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Како стимулисати говорно-језички развој
детета од прве до друге године живота
Шта Ви треба да радите у корист говорно-језичког развоја
Вашег детета:
 Гледајте док Ваше дете гестикулира.
 Слушајте Ваше дете док прича.
 Увек наглас покушајте да растумачите шта Ваше дете мисли.
 Имитирајте и понављајте све што Ваше дете изговара. Будите
добар модел детету.
 Учините комуникацију забавном за Ваше дете.

Шта морате имати у виду:
 До навршене две године Ваше дете ће моћи да се изражава
гестовима и вербално.
 Игра је учење за Ваше дете.
 Ваше дете ће уживати у игри са Вама.
 Ваше дете ће разумети већину речи које му упућујете.
 Ваше дете ће изговарати доста речи.
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 Ваше дете ће почети да користи реченице са 2-3 речи:
“Иде ауто, тата иде (*у) ауто”.
 Забављајте се
 Играјте се
 Певушите једноставне дечије песмице како бисте стимулисали
дететов говорно-језички развој.
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.
Са навршених годину дана дете је активни учесник у комуникацији.
Дете користи невербална и вербална средства комуникације.

Невербална су још очигледна:
 тражи нешто тако што само покушава да исто уради
 негодује некога/нешто одгуравањем од себе
 вокализује да би привукло пажњу ка себи
 показује негодовање покретима главе
 изражава задовољство смехом и вокализацијом
 док се скрива или одлази маше руком (па-па)

Експресивни језик (говор, у ужем смислу речи):
 Експресивни језик (говор, у ужем смислу речи) је у развоју. Дете
почиње да комуницира изговарајући једну реч.
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 Он/она може да каже на пример “мама”, “тата” при дозивању, “не”
за негодовање, “то” за непознате предмете, “ту” за место, “да” кад
нешто тражи.
 Деца у овом узрасту не изговарају речи правилно. Шта ваше дете
говори је важно, а не како.
 Игре опонашања се развијају са предметима из свакодневног
окружења, нпр. чешљање меде и храњење лутке кашиком.
 Ваше дете одговара на једноставне захтеве, свесно је осећања
других, говор је сваког дана разумљивији и успева да именује
предмете ис лике из свакодневног окружења.
 Ваше дете постаје активни учесник у свакодневним ситуацијама.

Развој интерактивне комуникације
Време храњења пружа Вам пуно могућности за подстицање дечјег
говорно-језичког развоја.
Дете гледа у Вас, показује руком храну и изговара “руча”.
Ви одговарате и понављате дететове речи и додајете “ Ми ћемо ручати”.
Ако дете само показује предмете,Ви их именујте нпр “храна”.
Ако дете каже “со” за “сок” Ви поновите за њим али правилно “сок”.
Такође, можете се играти и “чишћења кухиње” и тражити од детета да
Вам донесе свој тањирић из ког је јело, како бисте ширили фонд речи
које разуме и изговара.
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