Наставни предмет: Методика развоја говора 1
Смер: васпитач у предшколским установама
Трећа година
Наставник: др Бошко Миловановић

Поштоване колегинице, молим вас да се ангажујете у проналажењу нове литературе на задату
тему. Ваш задатак за следећу недељу биће да издвојите кључне особине сваке фазе у развоју
говора( наравно до поласка у школу) и да те фазе опишете својим реченицама. Након што то
будете учинили, пошаљите ми на службену електронску пошту (bosko.milovanovic@pr.ac.rs).
Свако добро до новог сусрета.

ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ГОВОРА
Од рођења до трећег месеца живота:
- дете се оглашава гукањем – грлени гласови (АК, АГ, АГГ)
- оглашава се гласовима: АА, ЕЕ, ОО
Од 3 до 6 месеци:
- на говор мајке дете се оглашава клицањем, гукањем
- вокализује по два гласа
- обликује глас кроз тонове – пева
- својом вокализацијом успоставља контакт са околином, “говор” постаје средство за социјалне
контакте
Од 6 до 9 месеци:
- јасно удваја слогове – брбља (БА – БА, МА – МА, ТА – ТА, ДА – ДА) али то још нису праве речи
са значењем
- разуме поједине речи (ПА – ПА, ЕВО, ВИДИ, ЕЈ итд.)
Oд 9 до 12 месеци:
- разуме неколико речи
- изговара неколико речи (БАБА, МАМА, ТАТА, ПА – ПА)
- извршава једноставне налоге (дођи, немој, узми)
- на налог окреће главу ка познатој особи, слуша и имитира звуке из околине.
Од 12 до 15 месеци:
- има неколико речи (5 – 6)
- речи имају значење
- реченица од једне речи или реч + гест
- разуме да лица и предмети имају своја имена
Од 15 до 18 месеци:
- користи око 10–ак речи

- именује предмет и лица на захтев (Шта је то? Ко је ово?)
- гради реченицу од две речи (Мама дај), спаја именицу и глагол
- користи фразу од две речи
Од 18 до 24 месеца:
- тражи речима да једе, спава,
- извршава једноставне налоге
- гради реченицу од 3 речи
- разуме припадност (моје, твоје)
- има у употреби од 250 до 300 речи
Са 3 године:
- речник је све богатији
- интересовања детета су све већа
- пита и тражи да му се објасни
- именује животиње са слика
- користи 500 до 1000 речи
Са 4 до 5 година:
- дете има 1500 – 2000 речи
- говор је потпуно разумљив
СТИМУЛАЦИЈА ГОВОРА ДЕТЕТА
Од рођења до трећег месеца живота:
- певушити гласове (а, е, о, у, и)
- стимулисати гукање (ка, ге, хи, аха, ага) па затим почетно брбљање (па, ба, де, то, те)
- узнемирено дете смирити својим мирним гласом - говором
Од 3 до 6 месеци:
- родитељ треба да стимулише дете задржавањем пажње на свој глас, говор
- понављати, именовати особе и предмете са којима је дете у свакодневном контакту
- дозивати дете по имену
Од 6 до 9 месеци:
- именовати једносложне и двосложне речи
- брбљати и имитирати једноставне речи пред огледалом
- дувати – гасити свећице, шибице, дувати кроз сламчицу
- имитирати једноставне звуке из окружења (дување ветра, жубор воде итд.)
Од 9 до 12 месеци:
- имитирати звуке и шумове
- не дати предмет (познат) док га не именује у циљу коришћења првих осмишљених речи
- именовати предмете и лица са којима је дете у свакодневном контакту.
Од 12 до 15 месеци:
- богатити фонд речи уз понављање предходно научених активности
Од 15 до 18 месеци:
- богатити фонд речи показивањем и именовањем појмова из окружења детета
- користити сликовнице са крупним, јасним и једноставним сликама
Од 18 до 24 месеца:
- стимулисати везани говор – реченице

- подстицати разумевање го- вора питањима “Ко је тамо?”
- испуњавати неке жеље само на тражење речима
- показивати делове тела на себи, другима и на слици
- именовати познате предмете међу непознатим
- градити реченицу: именица + глагол + заменица или придев
Ако се дете не смеје, не гуче, не оглашава ни на који начин, треба се обратити логопеду Дома
здравља.
Родитељи, обратите пажњу како се развија говор и језик вашег детета! Уколико приметите:
- неправилан изговор гласова – тепање
- неразвијен говор и језик
- понављање речи и реченице
- аграматичан говор
- муцање
обратите се логопеду Дома здравља.
Са 3 године:
- учити кратке рецитације
- испољавати чуђење пред различитим појавама
- подстицати интересовања детета да поставља питања о познатим, а детету важним стварима
- понављати раније научено
Са 4 до 5 година:
- градити реченицу од 6 до 8 речи и усвајати реченичне структуре:
- заменице (присвојне, упитне, показне)
- придеве – супротности (тврд – мек, гладак – храпав, тежак – лак)
- предлоге (иза, кроз, ка, без)
- прилоге (јуче, данас, сутра, тамо, овамо)
- везнике (али, ако, да, и, а)
- бројеве

