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Како стимулисати развој говора и језика код детета 

Прве године живота су веома значајне за развој говора, језика и 

когнитивних вештина.Говорно-језички,психомоторни и социоемоционални 

развој су међусобно зависни, па је разумевање и стимулација сваког од њих 

значајна за целокупан развој детета. 

За развој ових способности најбитнији је људски контакт. Одраслима 

нису потребна посебна знања и вештине да би стимулисали развој говора и 

језика; неопходно је само да издвоје време за интеракцију са својим 

дететом. Играјући се са дететом родитељи дају време и простор детету да 

истражује и улази у интеракцију на свој начин. 

Пре него што почне да користи речи дете спознаје свет чулима и 

покретима,тако да говору претходи искуство које дете стиче путем 

сензорних и раних психомоторних активности. Зато је битно да дете активно 

користи сва чула, да обрађује оно што је доживело, 

видело,пробало,помирисало и да те податке интегрише у целину како би они 

добили смисао. Врло често се дешава да се узрок проблема касног 

проговарања налази управо у недостатку чулних  и  манипулативних 

искустава (пасивно седење испред рачунара,таблета,телефона).Због тога 

треба: 
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- Омогућити детету да се бави физичким активностима 

 

 Оно треба да користи своје тело, да стиче разноврсна искуства 

(ходање,хватање,дохватање,скакање,цупкање,котрљање,вртење,савијање,ву

чење,гурање,љуљање,пењање,силажење,прескакање,шутирање,гажење по 

различитим подлогама). Да би потпуно разумело значење неког појма који 

користи у говору мора постојати искуство стицано телом. Да би нпр. разумело 

значење речи „ГОРЕ“, дете мора прво да подигне главу и обрати пажњу на 

предмете који су горе а који доле, да подигне руке горе и да их спусти доле, 

да се попне горе и да сиђе доле... 

-Подстицати развој аудитивне перцепције коришћењем звучних играчака, 

муз. инструмената,ономатопеје („Како кажу маца,куца,овца...?; „Како се чује 

бубањ, труба, ауто...“) 

-Подстицати развој визуелне перцепције која омогућава да дете разуме оно 

што види.Уочавање разлика нпр. „Велика кућа-мала кућа“, „Исто-различито“, 

„Шта је горе,шта је доле?“ 

-Подстицати развој фине моторике кроз активности као што су слагање коцака, 

убацивање ситнијих предмета у веће, убацивање ситних 

предмета(каменчићи,пасуљ,дугмад...) у флашу,прављење различитих облика 
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од пластелина, теста, играње боцкалицама, цртање оловком,бојење...  

 

-Подстицати развој оралне праксије која представља способност вољног 

покретања говорног апарата-усана, образа, вилице, језика, меког и тврдог 

непца. 

  За развој оралне праксије веома је битно жвакање. Родитељи често 

греше када пасирају храну детету чак и после првог рођендана. Већ око 

4.месеца након рођења беба има бољу контролу вилице, усана, језика па је 

битно да већ у том периоду дететова храна не буде потпуно кашаста. Увођење 

чврсте хране није битно само због хранљивих вредности које се храном уносе 

већ и због подстицања развоја мишића говорних органа. Исти мишићи који 

учествују у жвакању користе се и у говору. Што је беба старија и моторичке 

способности су зрелије па се орална праксија поред редовних оброка може 

стимулисати и жвакањем хлеба, кекса, воћа... 

Код детета треба подстицати имитацију којом се такође развија орална 

праксија- „Како се љутиш?, Како се сека смеје“, „Како се плашиш?“ „Шта 

радиш кад си тужан?...“ 

  Осим наведеног постоје још неке вежбице које треба радити са дететом 

како би убрзали развој оралне праксије: 
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- дисање на нос и уста                                                  

-дување папирића,кроз цевчице,дување оловке по столу 

-надувавање образа 

-пућење усана-као кад неког љубимо 

-пљуцкање 

-грицкање горње и доње усне                              

-облизивање 

-намештање језика у један и други угао усана 

-додиривање горње усне врхом језика 

-језик напред назад 

-језик горе (иза горњих зуба) па доле (иза доњих зуба) 

-гурање образа језиком са једне и друге стране (бомбона) 

-пресавијање језика на доле-иза доњих зуба (палачинка) 

-пресавијање језика на горе-иза горних зуба 

-покрет језиком према носу,према бради 
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-цоктање 

-мљацкање                          

-коњски кас 

-треперење усана- „као ауто“ 

-лепеза- ширење језика преко горњих зуба 

-отварање-затварање уста 

-покретање вилице лево-десно 

Ове вежбе треба изводити пред огледалом свакодневно . 

Осим за проговарање орална праксија је јако битна и за правилну 

артикулацију гласова. 

 Да би дете развило говор, са њим се мора комуницирати од самог 

рођења. Наравно, наш говор треба прилагодити узрасту детета, али му никада 

не треба тепати. Од њега треба тражити да говори, а не да само пасивно слуша. 

Комуникација је двосмерна, зато је врло непожељно да дете било ког 

узраста,а нарочито дете које још увек није проговорило проводи време испред 

рачунара, таблета и телефона где ће само пасивно седети и слушати, а да при 

том од њега нико не захтева ни да се креће ни да говори. 

 Јако је корисно да се детету певају и рецитују песмице јер је у њима 

изговор свеке речи продужен па дете има могућност да чује сваки глас у речи, 

ред речи у реченици-стиху,правилну интонацију... 
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 Причање прича у сликама-сликовницама  је такође добра вежба за 

стимулацију говора. Поред тога што дете слуша причу оно има подршку и 

визуелним материјалом. 

                                     

 

 Укључивањем у различите социјалне ситуације (са одраслима,старијом 

и млађом децом) развија се употрбна функција језика, јер се комуникација 

остварује првенствено у социјалном контексту. 

 Сваку активност коју обављамо са дететом треба пропратити говором. 

Дуготрајно и учестало гледање цртаних филмова се не препоручује, а ако ипак 

то радите онда заједно са дететом коментаришите ликове или догађаје у 

њима. 
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Никада није прерано за одлазак логопеду. Уколико било каква 

одступања приметите код детета треба да потражите помоћ стручњака. 

Некада је само један савет довољан да се ситуација побољша. Није увек 

логопедски третман неопходан, некада уз савет логопеда родитељи могу да 

остваре велики напредак.  

                            

                                        

 Најоптималнији период за развој говора и језика је период до треће 

године. Тада је и пластичност мозга највећа па је лакше исправити погрешно 

усвојене говорне навике. 

 Родитељи највише пажње посвећују развоју артикулације код деце, па 

је јако битно да знају које гласове дете треба правилно да изговара у ком 

узрасту. 

 У трећој години дете треба правилно  да изговара већину гласова нашег 

језика, а толеришу се одступања у изговору гласова Ч,Џ,Ш,Ж,Л,Р,Љ. То значи 

да су поменути гласови још увек у сазревању а логопед ће проценити да ли ће 

се даљим сазревањем постићи правилан изговор, а када је неопходна 

логопедска интервенција. Ако родитељ добије прави савет на који начин да 

подстиче развој правилне артикулације, избећи ће ситуацију да дете формира 

погрешан модел и учвршћује лошу говорну навику. Када се родитељ логопеду 

јави касније, онда више није задатак само формирати правилан модел већ и 

разградити стари неправилан и превежбати већ укорењену говорну навику. 
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 У четвртој години код детета се још увек толеришу одступања у изговору 

гласова Р и Љ, али само одређених форми. Логопеди процењују да ли је 

неопходан третман поменутих гласова. 

 Сматра се да дете са 5,5 година треба правилно да изговара све гласове 

нашег језика. Тиме се постиже и лакше учење читања и писања у школи. 

Уколико се нпр. глас  Л супституише гласом В ,тако ће се и писати. 

 Уколико постоје фактори ризика као што су: дијабетес мајке, рх 

инкомпатибилија, хипертензија у трудноћи, инфективне болести мајке у 

трудноћи, хипербилирубинемија детета по рођењу, асфиксија и 

хипоксија(губитак кисеоника на рођењу или смањен ниво кисеоника), 

интравентрикуларна хеморагија,превремени порођај; родитељи треба са 

посебном пажњом да прате говорно-језички развој детета како би се, уколико 

је потребно, што раније отпочело са стимулацијом и третманом. 

 У последње време се све чешће дешава да се иза говорно-језичког 

поремећаја крију поремећаји пажње,памћења, моторике. Зато је потребно да  

у третману учествује цео тим стручњака:логопед, психолог, реедукатор 

психомоторике и родитељ. 

 Овај кратки приручник је направљен како би се родитељима пружила 

подршка у праћењу и стимулацији говорно-језичког развоја детета. 

 

Милијана Божић 

Стручни сарадник-логопед 

 

 

 

 


