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Апстракт 

 

   Језик се састоји из неколико компоненти: фонологија, морфологија, синтакса, семантика 

и прагматика.  

Комуникација представља веома битан аспект живота.  

   Говор и језик су различити, али су међусобно повезани и важни аспекти људске 

комуникације.  Говор је како изговарамо речи. Говор укључује: Артикулацију – Како 

изговарамо говорне гласове користећи уста, усне и језик; Глас – Како користимо наше 

вокалне наборе и зрачну струју да бисмо створили глас; Течност – Ово је ритам нашег 

говора. Понекад понављамо гласове или правимо паузу док разговарамо. Особе које то 

често раде могу муцати ( ASHA, 2018). 

Говорно језички поремећаји код деце настају када усвајање говора делимично или 

потпуно заостаје. Могу се јавити у било којој фази говорно – језичког развоја и 

манифестују се као неправилност у изговарању и могу да захвате све модалитете говора и 

гласа, структуру језика, артикулацију, али и читање и писање ( Владисављевић, 1987).  

Говорно- језички поремећаји могу да настану под утицајем средине и/или патолошких 

промена у говорном систему ( Владисављевић, 1987).  Предмет овог истраживања је да се 

утврди у којој мери су заступљени језички поремећаји деце узраста 3 до 5 година. Сазнање 

о томе у којој мери се јављају поремећаји говора и језика деце вртићког узраста могло би 

помоћи у креирању посебних програма едукације који би превенирали неке од поремећаја.  

     За испитивање говора и језика коришћен је „Тест за испитивање језичке способности“ 

(С. Владисављевић) којим се утврђује ниво језичке развијености детета. Питања која се 

користе су блиска искуству детета, тражи се вербалан одговор и не оцењује се изговор, већ 

способност служења одређеном граматичком категоријом. 
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1.   УВОД 

 

     Код деце која имају тешкоће у развоју језика јако је важно да се што раније то открије 

помоћу објективне и поуздане процене језичког развоја. 

    

   Проблеми који се могу појавити могу укључивати граматику, семантику или друге 

аспекте језика. Ови проблеми могу бити рецептивни (који укључују оштећено разумевање 

језика), експресивни (који укључују производњу јњзика) или комбинацију оба. 

Поремећаји језика могу утицати и на говорни и на писани језик. 

    

   Прелиминарна истраживања о потенцијалним факторима ризика сугеришу да биолошке 

компоненте, као што су ниска порођајна тежина, недоношчад, опште компликације 

порођаја, као и породична историја и ниско образовање родитеља могу повећати шансе за 

развој језичких поремећаја. 

 

   Тренутни подаци показују да више од 7% деце узраста од 3 до 5 година има језичке 

поремећаје, при чему се дечацима дијагностикује двоструко чешће него девојчицама. 

 

   Да би се правилно организовао третман, веома је важно да се процени да ли су тешкоће 

у експресивном говору или се појављују и у рецептивном говору, да ли су семантичке 

и/илиграматичке природе, шта дете разуме, а шта не. 

   У нашем истраживању применили смо Тест за испитивање језичке способности (С. 

Владисављевић) којим се утврђује ниво језичке развијености детета. 

 

 

1.1. Комуникација, језик и говор 

 

 
   Под језиком се подразумева сложени систем кодова који означавају предмете, симболе, 

радње или односе који носе функцију кодирања, преноса информације и њеног увођења у 

различите системе (Lurija, 2000), док реч представља основно средство кодирања и 

преношења искуства. Језик је, дакле, апстрактан систем, а говор је његова конкретна 

реализација. Језик структуира говор, а да би људи могли њиме да комуницирају, језички 

систем тежи ка непроменљивости и сталности својих структура (Škiljan, 1987). Тако, да би 



6 
 

комуникација била ефикасна постоји стална тежња у говору за уношењем промена у 

систем језика.  

   Неопходно је разликовати категорије језика и говора, мада их неки поистовећују. Док је 

језик систем знакова којима се људи споразумевају, говор је индивидуално коришћење 

језика – то је звучна манифестација језика или, то је звучна реализација језика човека као 

појединца. Говор је, дакле, гласовна комуникација, изговарање речи и реченица, то је 

језик у пракси или, како каже један лингвиста, језик у акцији. Значи, говор је вербално 

коришћење језичких знакова од стране појединца. 

Језик је хомогени систем знакова одређеног колектива, одређене заједнице – према томе, 

он је друштвена категорија а говор је индивидуална категорија, он је појединачан. Говор 

се састоји од говорно-физиолошких, акустичко-фонетских и 

графичких вредности.  

Према томе, говор може бити усмени и писани или писмени. Усмени говор је вербално 

остварење језика а писмени говор или писање остварује се употребом графичких 

средстава. Постоји и гестовни говор, заснован на гримасама и гестикулацији. Све три 

врсте говора – усмени, писмени и гестовни, заправо, говоре о разним 

могућностима индивидуалне употребе језика. Језик и говор се стално прожимају. Говор је 

звучна конкретизација језика а језик је производ говора, језик се остварује у говору.  

Однос између језика и говора, однос је између општег и посебног, између 

апстрактног и конкретног, између колективно-друштвеног и индивидуално-појединачног. 

Језик и говор су у потпуности условљени један другим. Један језик не би могао постојати 

да се не остварује у говору, а говор не би постојао да не произилази из језика. „Језик је 

израстао као организација говора, говор се развио на бази језика – у сталном 

узајамном дејству и прожимању услед којег се мењају и једно и друго” 

(Bugarski, 1995: 16). 

 

   Говорни и писани језик 

 

   Одавно је познато да се говорна реч по много чему разликује од писане. „За један минут 

говора може се отпремити у просеку, 100 речи; за један минут обичног(тихог) читања 250 

речи, а брзим читањем 600 речи” (Vasić, 1980:17). Писање је графичко бележење говора. 

Оно је временом добијало своје посебности које су га удаљавале од говорног 

изражавања. Изгледа да је природа обдарила појединце да су бољи говорници него писци. 

Има појединаца који изванредно говоре, иако нису довољно образовани, али има писаца 

који су постигли изванредне резултате у књижевности, а веома су лоши говорници. Наш 

нобеловац Иво Андрић створио је дела високе уметничке вредности, али се није 

прославио као говорник, што је и сам признавао. Напротив, увек је писао своје говоре, 

више је веровао у снагу писане речи. То не значи да се беседништво или лепо говорење не 

може научити.  



7 
 

Припадамо времену када се много више пажње у свакодневној комуникацији посвећује 

говорењу, мање писању. Прецизни истраживачи сазнали су да човек данас 75% 

свакодневне комуникације посвећује говору а само 25% писаном изражавању. Друго 

истраживање, обављено у једној административној институцији, показало је следеће: 

службеници 16% свог радног времена користе на читању, 45% на слушању, 30% на 

говорењу а само 9% на писању. 

Узмемо ли у обзир посебности усменог и писаног говора, чињеницу да се међусобно 

прожимају и условљавају и да нису идентични, указаћемо на њихове битне 

карактеристике: 

 

1. усменим изражавањем се брже преносе поруке; 

2. усмени говор је ефикаснији; 

3. усмени говор је чешћи (око 75%, па и више, наше свакодневне 

    комуникације чини усмено изражавање); 

4. усмено изражавање има свој стил који се разликује од стила 

    писменог изражавања; 

5. усмено изражавање је обично дио ситуације у којој се користи 

   (на њега утичу средина и вријеме), а то није случај са писменим 

    изражавањем; 

 

Свака врста комуницирања или саопштавања одређеног мисаоног или 

чулног садржаја значи преношење неке поруке. Процес споразумевања подразумева 

следеће елементе: 

1. говорника (пошиљаоца поруке); 

2. слушаоца (примаоца поруке); 

3. поруку (обавест, обавештење); 

4. комуникациони канал; 

5. код. 

Када изговоримо реченицу „Донеси ми књигу”, у свести говорника који жели да пренесе 

одређену поруку – заповест, захтев, молбу, одиграва се одређени процес. Пре него што је 

послао поруку, у свести говорника или пошиљаоца ствара се „слика” или представа књиге 

(појам књиге) и радње везане за њу. Та „слика” или представа надражује нервни систем, 

преко којег долази до покретања говорних органа који производе гласове и гласовне 

целине. Говорник или пошиљалац поруке гласовно и језички је формирао поруку „Донеси 

ми књигу” и њеним изговарањем покренуо је таласе, тачније речено, звучне таласе, који 

ударају у бубну опну слушаоца и надражују преко ува његов нервни систем. Нервни 

систем, тако надражен, ствара у свести слушаоца „слику” или представу књиге. 

 

Фазе слања и примања поруке у процесу говорне комуникације одвијају се обрнутим 

редоследом: 
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ГОВОРНИК                                                                      СЛУШАЛАЦ 

 

1. психолошка фаза                                                          1. физичка фаза 

2. физиолошка фаза                                                          2. физиолошка фаза 

3. физичка фаза                                                                 3. психолошка фаза 

 

Сваки текст је нека врста писмом или словним знацима кодираних информација. 

Кодирање је, дакле, претварање неке идеје, мисли, сазнања или осећања у систем 

комуникационих знакова. Свака информација којом се човек користи прошла је одређени 

начин кодирања. У писаном кодирању свако слово је основна кодна јединица. Писање је, 

дакле, процес кодирања, а читање процес декодирања. 

 

 

 

1.2. Развој језика и говора 

 

   Развојем говора дете развија симболички систем који његова околина употребљава у 

међусобном споразумевању, иако у онтогенези невербална комуникација претходи 

вербалној. Развојем говора дете истовремено овладава и значењем, граматичком 

конструкцијом и начином изражавања комуникативне намере, према Голубовић, (2000, 

2011, 2012, 2016). 

Развој говора почиње оног момента када новорођенче први пут заплаче, а касније, у првих 

неколико месеци свог живота производи различити спектар звукова који су спонтани и 

рефлексни и у вези са дететовим физиолошким потребама. Најинтезивнији развој говора и 

језика обухвата прве три године живота и одвија се по одређеним фазама.  

 

   Прелингвистичка фаза обухвата  

 

Каратеристике прeлингвалне фазе: 

 

1. Вокализација– појава везана за прве месеце након рођења, када дете спонтано 

производи гласове. Први крик представља најранији облик вокализације. Дете производи 

гласове када плаче и када је задовољно. Ови гласови се јављају спонтано без учења. Да 

дете не уче те гласове дoказ је чињеница што се они јављају у истом облику код све деце 

различите нациналности, а изговарају их деца која су глува од рођења. 

2. Брбљање– пре него што се гласови комбинују у речи са значењем, они се код детета од 

5 месеца појављују као група самогласника и сугласника , као дечије брбљање.  Дете 

изговара по неколико гласова заједно који немају никакво значење и не могу се 

репродуковати. Изговарајући те групе гласова дете се у ствари игра. У даљем развоју 
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говора долази до удвајања тих поменитих слогова , па дете изговара “ма-ма”, “ба-ба”, али  

ни ти удвојени гласови немају значење. 

Упоредно са вокализацијом и брбљањем , са употребом говорног апарата, развија се и 

перцепција језика као и разумевање туђег говора. На узрасту од 6 месеци дете је у стању 

разликовати љутит тон  људског гласа од тепајућег.  Дете најпре разуме речи и реченице 

које одрасли изговарају на основу њихове мелодичке и ритмичке структуре. 

 

Лингвистичка фаза: 

 

Прва реч је група гласова које дете изговара а које има значење. Прва реч има извесне 

каратеристике.  Она је формално једна реч, али има значење реченице нпр. дете када каже: 

“Мама” оно тиме означава читаву мисао : “Мама узми ме”. Прва реч обично означава неко 

емоционално стање: жељу, тежњу или потребу.  Током друге године живота број речи које 

дете познаје или употребљава драстично се повећава. Са навршене две године тај број 

износи 200, у трећој око 700, у четвртој око 1500, а у петој око 2000 речи. 

 

Развој реченице–  тек крајем друге године дете почиње комбиновати две речи у реченици. 

То су обично именица и глагол ( “ Дете руча.”), или именица и придев (“Лепа кућа.“). Ове 

реченице обично прати гестовима.  Убрзо затим саставља реченицу од три речи ( “Ана 

хоће лутку.”). 

 

Условно можемо говорити о редоследу јављања речи код деце: 

 

      Прва половина друге године – именице 

      Друга половина друге године – придеви и прилози 

      Средина друге године – глаголи 

      Крајем друге и почетком треће године – заменице 

     У трећој години – речце, предлози, везници, бројеви . 

 

Заменице се јављају крајем друге и почетком треће године, мада дете дуго користи своје 

име, што значи да се није издвојило из средине као посебна особа. Када дете употреби 

заменицу ЈА, постало је свесно себе, а то је важан период у животу детета. 

 

До  краја предшколског периода у говору детета су заступљене све врсте речи и његов се 

говор приближава говору одраслих. 
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1.3. Физиолошки аспект говора 

 

   У продукцији говора учествују различити органи, како респираторни, тако и дигестивни 

и оно се једном речју називају говорни органи. Систем говорних органа дели се на две 

групе: генераторе и модулаторе. 

Генератори се деле на индукторе ( плућа и душник) и фонаторе (гркљан и гласнице) 

Модулатори се деле на резонаторе ( ждреона, носна и усна шупљина) и артикулатори ( 

језик, усне, вилица зуби, меко и тврдо непце).  

   Да би глас настао неопходна је синхрона и правилна синтеза три елемента коју чине 

ваздушна струја, гласнице и резонатори. Ваздушна струја неопходна за настанакгласа 

настаје у плућима а гласнице су генератор гласа с обзиром да је њиховим треперењем 

настаје чујни звук. Гласови се стварају у говорном тракту човека када ваздух који струји 

из плућа пролази кроз душник, грло, усну или носну шупљину. У стварању гласа 

учествују још и усне, зуби и језик. Језик је најпокретљивији говорни орган. 

 

Плућа 

Душник и гркљан 

Гласне жице 

Ресица 

Усна дупља 

Носна шупљина                                          

Меко (задње) непце 

Тврдо (предње) непце 

Језик  

Усне  

Зуби  

                                                                                              

 

 

                                                          Слика 1 – Основни делови говорног тракта  ( извор: 

                                                           https://rs.izzi.digital/DOS/16350/18774.html, приступљено                                      

                                                           31.08.2022.)  

                                                                  

 

 

    

 

 

 

https://rs.izzi.digital/DOS/16350/18774.html
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2.2. Фактори ризика 

 

   Фактори ризика за настанак поремећаја говора и језика могу бити бројни, деле се на 

биолошке и психолошке. 

 

 

У биолошке факторе ризика спадају: 

 

   - недонесеност  

   - пренесеност 

   - перинатална асфиксија 

   - интракранијално крварење или едем мозга 

   - хипербилирубинемија 

   - конвулзије 

   - неонатална сепса 

   - дијабет мајке 

   - епилепсија мајке 

   - прекламсија 

   - интраутеринеинфекције плода (рубеола, АИДС, цитомегаловирус) 

   - генетска обољења 

   - глувоћа, слепило, моторна или интелектуална ометеност 

 

У психолошке факторе ризика спадају: 

 

   - ментална обољења у породици ( манија, шизофренија, депресија, психозе) 

   - поремећај личности или понашања у породици (алкохолизам, наркоманија, 

деликвенција, проституција, агресивно понашање) 

   - прекид или лишавање раних емоционалних односа 

   - породични социјални фактори ризика 

 

 

 

2. ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

 

     Показатељ језичке развијености деце (индекс језичке развијености) добија се на 

основу: способности дискриминације гласова и акцента; артикулације гласова и акцента; 

стања речника; стања синтаксе; присуства говорних поремећаја; говорне развијености 

(исподпросечна, просечна и надпросечна). 
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     Неразвијен говор има дете чији показатељ опште језичке развијености (језичког 

статуса) показује да говор тог детета не одговара његовом узрасту. Показатељ језичке 

развијености је одлучујући у процени говорне развијености детета и одређивању којем 

говорном типу припада, јер говорна развијеност (индекс) зависи од више фактора 

(средински услови: градска-сеоска). 

 

     Дете са говорном развијеношћу испод просека има неразвијен говор: 

 

   - не дискриминеше већи број гласова 

   - не артикулише правилно све гласове за свој узраст 

   - има мали фонемски капацитет 

   - има неправилну акцентуацију 

   - квалитет гласа не одговара узрасту 

   - говори монотоно 

   - нема добру дикцију (артикулација, акцентуација, ритам, интонација) већ речи и      

реченице изговара нејасно па му је говор неразумљив 

   - плачљиво је ћутљиво 

   - има сиромашан речник и неправилну употребу речи 

   - претешно користи непотпуне и просте реченице а ређе сложене и то претежно 

независне 

   - говор детета није креативан нити осмишљен 

   - не уме да слуша или има недовољно развијен слух 

   - постоји већа разлика између језичке компетенције (разумевања) и језичке перформанце 

(способности изражавања) 

   - говор дететабкарактеришу грешке и поремећаји који су последица органских, 

функционалних и органско-функционалних поремећаја. 

 

     Говорна (не) развијеност детета, дакле, процењује се у зависности од: узраста, речника 

детета, разумевања говора (компетенције), фонемског слуха (фонемска структура и 

капацитет), чула слуха, правилности изговора гласова (артикулације), мењања 

променљивих речи (деклинација и коњугација), логичке садржине и повезаности говора 

(језичке перформанце), говорног темпа, интонације, гестикулације, мимике, моторике 

говорних органа, говорне компетентности уопште, неспособности читања, писања и  

цртања, постојања говорно-језичких поремећаја.  

 

   Најчећи говорно-језички поремећаји код деце су: поремећаји гласа (афонија и 

дисфонија); поремећаји артикулације гласова (дислалија); поремећаји ритма и темпа 

говора (муцање, убрзан говор, успорен говор); поремећаји језика (афазија, дисфазија и 

алалија) и поремећаји читања и писања: дислексија, дисграфија и дискалкулија (Матић, 

1967). 
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Говорно - језички поремећаји код деце  

 

У говорне поремећаје код деце убрајамо: 

    

   - Дислалија 

   - Орофацијални миофункционални поремећаји 

   - Дизартрија 

   - Развојна говорна апраксија 

   - Поремећај флуентности говора – муцање 

 

У језичке поремећаје код деце убрајамо:  

 

   - Специфични језички поремећаји 

   - Поремећај слушног процесирања 

   - Дислексија 

   - Афазија 

   - Билингвизам 

   - Мутизам 

 

 

У биолошке развојне поремећаје који доводе до секундарних развојних говорно – језичких 

поремећаја убрајамо: 

  

   - Поремећај пажње АДХД 

   - Аутизам 

   - Расцепи усне и непца 

   - Церебрална парализа 

   - Интелектуална ометеност 

   - Синдроми 

   - Оштећење слуха 

 

 

 3. ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ 

 

3.1. Специфични језички поремећаји 

    

   Специфични језички поремећај (СЈП) је термин ( eng. Specific language impairment) којим 

се дефинише поремећај у развоју језика који није условљен оштећењем слуха, сниженим 

интелектуалним способностима, церебралном патологијом, емоционалним поремећајима 
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или тешком социјалном депривацијом (Leonard, 2000). Специфични поремећај језика се 

означава и термином развојна дисфазија, али се овај термин све мање користи у 

литератури (Милошевић и Вуковић, 2010). 

   Код деце са специфичним језичким поремећајем се типично испољавају измењени 

обрасци развоја појединих лингвистичких категорија. Другим речима, долази до значајног 

кашњења и сметњи у развоју појединих елемената језичке структуре. (Milošević & 

Vuković, 2011). Неки језички елементи могу бити развијенији од других. Слично томе, 

сметње у неким лингвистичким областима су израженије него у другим. Тако, на пример, 

нека деца имају већи дефицит на морфосинтаскичком плану, друга на фонолошком, а 

трећа у области лексикона. 

   Како је развој језика за већину деце спонтан, брз и лак процес, свако његово одсуство, 

сметња или поремећај указује на одступање од типичног развоја и ствара тенденцију ка 

откривању узрока. Етиологија специфичног језичког поремећаја и поред многобројних 

истраживања веома је сиромашно одређена. Сматра се да генетички механизми имају 

најзначајнију улогу у њиховом настанку, али још увек није јасно дефинисан генетички 

утицај (Bishop, 2000). Истраживања су показала да се у ужој породици (отац, мајка, браће, 

сестре) деце са специфичним поремећајима језика бележи значајно већа учесталост 

језичких поремећаја (31%) (Tallal et al. 2001), шире породице (тетке, ујаци, рођаци, бабе и 

деде) 14% (Rice, Wexler, & Hershberger, 1998). Деца са специфичним поремећај језика 

често долазе из породице чији је социо-емоционални статус низак. 

   Код деце са специфичним поремећајем језика бележи се дефицит у семантичком и 

синтаксичком познавању глагола, посебно менталних глагола, указујући да је лексикон 

деце са специфичним поремећајем језика знатно мањи у односу на типично развијене 

вршњаке. 

   Развојна дисфазија је развојни језички поремећај, односно поремећај развоја 

експресивног (језичке продукције) и рецептивног говора (језичког разумевања), са 

специфичним патолошким обрасцима испољавања, дисторзијом и супституцијом фонема 

и речи које добијају облик парафазичких продукција, који се не јављају ни у једном 

стадијуму нормалног-типичног језичког развоја, а које се задржавају веома дуго , док је 

социјални развој ове деце релативно нормалан, и искључује оштећење слуха, 

интелектуалну ометеност, аутизам и друге поремећаје (Голубовић, 1998, 2001, 2006, 2007, 

2012, 2016). Деца са развојном дисфазијом испољавају абнормалан образац језичког 

функционисања када се говор и језик успорено развија, али је социјални развој релативно 

нормалан. 

   Деца са развојном дисфазијом испољавају застој или девијацију у развоју и стицању 

језичких способности без било каквог очигледног разлога. Трудноћа или порођај могу 

бити нормални , невербална интелигенција може такође бити нормална, а 

неурурадиолошки преглед може показати да не постоје знаци структурне лезије 
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централног нервног система. Шта је онда узрок поставили су питање Gurd i Marshall 

(1992). 

   Код деце типичног развоја (нормално развијене деце) почетак развоја говора прати 

разумевање појединачних речи. Код неке деце (са језичким поремећајем) разумевање је 

много боље од продукције; језичка експресија је лоша када се коначно појави (са великим 

кашњењем). Могућа је још већа дисоцијација између разумевања и продукције, која се 

види код деце која могу да говоре боље него што могу да разумеју говор, а то је образац 

који се никад не види у типичној популацији (Rapin, Allan & Dunn). Таква деца обично су 

флуентна и разумљива, али она често користе добро научене фразе и опште познате 

формулације које могу замаскирати знатне дефиците у разумевању апстрактног језика. 

   Као могући узроци развојне дисфазије наводе се: 

   - аномалије развоја мозга 

   - латерализованост хемисфера 

   - генетски узроци 

   - неуролошки дефицити 

   - когнитивни дефицити 

   - дефицити аудитивне перцепције и фонолошке свесности 

   - моторички поремећаји 

   - психогени и емоционални узроци 

   - утицаји средине 

 

С тим што према мишљењу Голубовић, С., когнитивни и моторички поремећаји, 

психогени и емоционални узроци и утицај средине не би могли да буду узроци настанка 

развојне дисфазије. 

 

 

Поремећај слушног процесирања  

 

   Слушно процесирање је способност да слушамо, разумемо и одговарамо на информације 

које чујемо кроз своје слушне канале. То укључује откривање звука ухом и пренос звука 

кроз слушне путове до мозга (Yalçınkaya, Muluk i Şahin, 2009). Познато је да неке особе 

имају уредан слух, но не могу “чути” и разумети говорне звукове - посебно уз буку. 

Другим речима, те особе не могу процесирати звукове на одговарајући начин (Roeser i 

Downs, 2004). 

   Поремећај слушног процесирања (ПСП) обухвата скупнсимптома који се јављају код 

особа које најчешће имају уредне резултате на аудиолошким тестовима, али имају 

тешкоће због начина на који се обрађује слушне информације. Тај поремећај укључује 

недостатак у неуралном процесирању информација – специфичан за слушни модалитет. 

Тај је недостатак изражен у неповољним акустичким условима те може бити повезан уз 
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тешкоће слушања, разумевања говора, развоја језика и учења (Chermak, 2001). ПСП може 

коегзистирати, али није резултат дисфункција у осталим осјетним модалитетима (ASHA, 

2005). Може се појавити као придружени поремећај уз неуролошке поремећаје и стања 

(тумори средишњег слушног апарата, прематуритет и ниска порођајна тежина, спољна 

оштећења мозга, цереброваскуларне болести, метаболички поремећаји, епилепсија итд.) и 

друге развојне поремећаје (АДХД, поремећаји читања и писања, посебне језичне тешкоће, 

тешкоће учења), (Bamiou, Musiek i Luxon, 2001). 

   Карактеристично је да се деца с ПСП-ом понекад могу понашати као да имају губитак 

слуха, често тражећи да им се понови или разјасни изговорено. Боље резултате постижу у 

задацима који се не ослањају примарно на слушање те лакше обављају задатке у којима 

им је познато што се од њих очекује. Међутим, наведени симптоми могу се појавити и код 

деце која немају ПСП. Нису сви језични проблеми и тешкоће у учењу повезани са ПСП-

ом. Такође, ПСП не доводи увек до језичних проблема и тешкоћа у учењу. Али код 

школске деце ПСП може бити узрок тешкоћа у учењу (језика и писмености), те због тога и 

лошег успеха у школи. 

   Већ је споменуто да особе с ПСП-ом постиţу уредне резултате на стандардним 

аудиолошким тестовима. Интелигенција, развој језика и језичне способности такође су 

већином уредни (Yalçınkaya, Muluk i Şahin, 2009). 

Деца с ПСП-ом могу показивати следећа карактеристична понашања (Keith, 2004 ): 

-  тешкоће дискриминације говорних звукова (разумевања говора у буци, када говори 

више особа итд.) 

-  лошије сналажење у разговору у групним ситуацијама 

- тешкоће занемаривања невжних слушних подржаја 

-  тешкоће примања и процесирања више порука истовремено 

- спорост у одговарању на слушне информације 

-  тешкоће праћења дужих  разговора те дужих или сложених 

вербалних упутстава 

- брже умарање приликом дужих или комплекснијих слушних 

активности 

- чести упити за понављање информација и упутстава (потребно је вишеструко понављање 

за постизање разумевања) 

- тешкоће краткорочног и дугорочног памћења у присећању вербално презентованих 

информација (нпр. рецитирање азбуке и абецеде, бројева телефона, дана у недељи, учења 

риме и песама, итд.) 
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- тешкоће слушне дискриминације 

- тешкоће памћења и манипулирања фонемама 

- тешкоће локализације звука 

 

 

     3.2. Дислексија 

 

   Дислексија подразумева сметње у читању и/или разумевању прочитаног код деце која 

поред адекватне обуке нису у могућности да развију способност читања и писања. Узрок 

дислексије су сметње и поремећаји језичких и когнитивних (пажња, вербално памћење) 

способности који настају услед више фактора међу којима је наслеђе препознато само као 

један од могућих. Сматра се да у земљама европског континента живи од 5 до 10% особа 

са дислексијом са нешто већом учесталошћу код дечака 1,5:1 (Лаловић, 2012). 

   Сматра се да језички дефицит у оквиру дислексије одражава доминантно развојне 

сметње и поремећаје фонолошког развоја који се код деце са специфичним поремећајем 

језика могу уочити много пре уласка у систем описмењавања. Те сметње испољавају се 

кроз немогућност гласовне анализе и синтезе речи које последично дају споро и несигурно 

читање, немогућност упамћивања облика слова или њихове замене. 

   Узрочне теорије дислексије као основни факор наводе фонолошке сметње и поремећаје 

који се могу јавити у фонолошком декодирању, обради али и у енкодирању те ће се 

наизглед испољавати као дисграфија.  

   У предшколском узрасту захтеви у погледу језика усмерени су ка свакодневној 

комуникацији која је подупрта невербалним контексто, те је мање важно разумевање оних 

односа који у иреченој језичкој поруци носи граматика. Међутим тај ниво језичке 

развијености није довољан за школско учење (Lenček, Blaži, & Ivšac, 2007). Када дете уђe 

у систем основног школовања, могуће је издвојити симптоме који говоре о проблемима у 

читању и писању. Ти симптоми претежно одражавају поремећај фонолошког развоја: 

изостанак вештине гласовне анализе и ситезе, непрепознавање и неименовање слова, 

тешкоће повезивања глас-слово, обрнуто писање слова и бројки, знатно продужено 

срицање, испуштања, додавања, замене гласова и слова (посебно у скупу малих 

штампаних слова: б, п, д; м, н, у; а, о; ш, ж), слогова па и целих речи у читању и писању, 

продужено време потребно за читање и писање, непоштовање ортографије, неразумевање 

прочитаног.  

   Данас су ставови о постављању дијагнозе дислексије – обично проистекле из 

специфичног поремећајем језика а обавезно из фонолошког поремећаја, различита. 

Постоје две групе гледишта. Традиционална гледишта која сматрају да се одступање у 
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читању у смислу заостајања од две године у односу на вршњаке може сматрати 

дислексијом, а што значи да се дијагноза може поставити тек у трећем разреду основне 

школе. Другу групу чине гледишта према којима се, на основу раних знакова, 

дислексијадијагностикује знатно раније. Тако на узрасту од пет година када већ постоје 

одступања на задацима који укључују провере у језичком функционисању – посебно 

фонолошком, могу бити показатељи дислектичког исхода (Lenček, Blaži, & Ivšac, 2007; 

Reid, 2000; Snowling, 2001).  

 

     3.3. Дисграфија 

 

   Писање представља комплексну људску способност, а уједно и насјложенији облик 

језичке делатности. Сам чин писања обухвата знање, умешност и вештину правилног 

графичког обликовања слова. Писање се стиче учењем и условљено је развијеношћу 

моторичких, визуелних, аудитивних, интелектулних и језичких функција. Учење писања 

почиње визуелним, аудитивним и сензо-моторичким перципирањем и увежбавањем 

графичких облика слова у оквиру писма које се стиче. Увежбавање ових способности 

представља саставни део почетног читања и писања у настави српског језика, када деца 

овладавају писањем слова, повезивањем слова у речи и повезивањем речи у реченице.      

   Овладавању вештином писања претходи релативно дуг пут развоја графомоторних 

способности. Може се рећи да одређене вештине потребне за писање дете стиче кроз 

цртеж, као један од основних облика сопственог изражавања. Наиме, деца на узрасту од 18 

месеци - до две године почињу да шкрабају, с тим што се у почетку не придржавају 

површине по којој цртају. Са развојем моторике и координације око-рука, дете постепено 

овладава површином по којој црта. Између треће и четврте године, дете зна да каже шта 

ће нацртати, а цртеж постаје све издиференциранији, тако да у петој години црта 

четвртасте облике и људске фигуре, које личе на пуноглавце. Пред полазак у школу јавља 

се препознатљив цртеж, када се појављује и интересовање за писање слова. Са поласком у 

школу и почетком систематске обуке започиње калиграфска фаза у развоју рукописа, када 

дете подражава графомоторни низ. У овој фази писање је само себи циљ. У другом 

разреду основне школе присутан је исти однос према писању, уз упорно вежбање. После 

двогодишњег вежбања, у трећем разреду рукопис почиње да се мења, а дете све више 

обраћа пажњу на садржај написаног текста. Писање престаје да буде само себи циљ; више 

није битан само естетски изглед рукописа, него и порука коју носи. Око девете-десете 

године почиње фаза индивидуализације рукописа, која траје све док се рукопис не 

стабилизује. Са стабилизацијом, рукопис добија своје особености, које су одраз 

карактеристика личности појединца. Уз помоћ одређених скала и тестова могуће је 

праћење ритма сазревања рукописа и одређивање према узрасту. За процену зрелости 

рукописа користе се скале које указују на инфантилне облике, као и на могуће 
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малформације, типичне за одређени узрасни период. Напуштајући инфантилне облике, 

дечји рукопис обично пролази кроз инфантилне малформације на путу до почетка фазе 

стабилизације. Дисграфичан рукопис, поред обиља инфантилних малформација, садржи и 

малфромације слова, карактеристичне за дисграфију, што се утврђује скалама за процену 

дисграфичности. Постоји више приступа разматрању дисграфије који су резултирали и 

различитим дефиницијама. Тако неки аутори дисграфију дефинишу као стабилну 

неспособност детета да савлада вештину писања према правописним правилима одређеног 

језика, док други дисграфију третирају као поремећен или недограђен рукопис. У 

најопштијем смислу, дисграфија је термин којим се означавају сметње и поремећаји у 

стицању способности писања код деце типичне популације, која имају одговарајућу 

едукацију и адекватне социјалне услове. Реч је о поремећају у учењу писања код деце 

нормалне интелигенције, очуваног слуха и вида. Поремећај у учењу писања код деце  

означава се термином дисграфија, односно развојна дисграфија. Насупрот томе, поремећај 

стечене функције писања услед оштећења мозга представља аграфију. Карактеристично је 

да деца са развојном дисграфијом често чине специфичне (типичне) грешке, које се 

понављају. Према томе, специфичност грешака, њихова сталност и многобројност у 

узорцима рукописа представљају кључне симптоме развојне дисграфије. Основни 

симптоми дисграфије су непотпуно обликовање слова, мешање писаних и штампаних 

слова у истој речи, нечитак рукопис, са словима погрешне величине, недовршене речи или 

слова, изостављене речи, тешкоће у писању бројева и прецртавању геометеријских 

облика. Карактеристично је да, деца са дисграфијом не напредују у овладавању фином 

моториком писања, упркос довољној количини едукације и вежбања. 

      

3.4. Афазија 

 

   Афазије код деце су поремећаји  у развоју говора и језика, или губитак већ стечених 

језичких способности, који настају као последица лезија мозга насталих пренатално, 

перинатално и рано постнатално или у периоду од 3 до 12 година. Постоје два облика 

дечије афазије зависно од периода настанка:  

    

   - урођена или конгенитална афазија 

   - стечена афазија 

 

Конгенитална афазија 

   Конгенитална афазија је поремећај у усвајању језика или патолошки развој језика 

изазван оштећењем мозга у пренаталном, перинаталном или раном пост-наталном 
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периоду (Голубовић, 1998). Најчешће се испољавају у облику глобалне и експресивне 

(моторне) афазије. Деца са глобалном конгениталном афазијом испољавају тешко 

оштећење разумевања и продукције језика, или се изражавају са пар нејасно 

артикулисаних речи. 

   Под стеченом дечијом афазијом подразумева се губитак или поремецћај већ стечених 

способности узрокован оштецћењем мозга у детињству. О стеченој дечијој афазији се 

може говорити када се поремецћај јави после одређеног нормалног периода развоја језика, 

и у томе се она и разликује од конгениталне афазије код које се инсулт десио пренатално 

или перинатално, односно у раном постнаталном периоду (Вуковић, 2016). Сматра се да 

се стечена афазија може дијагностификовати на узрасту од две године (Van Hout, 2003). 

   Стечена афазија је најчешцће узрокована акутним оштецћењем мозга, углавном 

трауматске етиологије (Friede & Kuband, 2011). Према неким емпиријским подацима, број 

деце са трауматским повредама главе је у порасту. Тако се на пример наводи да на 100.000 

деце њих 280 бива хоспитализовано у болницу због повреде главе. С обзиром на то да 

повреде главе могу узорковати дуготрајну или чак доживотну инвалидност ова стопа 

инциденције је забрињавајуцћа. У друге етиолошке факторе стечене афазије код деце 

спадају тумори мозга, мождани удар, епилипсија и др. (Morgan & Vogel, 2009; Vuković, 

2019). 

   Стечене афазије код деце манифестују се читавом лепезом симптома језичких 

поремецћаја. Симптоми се евидентирају у области експресивне и рецептивне компоненте 

језика. На експресивном плану, ова деца испољавају фонолошке, лексичке и прагматске 

дефиците. Од специфичних афазичких симптома присутне су парафазије, тешкоцће у 

проналажењу садржајних речи, неологизми и персеверације. Дефицити рецептивног језика 

манифестују се тешкоцћама разумевања сложеног језичког материјала у усменом и 

писаном модалитету. Карактеристично је да се код ове деце уочавају дефицити у дискурсу  

и тешкоће у разумевању метафоричких аспеката језика, чак и онда када се клинички не 

испољавају оштећења језичке структуре. Наведени дефицити изискују дугорочно 

працћење ове деце у циљу откривања резидуалних језичких дефицита, који су хроничним 

фазама често суптилни (Docking & Murdoch, 2006). Због често присутних језичких и 

когнитивних поремећаја, деца са стеченом лезијом мозга треба да буду обухваћена 

рехабилитацијом у дужем временском интервалу (Anderson & Cartroppa, 2006; 

Chevignard, 2016). Најбоље је да се са рехабилитацијом почне још у акутној/субакутној 

фази и да се она настави и у каснијим фазама опоравка с циљем пружања подршке детету 

да се што лакше укључи у породичну и школску средину (Zampolini et al., 2008). За децу 

која немају клинички уочљиве тешкоће у учењу, језичка и когнитивна интервенција може 

да допринесе побољшању перформанси у школском окружењу (Klinberg et al.,2005). Због 

свега наведеног, деца са стеченом лезијом мозга захтевају процену оштећења језичких и 

когнитивних функција и укључивање у процес рехабилитације од момента настанка 
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повреде. Важно је континуирано праћење и пружање специфичних терапијских програма 

све док деца не достигну максимални могући опоравак. 

 

    

3.5. Билингвизам 

 

   Прво стицање језика може бити једнојезично или двојезично, па чак и вишејезично. О 

учењу другог језика говори се након што је развијена основа првог (по правилу матерњег 

језика), тј. након 3. или 4. године живота. 

   Не постоји опште прихваћена дефиниција матерњег језика. УНЕСКО (1953, 1981) је 

дефинисао матерњи језик као језик развијен у раном развојном добу који нормално 

постаје природни инструмент мишљења и комуницирања. Међутим, развојем матерњег 

језика остварују се и процес социјализације у властитој етничкој заједници. Прво стицање 

језика може бити једнојезично (најчешћи случај) или двојезично, па чак и више језично. 

Тако онај ко одраста у двојезичној породици може имати два матерња језика. Први језик 

(језик на којем дете започиње своју говорну комуникацију) и матерњи (језик етичке 

заједнице којој појединац припада) не морају бити исти, иако то најчешће јесу. 

   Истраживања организације менталног лексикона у двојезичне особе (Weinreich, 1953; 

Ervin & Osgood, 1954) претостављајуда различити начини развоја језика доводе до 

различитих облика репрезентације значења (различита организација менталног лексикона 

кад се језици уче у различитим околностима).  

   Двојезичност (билингвизам, lat. bilinguis) је способност појединца, групе или народа да 

се служи са два језика без видљиве веће склоности за један од њих.  

Рани билингвизам је развој оба језика до четврте године, а касни билингвизам стицање 

способности употребе другог језика после четврте године живота. Симетрични 

билингвизам означава подједнако познавање оба језика, док асиметрични означава слабије 

познавање другог језика (пасивни билингвизам и нерецептивни билингвизам). У 

литератури се разликују још неки облици двојезичности: сложена двојезичност, 

координирана двојезичност, субординирана двојезичност, као и семилингвизам или 

полујезичност. 

   Уколико дете развија два језика у истом контексту (код куће), код њега ће се развити 

сложен облик двојезичности, док у случају када се језици развијају и уче у различитим 

контекстима (у родитељској кући и затим у иностранству) настаје координирани тип 

двојезичности. Могуће је такође да део буде лексикона буде координирани, а други део 

сложен (Ervin & Osgood, 1954). Код координиране двојезичности  (код оне која настаје кад 

се језици уче у различитим друштвеним контекстима), значења (особито конотативна) 
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истих речи различитија него код сложено двојезичних који су оба језика стицали у истој 

ситуацији.  

 

   Треба знати да је дете које одраста у двојезичном окружењу изложено менталном 

напору више него оно из једнојезичне средине. У почетним стадијумима двојезичног 

развоја дете по правилу привремено слабије говори у односу на једнојезичне вршњаке. 

Став – што се раније почне са учењем другог језика ефекти су бољи –није прихватљив (уз 

исту количину учења), зато што је дете с добро развијеним и делом освеђћеним системом 

амтерњег језика когнитивно зрелије, а то значи и успешније учи страни језик. Међутим, 

двојезичност иако тешка (не само због развоја два језика истовремено, већ и због тешкоћа 

сналажења које намећу обичаји две културе), ипак богати идентитет личности детета. Код 

деце миграната преовладава неуравнотежена двојезичност. 

 

 

4. ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ 

 

   4.1. Дислалија 

 

   Дислалија је артикулациони поремећај који подразумева немогућност или неправилност 

у изговору појединих гласова. Најчешће неисправно изговорени гласови су Л, Љ, Р, С, З, 

Ц, Ч, Џ, Ш, Ж, Ћ, Ђ. 

 

   За настанак дислалије не наводе се неки посебни услови. Чињеница је да благе сметње у 

практичној организованости говорних органа, тонуса или аудитивно перцептивним 

способностима засигурно ће довести до поремећаја артикулације. Америчка 

психијатријска асоцијација наводи да су деца са честим упалама уха посебно осетљива на 

појаву артикулационих поремећаја (American Speech Language Hearing Association, 2014). 

 

   Истраживања су показала да се особе са говорним поремећајима доживљавају као 

другачије у односу на особе без таквих сметњи, са полазиштем да различите културне 

групе имају различите ставове о овом питању. Оосбе са артикулационим сметњама без 

обзира на узраст посматрају се више негативно од стране вршњака. Перцепирајући их као 

мање интелигентне, образоване и „корисне“. Дете са говорно-језичким поремећајем мање 

комуницира са вршњацима и има мање другова са којима се игра. 

 

   Артикулациони поремећаји представљају немогућност или неправилност у изговору 

појединих гласова. Испољавају се у виду: дисторзије, омисије и супституције. 
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Дисторзија гласова подразумева артикулационо-акустичко одступање приликом изговора 

одређеног гласа. Најчешће у питању је неадекватна позиција говорних органа која ремети 

акустички облик гласа. 

Омисија или изостављање гласа, карактеристично је за децу млађег узраста, а неке особе 

никад не овладају изговором појединих гласова (глас Р, на пример) али му ако су чисто 

артикулациони проблеми у питању увек нађу адекватну замену. Изостанак изговора 

одређеног гласа некада у виду продуженог трајања претходног гласа, често је развојно 

присутна у кластерским формама (паава уместо плава). 

Супситуција је замена једног гласа другим гласом. Супституишу се гласови који не могу 

да се изговоре, а глас који служи за замену је фонема која се правилно изговара али то 

није увек случај. Деца могу један исти глас замењивати са више различитих гласова или 

исти глас који не могу да изговоре могу заменити једанпут једним, а други пут другим 

гласом зависно од гласовног контекста. 

   Место у речима у којима долази до дисторзије, омисије или супституције консонаната 

може бити иницијално, медијално, финално или у кластерској форми (лопта, балон, бал, 

плав). 

   Артикулационе поремећаје можемо класификовати према врсти гласова који су 

оштећени. У ту групу спадају: 

1. Сигматизам обухвата неправилан изговор гласова из групе фрикатива и африката горње 

и доње позиције /с/, /з/, /ц/, /ш/, /ж/, /ч/, /џ/, /ћ/, /ђ/. Сигматизам се испољава као омисија, 

супституција или дисторзија. Постоји неколико врста сигматизма. Посокхова 

(2005)нразликује 8 врста дисторзија код сигматизма: међузубни, усненозубни, призубни, 

латерални, умекшани, непчани, назални и пискави. 

2. Ротацизам је назив за поремећен изговор гласа /р/. Поремећај гласа /р/ је најчешћи 

након сигматизма. Глас /р/ захтева најпрецизнију активност говорних органа и ваздушне 

струје и стога представља глас који се развојно најкасније усваја. Поремећај се 

манифестује у виду омисије, замене и дисторзије. Омисије су веома честе у развојном 

периоду али се и код типичног језичког развоја „чува“ место за његов будући изговор у 

виду продуженог изговора вокала или гласа који претходи изговору гласа /р/. Најчешће 

супституције су са гласом /ј/, /w/ потом /л/, /в/, или /љ/, потом са вокалима /и/ или /у/. 

Дисторзије се испољавају у виду билабијалног (двоусненог) ротацизма, невибратног 

билабијалног ротацизма, недовољно вибрантног /р/, превибраторног изговора гласа /р/, 

латерални, дорзални, увуларни, гутурално /р/. 
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3. Ламбдацизам је поремећај изговора гласова из групе латерала /л/ и /љ/. Честе су 

супституције те се глас /л/ изговара као /w/, /ј/, /љ/ и дисторзовано као веларно /л/ или са 

недовољним контактом алвеолама. Такође, изузетно одрживе супституције пред полазак у 

школу бележе се код другог латерала /љ/. Најчешће се супституише са гласом /ј/, а потом 

са гласом /л/. Оба латерала се најчешће супституишу са /w/.  Постоји латерални и 

интердентални ламбдацизам. 

4. Капацизам је поремећај изговора гласа /к/. Наведени глас најчешће се супституише са 

гласом /т/. Омисије су ређе од супституција, а срећу се код органских оштећења попут 

расцепа непца или парезе језика. (Шкарић, 1988).  

5. Гамацизам је поремећај изгоовра гласа /г/. Најчешће се супституише са гласом /д/. 

Углавном удружен са капацизмом мада може се јавити и самостално у виду обезвучавања. 

6. Хитицизам означава одсупање у изговору гласа /х/. Обично се јавља удружен са 

капацизмом и гамацизмом,  а његова омисија може бити у вези са дијалекатском грађом 

језика. Супституише се најчешће са гласом /к/. 

7. Тетацизам је поремећај изговора гласа /т/. Најчешће се супституише са гласом /к/. 

Тетацизам представља говорни поремећај у оквиру кога се већина сугласника из групе 

фрикатива и африката супституише са гласовима из групе плозива /т/ и /д/ поштујући 

правила озвучавања те се звучни сугласници /з, ж, џ, ђ, г/ изговарају као /д/, а безвучни 

сугласници /с, ц, ш, ч, ћ, к/ прелазе у /т/ чиме је изговорни систем осиромашен за 11 

гласова (Шкарић, 1988). 

8. Делтацизам је поремећај изговора гласа /д/. Најчешће се одступања јављају у виду 

супституције такође безвучним веларним гласом /г/ у виду померене артикулације. 

Дисторзије се могу испољити у виду протрузије језика. 

9. Етацизамом се означава супституција вокала /е/ са вокалом /а/. Овај артикулациони 

поремећај се не јавља често, а када се јави најчешће упућује на присуство говорне 

апраксије.  

10. Јотацизам представља артикулационо ретко одступање у изговору полувокала /ј/. 

 

     Орофацијални миофункционални поремећај је поремећај функције мишића лица, 

усана, језика и вилице који доводи до сметње у гутању, дисању и изговору гласова. Као 

узрок орофацијалног поремећаја наводе се алергије, увећани крајници, дуго сисање палца 

или прста, грицкање ноктију, уста али и наследност.  
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Оромиофункционални поремећај поред могућих ортодонских аномалија врло често 

доводи до сметњи у изговору читавих група гласова /т, д, к, г, ч, џ, ш, ж, ћ, ђ, с, з, ц, л, љ, 

р/. Дијагностика орофацијалног миофункционалног поремећаја  укључује тим стручњака 

којег чине стоматолог, ортодонт, ОРЛ специјалиста и логопед. 

 

4.2. Дизартрија  

     Дизартрија подразумева групу моторних поремећаја говора чије је узрок дисфункција 

незрелог нервног система што доводи до одложеног развоја говорних функција. Општи 

симптоми дизартрије су кратак издисај, поремећај квалитета гласа (промуклост), успорен 

говор, хиперназалност, лоша и отежана артикулација, слаба контрола висине и јачине 

гласа, тешкоћ у извођењу брзих и координисаних покрета мишића који су неопходни за 

остваривање гласовних дистинкција и консонантских кластера (Лав, 1999).  

   Дизартрија као последица неуролошких дефицитаразличитог степена афектирају 

артикулацију доводећи до тешкоћа у говору такође различитог степена тежине. У 

зависности од тежине поремећаја, може бити оштећен један или више система који 

учествују у говору: респирација, фонација, резонација, артикулација и прозодија.  

     Поремећај се може испољити у различитом степену тежине, почев од развојне 

анартрије (потпуни изостанак говора узрокован тешким моторним дефицитом), па до 

говорне продукције коју карактеришу благе дисторзије у артикулацији, фонацији и 

резонацији, или минимално успореног темпа говора.  

     Развојна дизартрија се дијагностикује ако је до оштећења централног или периферног 

нервно система, који контролише извођење говорних покрета, дошло у раном периоду 

развоја говора. Развојна дизартрија се разликује од стечене дизартрије код деце, која 

настаје у периоду када је дете већ усвојило фонолошки и фонетски систем матерњег језика 

у условима нормалне неуромишићне контроле.  

   У литератури су још увек актуелне класификације развојне дизартрије које су 

формиране на основу патологије код одраслих. Међу најчешће коришћеним 

класификацијама је она коју је први описао (Лав, 1999), а касније адаптирали Веб и Адлер 

(Webb & Adler, 2008). Према овој таксономији постоји 5 типова развојне дизартрије: 

   1. Спастична – настаје услед билатералних оштећења горњег моторног неурона. 

Патофизиолошки знаци оштећења укључују успорене и ограничене покрете говорне 

мускулатуре, мишићну слабост, повишеност мишићног тонуса, ригидност мишића, 

присуство  примитивног орофарингеалних рефлекса који се у нормалном развоју повлаче 
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у току прве године живота (роотинг рефлекс, рефлекс сисања и грижења и сл.) и 

хиперактивност рефлекса који су нормално присутни у одраслом добу. Дефицити говорне 

продукције се јављају у виду артикулационих грешака (вокала и консонаната), 

хиперназалности, продуженог трајања изговора речи, снижене висине гласа у односу на 

очекивану за узраст, неконтролисане промене квалитета гласа у току продукције исказа, 

скраћен удах и издах и успорен темпо говора. Тешкоће у жвакању и гутању, као и у 

контроли оралне секреције, представљају честе пратеће дефиците. Неуобичајени положаји 

усана, вилице и језика у мировању су такође учестали. Структуралне абнормалности зуба, 

лоша орална хигијена и апнеа у сну представљају честе секундарне дефиците. 

   2. Флацидна. Настаје услед парезе или парализе говорне мускулатуре која је изазвана 

или оштећењем кранијалних нерава (нпр. Мобиусов синдром) или оштећењем самог 

мишићног ткива (нпр. мишићне дистрофије). Патофизиолошки знаци оштећења укључују 

мишићну слабост, атрофију мишића, редуковане рефлексе или изостанак истих нормалних 

за тај развојни период, смањен мишићни тонус (хипотонија), а некад су присутне и 

фасцикулације (насумичне контракције групе влакана унутар мишића). У зависности који 

су мишићи говорног апарата погођени, симптоми могу бити: ослабљена артикулација 

(немогућност стварања преграда при изговору плозива, фрикатива или африката), 

ослабљена функција непца и велофарингеалне 

валвуле може изазвати хиперназалан говор, дисторзију консонаната и повећану шумност у 

при изговору плозива, фрикатива или африката), ослабљена функција непца и 

велофарингеалне валвуле може изазвати хиперназалан говор, дисторзију консонаната и 

повећану шумност у говору, слабост ларингеалних мишића може узроковати шуман глас, 

док слабост респираторних мишића може довести до редуковане јачине гласа и кратког 

даха. 

 

   3. Дискинетичка. Настаје услед оштећења базалних ганглија што утиче и на кортикалну 

контролу горњег моторног неурона помоћу директних и индиректних путева активације. 

Патофизиолошки знаци оштећења укључују атетозу (спори, црволики и невољни 

покрети), као и друге невољне и неконтролисане покрете. Дефицити говорне продукције 

се јављају у виду артикулационих грешака (значајно чешће него код спастичне развојне 

дизартрије), хиперазалност, оштећења висине, јачине и квалитета гласа, нагли и 

неадекватни прекиди гласа, нагли и јаки почеци говора, дисфлуентност и успореност 

темпа говора. Слично као код спастичног облика, тешкоће у жвакању, гутању и контроли 

оралне секреције, као и неуобичајени положаји усана, вилице и језика у мировању су 

чести пратећи дефицити. 

 

   4. Атаксична. Настаје услед оштећења малог мозга, као и услед оштећења церебеларних 

кружних контролних путева који утичу на директне и индиректне мождане путеве 

активације. Патофизиолошки знаци оштећења укључују временску и просторну 

дискоординацију покрета. Код деце са атаксичним обликом развојне дизартрије говор је 
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обично оштећен у блажем степену и карактерише га успорен темпо, неадекватна контрола 

мелодије и акцента, као и грешке у артикулацији које су изазване смањеном 

координацијом и прецизношћу покрета артикулатора (дисторзије, адиције, временске 

грешке). 

 

   5. Мешовита. Узрокована је обично оштећењем више области централног и периферног 

нервног система. Најчешће се јавља у виду комбинације спастичног и дискинетичког 

облика развојне дизартрије (Мурдоцх ет ал., 2000). Дефицити говорне продукције 

комбинују симптоме оштећених региона. 

4.3. Развојна говорна апраксија 

 

   Развојна говорна апраксија представља поремећај моторно планирања/програмирања 

која утиче на способност детета да продукује глаосве и слогове прецизно и доследно, као 

и да продукује речи реченице правилним и тачним говорним ритмом. Испољава се веома 

ретко, свега код 0.1% популације. Дефицит моторног програмирања подразумева да дете 

зна шта жели да каже, али нема способност да програмира фине и брзе покрете неопходне 

за правилну артикулацију гласова (Morgan, Murray, & Liegeois, 2018).  

    

   Артикулационе грешке које се јављју у говорној апраксији су за разлику од дислалије 

изразито несистематичне, присутне приликом понављања и изговора вишесложних речи, а 

посебно их диференцирају тешкоће у изговору вокала које се код дислалије врло ретко 

срећу. 

    

   Клинички описи су се током времена мењали. Испрва се веровало да је говорна 

апраксија чисто артикулациони поремећај (Darley, 1969) а потом и прозодијски ( Darley, 

Aronson, & Brown, 1975). Данас се прихвата да су артикулациони и прозодијски поремећај 

примарне карактеристике за идентификацију говорне апраксије, али да је сама говорна 

апраксија пример како интеракција између језика и говора може бити нарушена (Ziegler, 

Aichert, & Staiger, 2012). Акција се аутоматски може извршити, проблем настаје да се 

одређени говорни покрет изведе на захтев (McNeil, Ballard, Duffy, & Wambaugh, 2017). 

 

   Према Америчкој асоцијацији за говор, језик и слух (ASHA, 2007), грешке у говорној 

продукцији се манифестују као: 

 

   1. Мањи број усвојених фонема од очекиваног за узраст 

   2. Грешке у продукцији вокала 

   3. Необичне и атипичне говорне грешке 

   4. Неконзистентне говорне грешке на задацима понављања речи и слогова 

   5. Тешкоће су нарочито изражене у продукцији вишесложних речи и у везаном говору 

   6. Фонотактички дефицити (грешке у одвајању слогова и сл.) 



28 
 

 

 

     4.4. Поремећај флуентности говора-муцање 

 

   Термин флуентност подразумева способност генерисања нових форми у јединици 

времена. Сазнања о карактеристикама флуентности проистекла су пре свега из изучавања 

флуентности говора. Постоје различити фактори флуентности: симболички и семантички, 

па према томе постоји говорна и језичка флуентност, као и разлика међу њима 

(Голубовић, 1997). 

   Под флуентним говором подразумева се лак, течан и природан ток без напора, невољних 

прекида, оклевања, понављања и продужавања језичких јединица (Микић, 1993; 

Голубовић, 1997). 

   Семантички флуентан говорник има богат речник и спреман приступ речнику у 

различитим концептима. Синтаксички флуентан говорник може да преведе реченицу 

велике сложености представљајући тако идеју која је једнако сложена. Прагматички 

флуентан говорник увек зна како да каже оно што треба у многобројним и различитим 

ситуацијама. Starkweather (1992) наводи, а Голубовић (1997) сматра да су фонолошки 

флуентни говорници способни да лако изговарају дуге и тешке речи и фразе. 

   Дакле, неко може да има тежак облик муцања а да ипак поседује богат и употребљив 

речник, способност да продукује сложене реченице и поседује знање о томе које реченице 

одговарају комуникацији са датим намерама под одређеним околностима. То значи да 

неко може да муца, а да ипак лингвистички буде флуентан, тако да оно што одраслој 

особи која муца (хронично муцање) недостаје, јесте у ствари говорна флуентност. 

    Дисфлуентност говора подразумева неправилан изговор, где је упадљиво поремећен 

ритам и темпо говора, као једни од основних супрасегментних елемената говора. 

Поремећаји флуентности примарно се испољавају у поремећајима организације 

секвенцијских и временских аспеката говора која се могу јавити на свим нивоима 

говорног исказа: током идеације, неуролингвистичког програмирања, централног 

усклађивања говорно-моторних процеса (респирације, резонанције, фонације, 

артикулације и прозодије), миодинамских активности говорних органа и аутоконтроле 

говора (Голубовић, 2012). Дисфлуентан говор се може поделити на два типа и то на 

дисфлуентност које се дијагностикује као муцање и на нормалну или физиолошку 

дисфлуентност.Муцање одликују блокови (говорник има тешкоћу да започне реч, 

покушаји производње гласа могу бити чујни или нечујни, присутне су пролонгације и 

репетиције дела речи или целих речи уз напетост). Физиолошка дисфлуентност се може 

јавити код сваког човека у специфичним стањима и ситуацијама. Више је повезана са 

формулацијом мисли, него са проблемом продукције гласова као код муцања. 

Карактеришу је емболофразије, понављања поједниначних слогова или вишеложних речи, 
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понављање фраза, али без напетости. Веома је битна диференцијација физиолошке од 

патолошке дисфлуентности, а два најважнија критеријума за то су врста и фреквенција 

дисфлуентности. 

 

Муцање је према Де Нил (1999) нефлуентно говорно понашање, које је последица 

постојања разлика између психолингвистичких фактора (фонологија, прозодија, синтакса, 

семантика, когниција, прагматика), психосоцијалних фактора (родитељи и околина која 

значајно утиче на васпитање детета, страх,) фзиолошких фактора (почетак развоја говора, 

ларингеална и супраларингеална напетост, сензомоторна координација, инервација 

нервног система, артикулација, респирација, генетика). Имајући у виду да је говор 

интеграција соци-психо-фзиолошких способности које се структурално организују и 

функционално повезују, вероватно да одговор лежи у посматрању и анализи ових 

структура. Неки аутори су давали предност социо-психолошким структурама, док су 

други давали предност развоју фзиолошких структура. И једни и други су донекле у 

праву. Најновија истраживања указују на чињеницу да је муцање мултифакторијално, о 

чему говори и Сарделић (2003)у свом раду. Међутим не може се занемарити чињеница да 

је већина поремећаја мултифакторијалног порекла те их тог разлога је неопходно урадити 

диференцијалну дијагностику. Можда би се могло рећи и то да се дефниција муцања 

првенствено поставља описивањем видљивих и чујних знакова манифестације говора. 

За саговорника су најупадљивије манифестације: 

- понављање речи и реченица 

- продужавање гласова 

- застоји у говор 

- неадекватне паузе 

- убацивање различитих гласова (емболофразије) 

- значајно присутне поштапалице (овај, онај, да, па...) 

- дуже трајање говора (отезање) 

 

Учесталост муцања – епидемиологија  

 Процењује се да муцање погађа 1-2% целе популације, а да је инциденца већа код деце 

узраста од две до шест година и износи преко 15%. Стопа преваленце највећа је код деце 

предшколског узраста, када муцање најчешће и почиње (Andrews & Harris, 1964). Муцање 

знатно чешће погађе дечаке него девојчиће, и учесталост је већа три пута (Доброта, 2011; 

Голубовић, 2012). 
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 У Америци, подаци указују на стопу преваленце од 2,52% у популацији деце 

предшколског узраста, и значајно се чешће јавља код дечака (Proctor, 2008). Код деце која 

нису ишла ишла на третман, у прве две године од почетка муцања, спонтано „излечење” 

се јавља код 65% предшколске деце (Yairi & Ambrose, 1999 ), док се уз третман та стопа 

повећава до 85%, у првих пет година (Mannson, 2000). 

Подаци из студија новијег датума указују да је преваленца муцања код деце школског 

узраста мало нижа од 1% (Yairi & Ambrose, 2013 ).   

 

Етиологија муцања 

Постоји преко 100 актуелних различитих теорија о настанку муцања. Већина аутора се 

слаже да је муцање мултидимензионалног карактера, и да је за његов настанак и развој 

потребно истовремено дејство више фактора. Истраживања показују да најважнију улогу 

имају генетски, неуролошки и лингвистички фактори. 

 

Подела и симптоматологија 

 У поремећаје течности говора код деце убрајају се физиолошко, развојно и неурогено 

муцање, а код одраслих развојно перзистентно, неурогено и психогено муцање (Доброта, 

2011). 

Физиолошко муцање се јавља у периоду усајања говора, између 2 и 4 године, када дете још 

увек учи вештину говора и има право на нефлуентан говор. Уколико родитељи негативно 

реагују на такав дететов говор, ово муцање може попримити тежи облик, али најчеће је то 

само пролазни период и долази до спонтаног опоравка. 

Развојно муцање се најчешће јавља код деце предшколског узраста, а појачава се кад је 

дете под стресом, када је уморно или када му се спава. 

Развојно перзистентно муцање је карактеристично само за старије особе које су већ 

имале проблем у говору по типу муцања. Најчешће су то особе које су биле подвргнуте 

третману, имале период доброг говора, али им се говор погоршао у мањој или већој мери. 

Овај облик муцања се може јавити изоловано али и удружено са говорним, језичким и 

когнитиним поремећајима (HelmEastbrooks, 1999). 

Неурогено муцање је најтежи облик муцања, настаје услед повреда и оштећења мозга. 

Може бити последица лезије у фронталном, темпоралном, паријеталном режњу, горњим и 

доњим деловима можданог стабла, базалним ганглијама и церебелуму. Обољења која 

доводе до оваквог поремећаја флуентности су тумори, цисте, менингитис, 

цереброваскуларни инсулт, АИДС. 

Психогено муцање настаје као последица неког стресног догађаја или низа догађаја, 
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емоционалне трауме, а може настати и као психолошка рекација на физичке трауме. 

Посебан облик овог муцања је хистерично муцање, чији је узрок у инхибицији, а само 

муцање је хистерична реакција на конзервацију. 

Муцање карактерише појава грча при изговору одређене речи или исказа. Грчеви могу 

бити клонични, тонични и клоно-тонични. 

- Клонични грчеви се испољавају као понављање гласова, слогова и нису много упадљиви. 

Слушалац релативно добро прихвата овај тип грча, зато што кратко траје, а особа лако 

прелази преко њега, јер није праћен уочљивим променама ни на соматском ни на 

психолошком плану. 

- Тонични грчеви се испољавају као повишена напетост мишића орофацијалне регије, 

фонације и дисања. По правилу је дуготрајан и интезиван. Ако се јави пре почетка говора 

виде се безгласни покушаји проговарања (отварање и затварање усана). Ако се јави у току 

говора испољава се тако што прекида ток говора, а грч траје дуже од 1 минута. 

- Клоно – тонични грч се појављује код правог муцања (тешког степена) или код акутног, 

односно абрупног муцања које се нагло јавља као резлутат патолошке емоционалне 

реакције особе на психичку или физичку трауму и у дијагнози се констатује који тип 

преовладава. 
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5. ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО 

 

5.1. Предмет истраживања 

 

   Озбиљност језичких поремећаја сагледава се у чињеници да се они продужавају из 

године у годину и све их је теже отклонити, што може имати за последицу појаву 

бојажљивости, несигурности детета, неадекватну социјалну адаптацију и сл.  

     Процес васпитања и образовања деце са језичким поремећајима је исти као и за децу која 

немају проблем. Сарадња васпитача са родитељима и логопедом је од великог значаја. 

Неопходно је да васпитач сарађује са логопедом, поштујући његове савете о помажући му 

у раду.  

Уколико дете у вртићу има проблем у развоју гоовра , може и кaсније имати озбиљне 

проблеме у школи са учењем и усвајањем градива.  

     Од велике важности је и сарадња васпитача са родитељима деце која имају неки од 

језичких поремећаја. Сарадња је неопходна због правилног односа према обавезама детета, 

правилног коришћења слободног времена, ублажавања одређених недостатака, али и 

препознавања језичких поремећаја и адекватног третмана. 

 

     Предмет истраживања је да се утврди распрострањеност језичких поремећаја код деце 

на узрасту од три до пет година.   

 

 

5.2. Циљ истраживања 

 

   Циљ овог истраживања је да се утврди заступљеност језичких поремећаја код 

деце узраста три, четири и пет година, као и код ког пола се чешће јављају језички 

поремећаји. 

Овакво истраживање нам може помоћи да дођемо до сазнања на ком узрасту су 

заступљенији језички поремећаји и ко је угроженија група, као и на који начин би се требала 

посветити пажња, да би се смањила шанса за појаву неких од језичих поремећаја. 
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5.3. Хипотезе истраживања  

 

   У складу са дефинисаним циљевима циљем истраживања, а на основу предмета 

истраживања постављене су следеће хипотезе: 

 

 Х1 – број деце са језичким поремећајима је различито заступљен у односу на узраст 

 

 Х2 – проценат дечака са језичким поремећајима је већи у односу на девојчице у 

сваком од наведених узрасту 

 Х3 – неки облици језичких поремећаји су заступљенији од других на свим 

наведеним узрастима 

 

 

6. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

        Методологија истраживања израђена је према циљу и задацима исраживања. 

Истраживање је конципирано и реализовано тако да се обезбеди прикупљање статистички 

репрезентативних података чијом ће се анализом омогућити бољи увид у присутност 

језичких поремећаја код деце узраста три, четири и пет година. 

     За испитивање говора и језика коришћен је „Тест за испитивање језичке способности“ 

(С. Владисављевић) којим се утврђује ниво језичке развијености детета. Питања која се 

користе су блиска искуству детета, тражи се вербалан одговор и не оцењује се изговор, већ 

способност служења одређеном граматичком категоријом. 

 

 

6.1. Ток и начин прикупљања података 

 

 
   Истраживање се врши у ПУ „Паметница“, објекат Петлић, у улици Добривоја Јовановића 

4, 11262 Велика Моштаница. У истраживању је учествовало тридесет петоро деце узраста 

три, четири и пет година. 
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6.2. Узорак испитаника 

 

   Истраживање обухвата узорак од 35 деце, од чега 13 деце су узраста 3 године, 13 деце 

узраста 4 године и 9 деце узраста 5 година. Гледајући и поделу према полу укупног броја 

деце стање је следеће: 18 деце је мушког пола, а 17 деце женског пола. 

У Табели 1 приказан је број испитаника према полу и узрасту обухаћених истраживањем. 

 

ПОЛ 3 ГОДИНЕ 4 ГОДИНЕ 5 ГОДИНА УКУПНО 

ДЕЧАЦИ 8 5 5 18 

ДЕВОЈЧИЦЕ 5 8 4 17 

УКУПАН БРОЈ 

ИСПИТАНИКА 

13 13 9 35 

Табела 1 – број испитаника према полу и узрасту 

 
 

Са 35 испитаника обухваћен је број од 18 дечака или 51,43% и 17 девојчица или 48,57%. 

Расподела деце према полу по годинама обухваћена истраживањем дата је у Графикону 1. 

 

 

Графикон 1 – Расподела деце према полу по годинама 
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     6.3. Инструменти истраживања 

 

   „Тест за испитивање језичке способности“ (С.Владисављевић)        

 

   За испитивање говора и језика коришћен је „Тест за испитивање језичке способности“ 

(С. Владисављевић) којим се утврђује ниво језичке развијености детета. Њиме се утврђује 

ниво језичке развијености детета. Тест се састоји од питања која се користе су блиска 

искуству детета, тражи се вербалан одговор и не оцењује се изговор, већ способност 

служења одређеном граматичком категоријом. У тесту се налази 10 питања која дете 

наводе на кратке, али строго усмерене одговоре. Питања су сугестивна, али се могу 

постављати и додатна питања која ће дете навести на одговор. Од детета се тражи 

вербалан одговор. За потребе овог истраживања Тест за испитивање језичке способности 

праћен је сликовним материјалом како би се испитала продукција свих гласова и речи. 

Стимулуси су дати у облику 50 слика које прате питања и помажу деци у навођењу на 

одговоре. За децу узраста 3 године, ради што боље процене језика, увела сам игру у 

простору и уз помоћ предмета из окружења испитивала језичке способности. 

    

 

    

    6.4. Обрада података 

 

У овом истраживању је коришћена дескриптивна статистика, која је обично први корак у 

анализи података, а служи за описивање прикупљених података. Дескриптивна статистика 

обично претходи статистичком закључивању и предвиђању, али може бити и крајни циљ 

статистичке анализе. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

   Истраживање је рађено на узорку од 35 деце узраста 3, 4 и 5 година. Децу узраста 3 

године чинило је 13 испитаника од којих су 8 дечаци и 5 девојчице, децу узраста 4 године 

чинило је такође 13 испитаника, 5 дечака и 8 девојчица и децу узраста 5 година чинило је 

9 испитаника од тога 5 дечака и 4 девојчице. 

 

   

    Из групе испитаника узраста 3 године , 9 деце (69%) испољава језичке поремећаје, што 

је приказано у Графикону 2.   

 

 

 

Графикон 2. – Постотак језичких поремећаја испитане деце узраста 3 године 
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   Од укупног броја деце са језичким поремећајима на узрасту од 3 године, истраживање је 

показало да дечаци испољавају више језичких поремећаја у односу на девојчице истог 

узраста. Овај део резултата приказан је у Графикону 3. 

 

 

 

 

Графикон 3. – Језички поремећаји код деце узраста 3 године према полу 

 

    

 

   Другу групу чине деца узраста 4 године, код којих 5 деце (38,46%) испољава језичке 

поремећаје. Резултат је приказан у Графикону 4. 
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Графикон 4 - Постотак језичких поремећаја испитане деце узраста 4 године 

 

   И на овом узрасту, истраживање је показало да су дечаци ти који испољавају више 

језичких поремећаја у односу на девојчице.  

 

 

Графикон 5. – Језички поремећаји код деце узраста 4  године према полу 
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Истраживање је показало да у трећој групи испитаника, узраста 5 година, укупан број деце 

која имају језичке поремећаје (33,33%), је мањи у односу на децу која не испољавају 

језичке поремећаје. 

 

 

Графикон 6 - Постотак језичких поремећаја испитане деце узраста 5 године 

 

 

 

   Такође, и у овој групи испитаника, истраживањем смо дошли до резултата да дечаци 

испољавају више језичких поремећаја у односу на девојчице истог узраста. 
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Графикон 7. – Језички поремећаји код деце узраста 5  године према полу 

 

 

   Приказ добијених резултата из спроведеног истраживања биће приказан по 

појединачним хипотезама. 

    Прва хипотеза гласи: Број деце са језичким поремећајима је различито 

заступљен у односу на узраст. Резултати су приказани на Графикону 8. 
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Графикон 8. – Приказ заступљености језичких поремећаја у процентипа по узрасту 

 

 

   На основу престављених резултата уочљиво је да је број деце са језичким поремећајима 

различито заступљен према узрасту и израженији је на узрасту од 3 године (69%), и опада 

код деце узраста 4 године (38,46%), док је најмањи на узрасту од 5 година (33,33%).  

Приказани подаци представљају највећи број деце са језичким поремећајима на узрасту од 

три године, као и да је број деце са језичким поремећајима различито заступљен на 

узрастима обухваћеним истраживањем. 

 

 Друга хипотеза гласи: Проценат дечака са језичким поремећајима је већи у односу 

на девојчице у сваком од наведених узрасту  

На следећем графикону је приказана заступљеност језичких поремећаја код дечака 

и девојчица. 

 

69%

38.46%
33.33%

3 године 4 године 5 година

Број деце са језичким поремећајима је 

различито заступљен



42 
 

 

Графикон 9. – Заступљеност језичких поремећаја у процентима код дечака и девојчица 

свих узраста 

 

   На основу претходних резултата може се закључити да је проценат дечака са језичким 

поремећајима много већи у односу на девојчице. То је најизраженије на узрасту од 3 

године (69%) што се може објаснити и нешто већим бројем дечака у односу на девојчице 

обухваћене истраживањем, слично је и код узраста деце 5 година, док код деце узраста 4 

године и поред већег броја девојчица, код дечака се више испољавају језички поремећаји. 

   Из приказаних резултата можемо закључити и потврдити хипотезу да је број језичких 

поремећаја различито заступљен код дечака и девојчица, тачније чак ¾ од укупног броја 

деце са језичким поремећајима су дечаци.  

 

 

 Трећа хипотеза гласи: Неки облици језичких поремећаји су заступљенији од других 

на свим наведеним узрастима 

Неки облици језичких поремећаја се чешће јављају од осталих. Истраживањем је 

утврђено да се препознаје 3 облика језичких поремећаја код деце на свим 

узрастима. Резултати истраживања су приказани на Графикону 10. 
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Графикон 10. – Приказ заступљених језичких поремећаја деце свих узраста    

изражених у процентима 

 

   На основу приказаних резултата може се уочити да је најзаступљенији облик 

језичког поремећаја препознат код деце од стране испитаника обухваћен 

истраживањем развојна дисфазија код деце узраста 3, 4 и 5 година (70,59%), затим 

поремећај слушног процесирања (23,53%) . Најмање заступљен језички поремећај 

је билингвизам (5,88%), односно код једног детета узраста 5 година. 

 

  Из горе наведеног, можемо закључити да се неки облици језичких поремећаја 

чешће јављају од осталих. 
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8. ЗАКЉУЧАК 

 

   На основу обраде одговора испитане деце узраста 3, 4 и 5 година, добијени су резултати 

који показују да су језички поремећаји заступљени код 51% деце наведеног узраста. 

Приказ на Графикону 11. 

 

 

 

   Највише језичких поремећаја детектовано је код деце узраста 3 године (69%) – (што се 

једним делом може објаснити и недовољно развијеним језиком и говором на овом 

узрасту), затим код деце узраста 4 године (38,46%) и код деце узраста 5 година (33,33%). 

 

   Затим да су језички поремећаји знатно више заступљени на узрасту од три године, 

опадају са повећањем година, као и да су више заступљени код дечака (64,71%), него код 

девојчица (35,3%). 

Највише заступљен језички поремећај је развојна дисфазија код 12 деце узраста 3, 4 и 5 

година (70,59%), одмах за њим поремећај слушног процесирања код 4 деце (23,53%), а 

најмање билингвизам код једног детета (5,88%). 
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