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Фактори говорног развоја
За нормалан говорни развој неопходни су:
1. Биолошки фактори:
- формиран говорни апарат;
- добар слух;
- морфолошко и функционално сазревање мождане коре.
2. Психички фактори:
- развијеност опажања, представа учења, мишљења и способности
које су у узајамној вези са говором;
- емоционална стабилност;
- говорну активност треба поткрепљивати.
3. Социјални фактори:
- социјални говорни узор који је близак детету и стимулише имитацију;
- говорна културна средина;
- укупна активност детета и његово доживљавање.

Утицај породичне средине на
развој дечјег говора
Истраживања везана за утицај породичне средине на
развој дечјег говора најчешће се баве проучавањем броја
деце у породици и редоследом њиховог рађања.
Велики број истраживања указује на чињеницу да постоји
повезаност развоја сазнајних и говорних способности
детета у односу на прворођено и касније рођено дете.

Разлике које се јављају односе се на чињеницу да
прворођена деца одрастају у другачијим језичким
околностима.

Међутим, постоје и истраживања која се баве односом говорног развоја
детета у односу на поједине чланове породице. Износе се претпоставке
да постоје разлике у утицају оца и мајке на говорни развој детета.
Сматра се да у поређењу са мајком, отац слабије познаје дететов начин
комуницирања. Резултат непотпуног разумевања је недостатак
блискости.

Термин «мостова» ради савлађивања начина комуникације детета са
непознатим особама. Различити облици интеракције доводе дете под
одређени комуникацијски притисак и подстицај који произилази из
комуникације са појединим члановима породице и шири се на чланове
дечјег окружења.
Отац је «мост» према непознатим одраслим особама, браћа су «мост»
према вршњацима и сл.

Билингвизам
Билингвизам или двојезичност дефинише се
као:
• подједнака способност комуникације на два
језика,
• способност (појединца или групе) да се
комуницира на два језика, али са могућношћу
изузетних вештина само у једном од њих.

Потребно је разликовати неколико
термина:
• Раним билингвизмом сматра се усвајање оба језика до четврте
године, а касним билингвизмом усвајање другог језика после
четврте године живота.
• Симетрични билингвизам означава подједнако познавање оба
језика, док асиметрични означава слабије познавање другог језика
(пасивни билингвизам и нерециптивни билингвизам).
•

Билингвизам се дели и на социјални или друштвени, који
обухвата неку друштвену групу на одређеном простору и
индивидуални, који представља појединачне изоловане појаве.

Утицај васпитача на развој дечјег
говора
• Васпитач и дете у току комуникације могу, и
требало би, да имају партнерски однос.
Васпитач као партнер у говорној
комуникацији деци мора бити узор доброг
говорења.
• Партнерски однос би требао да се заснива
на међусобној сарадњи приликом размене
информација.

Свака принуда и присила, одваја дете од
васпитача, кочи и спутава његову
комуникацију.
Партнерски однос не подразумева само
пријатну атмосферу и уважавање, већ и
међусобни сукоб и несугласице које захтевају
поштовање, разумевање и толеранцију.

Рад на подстицању комуникативности деце предшколског
узраста намеће одговоре на следећа питања:

• Шта учинити - подстицати говорну компетенцију
деце дозирано,с мером, индивидуализовано;
• Како чинити - кроз изазове, откривање узбуђења,
трајнију и ефикаснију конверзацију (говорне
радионице, мозгалице, говорно стваралаштво);
• Када учинити - деловати у Зони наредног развоја,
ићи за корак испред детета;
• Зашто учинити - ради плодне интеракције и
међусобне размене мудрости васпитача и деце, при
чему дете напредује ка компетентној комуникацији.

У предшколској установи деца радо
имитирају васпитаче, отуда његов говор мора
бити узоран. Она треба да слушају добар
говор васпитача, а васпитач да одабира
адекватне говорне садржаје.
Постоји низ креативних активности које
васпитач може организовати кроз игру како
би дете,играјући се, научило и вежбало
говор.

Васпитач ће у току комуникације
са децом имати подстицајан утицај на развијање њиховог
говора ако:
• говори природно;
• одвоји време да саслуша сваког од њих;
• потенцира равноправни однос у комуникацији;
• не форсира по сваку цену да дете учи правилан говор, већ га
прихвата и са неким говорним грешкама;
• организује језичке игре, језичко стваралаштво, драматизацију
текстова у којима ће и он бити учесник, а не само посматрач;
• организује активности у којима деца имају водећу улогу (улогу
васпитача);
• позива у госте дечје песнике, глумце, и сл.

Говор је нит која повезује све активности, све
дечје делатности, целокупан заједнички
боравак у установи. Васпитач као партнер у
комуникацији са децом својим говором мора
да служи као узор доброг говорења, јер је
такав говор најбоље очигледно средство,
посебно јер деца у предшколској установи
радо имитирају васпитаче.

Током рада са децом говор васпитача има различите
функције:

1.Регулисање понашања - то су сви облици говора
(говорног обраћања) усмерени на регулацију
непосредног понашања (активности)детета. Зависно
од степена слободе у вођењу и регулисању дечје
активности, разликујемо:
а) затворене облике регулисања понашања:
заповести, наредбе, забране, упозорења, опомене,
спречавање, неодобравање, прекори,претње;
б) отворене облике регулисања понашања: позиви,
најаве, обавештења,сугестије, објашњења, похвале,
подстицање, упутства, питања, тражење информација;

2.Функцију подучавања

а) давање готових информација,
б) вођење до замишљеног циља (решења),
ц) мисаоно изазивање.

Задатак за студенте: Наведите практичне
примере

Социјално-емоционална функција
користи се првенствено ради регулисања
међусобних односа и остваривања
различитих облика социјалне контроле.

Основне одлике доброг говора
васпитача
Приликом казивања текста од стране васпитача, што је
усуштини облик свакидашњег говорног
споразумевања претворену уметничку сферу, циљ је
изазивање посебних утисака, осећања, расположења
мисли и ставова код деце. Да би се то остварило
васпитач се мора придржавати вреднота говорног
језика битних за вербалну комуникакцију, јер
приликом читања књижевног текста „није битно
схватање његове мисаоне стране већ и истицање
става читача према ономе што чита“.

Вредноте говорног језика
Вредноте говорног језика (правилност,
јасност и живост), све заједно, утичу
„да се говор усклади са доживљајем, са
схватањем онога о чему говоримо,
без неумесне патетике, без усиљене
природности, неприродне афектације,
погрешног истицања речи и причања које не
оставља утисак“.

Вежба
Изговорите различито реченицу:
Децо, пада киша.
Задатак за студенте: На који начин ћете
интерпретирати ову реченицу како би подстакли дете
на језичко стваралаштво, тј. да они наставе даље
казивање.

(студенти који имају могућност нека пошаљу и аудио
запис)

