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Про цес раз во ја пра вил ног из го во ра гла со ва ма тер њег  је зи ка по чи ње ро-
ђе њем и за вр ша ва се око осме го ди не жи во та. Иако де ца већ са го ди ну да на 
има ју спо соб ност да пре по зна ју раз ли ке у зна че њу то ком из ра жа ва ња код 
од ра слих, њи хо ва спо соб ност за ар ти ку ла ци ју тих гла со ва је огра ни че на.

Циљ овог на шег ис тра жи ва ња је да се ис пи та да ли и ка ко раз ви је ност 
ар ти ку ла ци је ути че на лек сич ки фонд код де це са нор мал ним из го во ром и 
код де це са па то ло шким из го во ром, као и да ли по сто је раз ли ке у раз во ју 
ар ти ку ла ци је и лек сич ком фон ду из ме ђу ис пи та ни ка кон трол не и екс пе ри-
мен тал не гру пе.

Узо рак ис тра жи ва ња чи ни 20-оро де це уз ра ста 5-7 го ди на. Екс пе ри мен-
тал ну гру пу чи ни де се то ро де це са по ре ме ћа јем го во ра и је зи ка , а кон трол ну 
гру пу чи ни та ко ђе 10-оро де це са нор мал ним го вор но- је зич ким раз во јем. Као 
мер ни ин стру мен ти ко ри шће ни су Тест ар ти ку ла ци је ( С. Ва сић) и тест 
реч ни ка Три сли ке (Ђ. Ко стић).

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка о ар ти ку ла ци ји, ак тив ним и па-
сив ним реч ни ком, до ла зи се до за кључ ка да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу сте пе на 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на код де це са па то ло шким раз во јем го-
во ра и је зи ка као и да по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ар ти ку ла ци ја, ак тив ни реч ник, па сив ни реч ник

УВОД

Ар ти ку ла ци ја озна ча ва из го вор, од но сно обра зо ва ње и из го ва ра ње 
гла со ва од ре ђе ног је зи ка уз по моћ го вор них ор га на (Ди мић, 1996). 
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 Про цес раз во ја пра вил ног из го во ра гла со ва је зи ка по чи ње ро ђе њем 
и за вр ша ва се око осме го ди не жи во та. Гла со ви ко ји се ја вља ју у пр вим 
ме се ци ма де те то вог раз во ја сим бо ли зу ју ра зна емо тив на ста ња због че-
га се че сто и на зи ва ју из ра жај ним. То су нај че шће плач, и гла со ви ко ји 
озна ча ва ју ста ње удоб но сти или не у доб но сти.обич но се у овом пе ри о-
ду раз во ја код де те та ја вља знат но ве ћи број гла со ва од ти пич ном бро ја 
гла со ва кои по сто ји у ма тер њем је зи ку. Со виљ  на гла ша ва зна чај пр вог 
кри ка и са ме пре лин гвал не фа зе за раз вој и усва ја ње је зи ка. Ана ли зом 
пр вог кри ка утвр ђе но је при су ство оп штих го вор них уни вер за ли ја ко је 
ће се у за ви сно сти од го во ра сре ди не раз ви ти у не ки од је зи ка. Ка сни је 
се  уоча ва раз ли ка у вр сти пла ча  ко ја је има нент на вр сти фи зи о ло шке 
по тре бе.( Со виљ, 2002).

До са да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто је од ре ђе не за ко ни то сти 
у усва ја њу по јед ни них еле ме на та гла сов ног си сте ма. Код усва ја ња из-
го во ра во ка ла, обич но се пр во ја вља ју во ка ли пред њег па зад њег ре да. 
Обр ну то је са кон со нан ти ма, пр во се ја вља ју ве лар ни, па тек он да би ла-
би јал ни гла со ви. ( Ва сић, 1967).

Из ме ђу пе те и сед ме го ди не жи во та до ла зи до ста би ли за ци је из го-
во ра гла со ва у свим фо нет ско- гла сов ним и ле скич ким по ло жа ји ма, на 
осно ву че га се и за вр ша ва раз вој фо но ло шког је зич ког си сте ма (Ке ра-
мит чи ев ски, 1990). Ар ти ку ли са ње те че у три фа зе: 1. Екс кур зи ја ( по-
ста вља ње го вор них ор га на у ар ти ку ла ци о ну ре ги ју), 2. Ре тен ци ја ( за др-
жа ва ње ар ти ку ла то ра у ар ти ку ла ци о ној по зи ци ји за вре ме из го ва ра ња 
гла са, 3. Ре кур си ја( опу шта ње ми шић не на пе то сти и вра ћа ње го вор них 
ор га на у не у трал ни по ло жај) (Ди мић, 1996).

Кад го во ри мо о раз во ју реч ни ка, мо же мо ре ћи да се пр ва реч са 
зна че њем тј. пр ва функ ци о нал на реч  се ја вља око пр ве го ди не жи во та. 
Код де це нор мал не по пу ла ци је уоча ва се ве о ма брз и ди на ми чан се ман-
тич ки раз вој, али сто је и раз ли ке у бр зи ни усва ја ња ак тив ног и па сив ног 
реч ни ка. Смит на во ди да код де те та у дру гој го ди ни жи во та лек сич ки 
фонд са др жи хи ља ду ре чи ко је при па да ју ре цеп тив ном фон ду и две ста 
пе де сет ре чи ко је при па да ју екс пре сив ном фон ду, док у ше стој го ди ни 
жи во та ре цеп тив ни фонд из но си три на ест хи ља да ре чи а еспре сив ни две 
хи ља де и пед сто ре чи (Ке ра мит чи ев ски, 1990). Ва сић та ко ђе на во ди да 
по сто је раз ли ке из ме ђу ак тив ног и па сив ног реч ни ка ко је го во ре у при-
лог па сив ног реч ни ка, тј. да је па сив ни реч ник де те та знат но ве ћи од 
ак тив ног реч ни ка.

По зна то је да де ца раз у ме ју чак и оне ре чи ко је још ни су у ста њу да 
из го во ре, што ука зу је да су фо но ло шки и лек сич ки раз вој ме ђу у сло вље-
ни про це си.
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ЦИЉ 

Циљ ра да је да се ис пи та ути цај и од нос ар ти ку ла ци је и лек сич ког 
фон да код де це са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем и код де це са 
па то ло шким раз во јем го во ра и је зи ка.

УЗО РАК

Узо рак чи ни два де сет ис пи та ни ка ура ста од 5 до 7 го ди на ко ји су 
по де ље ну у две гру пе: Екс пе ри мен тал ну гру пу чи ни де се то ро де це са 
па то ло шким је зич ким раз во јем, а кон трол ну гру пу де се то ро де це нор-
мал ног го вор но- је зич ког ста ту са. Ста ти стич ка об ра да по да та ка се за-
сни ва  на ко е фи ци јен ту ли не ар не ко ре ла ци је и дво фак тор ској ана ли зи 
ко ре ла ци је.

ДО БИ ЈЕ НИ ПО ДА ЦИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Гра фи кон бр. 1. Од нос ар ти ку ла ци је и ак тив ног лек си ко на код де це 
из екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Екс пе ри мен тал на г. 2- кон трол на г.

Гра фи кон број 1 по ка зу је да де ца из кон трол не гру пе на осно ву до-
би је них ре зул та та по сти жу бо ље ре зул та те од де це са па то ло шким го-

соба

глава

улица
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вор но- је зич ким раз во јем. Ана ли за по да та ка по ка зу је ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке у гру пи де це са нор мал ним го вор но- је зич ким раз во јем 
из ме ђу ар ти ку ла ци о них спо соб но сти и Те ста сли ка: со ба и ули ца, што 
го во ри  да код де це са нор мал ним раз вој ним то ком го во ра и је зи ка ни-
во ра зи је но сти ар ти ку ла ци је знат но ути че на ак тив ни лек си кон, тј. на 
усва ја ње и ко ри шће ње оних ре чи ко ји ма се име ну ју ства ри и пред ме ти 
из не по сред ног окру же ња, док сте пен раз ви је но сти ар ти ку ла ци је не ма 
ути ца ја на упо тре бу ре чи ко ји ма се име ну ју де ло ви гла ве или укра си ко-
је но си мо на гла ви и те лу.

У екс пе ри мен тал ној гру пи та ко ђе је по твр ђе но да раз ви је ност ар ти-
ку ла ци је и лек си кон ко ре ли ра ју. Код де це из кон трол не гру пе, што по-
ка зу ју ре зул та ти, па то ло шки из го вор гла со ва ин хи би ра усва ја ње и упо-
тре бу ре чи, тј. ин хи би ра раз вој ак тив ног реч ни ка.

Гра фи кон бр. 2. Од нос из ме ђу ар ти ку ла ци је и па сив ног лек си ко на  
код де це екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да:1-Екс пе ри мен тал на г. 2- Кон трол на г

На дру гом гра фи ко ну се ви ди да де ца из кон трол не гру пе има ју раз-
ви је ни ју ар ти ку ла ци ју као и па сив ни реч ник у од но су на де ци из екс пе-
ри мен тал не гру пе.  Што ука зу је да де ца из кон трол не гру пе има ју бо љи 
скор на те сту „Три сли ке“.
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Гра фи кон  бр. 3.: Од нос из ме ђу ар ти ку ла ци је и ак тив ног и па сив ног 
ле си ко на код де це екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Екс пе ри мен тал на  г. 2- Кон трол на г

На тре ћем гра фи ко ну се при ме ћу је да  да ак тив ни реч ник за ви си од 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је. По сто ја ње ме ђу соб ног ути ца ја иде у при лог 
ине рак ци је лек сич ких и ар ти ку ла ци о них спо соб но сти код де це са нор-
мал ним го вор но- је зич ким раз во јем. 

Гра фи кон  бр. 4: По ре ђе ње лек си ко на и ар ти ку ла ци је  
код екс пе ри мен тал не  и кон трол не гру пе

Ле ген да : 1-Ак тив ни лек си кон, 2- Со ба А, 3- Гла ва А, 4- Ули ца А., 5- Ар ти ку ла ци ја

Активни р.

Пасивни р.

Експериментална
група

Контролна група



Наташа Д. Чабаркапа и сар.242

На гра фи ко ну 4 при ка за ни по да ци по ка зу ју да и код де це из кон-
трол не гру пе по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и 
па сив ног ле си ко на.

Гра фи кон  бр.  5. По ре ђе ње па сив ног лек си ко на и ар ти ку ла ци је  
код екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Па сив ни лек си кон, 2-Со ба П., 3-Гла ва П., 4-Ули ца П., 5- Ар ти ку ла ци ја

На гра фи ко ну 5 при ка за ни по да ци ука зу ју на по ве за ност сте пе на 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на у обе гру пе ис пи та ни ка. Код де-
це са па то ло шким раз во јем го во ра и је зи ка раз ви је ност ар ти ку ла ци је, 
под јед на ко ути че на раз вој па сив ног и ак тив ног лек си ко на, што ука зу-
је да не пра ви лан из го вор гла со ва успо ра ва пра ви лан раз вој лек си ко на. 
Код де це са нор мал ним го вор но је зич ком раз во јем, ка ко је већ ре че но 
раз ви је ност ар ти ку ла ци је ко ре ли ра са раз во јем ак тив ног реч ни ка али 
не ма ни ка квог зна чај ни јег ути ца ја на раз вој па сив ног реч ни ка.

Експериментална
група

Контролна група
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ЗА КЉУ ЧАК 

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти сле де ће:
Де ца са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем по сти жу из ра зи-
то бо ље ре зул та те на оба при ме ње на те ста у ра ду.
Код де це нор мал не по пу ла ци је уоча ва се ко ре ла ци ја са ни во ом 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и ак тив ног реч ни ка ко ји се од но си на 
име но ва ње пој мо ва са суб те ста  „со ба“ и „ули ца“ али не ко ре ли ра 
са упо тре бом оних лек се ма ко јим се име ну ју пој мо ви са суб те ста 
„гла ва“.
 Код де це са па то ло шким го вор но- је зич ким раз во јем утвр ђе на је 
по ве за ност са ни во ом раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на, тј. 
за упо тре бу лек се ма за име но ва ње пој мо ва ко ји су при ка за ни у 
те сту „ Три сли ке“, што је до ве ло до за кључ ка да по ре ме ћај раз во-
ја ар ти ку ла ци је оме та пра ви лан раз вој лек си ко на, у овом слу ча ју 
и ак тив ног и па сив ног реч ни ка. 
До би је ни ре зул та ти потвђу ју по чет ну прет по став ку а и чи ње ни цу 
да се је зик усва ја кроз за јед нич ко функ ци о ни са ње свих ни воа го-
вор но- је зич ког си сте ма.
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INFLUENCE OF ARTICULATION DEVELOPMENT TO LEXICAL 
FUND OF THE PRESCHOOL AGED CHILDREN

NATAŠA D. ČABARKAPA, IGOR BUZGANOVIĆ, SAŠKA FATIĆ

The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

SUMMARY

Process of the development of articulation of correct pronounces starts 
from birth and ends around the eighth year of life. Although when one 
year old, children already have ability to recognize differences in meaning   
when adults express, their own ability to articulation these phonemes is 
limited.

The aim of these our research was to examine whether and how 
articulation development influence on lexical fund in children with normal 
pronounce and children with pathology pronounce , whether there are 
differences in development of articulation and lexical fund  between 
examinees of experimental and control group.

The sample of research contains twenty children aged 5 -7. Experimental 
group contains 10 children with speech and language disorders, control 
group also contain 10 children with normal speech and language 
development. Measuring instrument was Global Articulation Test (S. Vasic) 
and the vocabulary test Three Pictures (D. Kostic).

Based on the analysis of the data of articulation, active vocabulary, 
passive vocabulary, the conclusion is that correlation exists between level 
of development of articulation and vocabulary in children with pathology 
speech and language development, and there is significant differences 
between both groups of examiners. 

KEY WORDS: articulation, active vocabulary, passive vocabulary


