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Како стимулисати језички развој
детета од треће до четврте године живота
Дете узраста од треће до четврте године сада лако разговара са одраслима, и устању
је да се лепо изражава на одређену тему, и без упадица одраслих око мање
познатих исказа.
Током овог перода дете ће научити да пита за дозволу, да задиркује, да прича о
другима.
Он/она воли да се дружи и да се игра са другом децом у групи.
Он/она одговара на питања као што је нпр. “Где је твоја јакна?” и говор детета је
сада разумљив и за непознате особе.

Шта Ви треба да радите у корист говорно-језичког развоја Вашег
детета:
 Имајте сваки дан “време за причање” са својим дететом, обавежите се на такве
прилике.
 Омогућите Вашем детету да се игра са својим вршњацима.
 Играјте са дететом игре адекватне његовом узрасту.
 Дозволите детету да извршава одређене задатке, да развија самосталност.
 Читајте доста са дететом, и дозволите му да Вам помогне да испричате причу
до краја.
 Певајте дечје ритмичне песмице и стихове.
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Шта морате имати у виду:
 До узраста од четири године Ваше дете је способно да самостално
комуницира са породицом и пријатељима.
 Он/она воли да му/јој се обраћате као одраслој особи, и сматра да је
потребно да му/јој се поверавате.
 Помоћ у кућним пословима, доста читања, певање дечијих песмица и играње
друштвених игара адекватних узрасту ће засигурно помоћи детету да разуме
језик.
 Он/она ће разумети свакодневни говор и приче. Он/она почиње да разумева
питања као што су “Зашто беба плаче?”
 Дете све више говори као одрасли. Изражава се дужим реченицама, на пример
“Ја храним лутку зато што она плаче”.
 Он/она почиње да препричава кратке приче и воли да учи нове речи. Такође,
правилно изговара већину гласова и говори разумљиво и за особе које нису из
дететовог ближег окружења.
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.

Како стимулисати језички развој детета од прве до друге године живота, страница 2/2
оригинални извор: http://www.cplol.eu/eng/public/public_info.htm

