoj-inteligencije-kroz-govor/) 

 У циљу да родитељи што лакше уоче одступања у дететовом развоју говора, 

осмишљен је календар развоја језика и говора са симптомима одступања, који 

смо приложили раније у раду. То је календар који може помоћи у праћењу 

говорног развоја деце, иако је развој индивидуалан, постоје норме развоја за 

одређен период живота. Може се десити да су одступања у говорно-језичком 

развоју толико мала да прођу незапажено од стране родитеља. Или пак да 

родитељ не жели да призна да је дете заостало у развоју, те дајући изговоре како 

је дете лењо, или касни са говором јер је мушко и сл. Међутим, они тиме праве 

велику грешку, јер постоји велика шанса да се одређене вештине не савладају у 

пуном обиму, уколико се не искористи сензитивни период за усвајање говора и 

језика. Родитељи, такође могу, некад и несвесно, да праве грешку јер се мазе са 

децом у говору тзв. тепање. Они на тај начин подржавају неправилан изговор, те 

се код деце учвршћује лош образац, и касније је потребно више времена и труда 

да се створе и учврсте нове, а разграде старе научене шеме.  

Рана искуства детета обликују његове мождане структуре, због тога је 

велики значај да се детету омогући што више развојно подстицајних искустава! 
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