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Како стимулисати говорно-језички развој
детета од рођења до 12. месеца
Шта Ви треба да радите у корист говорно-језичког развоја
Вашег детета:
 Причајте са дететом
Увек причајте детету о томе шта у том тренутку (заједно са дететом)
радите.
 Играјте се
игара као што су: игра-скривалица, разбрајалице (прстима), ритмичне
песмице, ударање лопте.
 Прве песмице
Од самог почетка дете ће уживати да са вама слуша и певуши
једноставне песмице и стихове.
ВАШЕ ДЕТЕ ВОЛИ ДА СЕ ЗАБАВЉА И ДА СЕ ИГРА СА ВАМА
Ако имате било какве недоумице (у вези са дететовим говорно-језичким
развојем) обратите се најближем логопеду.

Шта морате имати у виду:
 До краја прве године Ваше дете ће моћи да:
каже своје име
разуме неколико речи и једноставних реченица
брбља, користи се гестовима и изговара неколико једноставних речи
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 Тек рођена беба комуницира
покретима тела
погледом
осмехом
 Дете се рађа са способношћу да прима говорне сигнале али такође
и са потребом да комуницира са другим особама.
 Беба препознаје глас мајке још у материци и помера се у ритму
мајчиног говора.
 Беба комуницира од прве недеље живота и родитељи подстичу ову
комуникацију кроз свакодневна искуства: храњење, негу, мењање
пелена,…- све то Вам пружа могућност да уживате и комуницирате
са својом бебом.

Па шта се то дешава у тим свакодневним ситуацијама?
На пример, док мењате пелену:
 Ви гледате у бебу која учествује са Вама, тиме што Вас гледа.
 Ви слушате и обраћате се беби када плаче.
 Ви тумачите бебину реакцију када јој нешто смета.
 Ви одговарате тешећи је певушењем мелодија или песмица.
Оваква интеракција пружа Вам могућност да се забављате и играте са
својим дететом, објашњавајући му шта радите на једноставан начин.
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Дете тако расте разумевајући свет, и са знањем да је комуникација
забава и награда сама по себи.

Чега се требате придржавати у интересу говорно-језичког
развоја Вашег детета:
 Слушајте и одговарајте
на покушаје Вашег детета да Вам нешто каже покретом тела, звуком или
речима.
 Довољно времена
Увек оставите детету време за одговор, баш као да ће га увек бити.
Запамтите, млађа деца спорије реагују.
 Тумачите
Боље је да покушавате да тумачите дететову поруку, него да се правите
да сте је разумели.
 Кратко и једноставно
Детету се обраћајте кратким и једноставним реченицама.
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