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Под је зи ком се под ра зу ме ва сло же ни си стем ко до ва ко ји озна ча ва ју пред-
ме те, сим бо ле, рад ње или од но се ко ји но се функ ци ју ко ди ра ња, пре но са ин-
фор ма ци је и ње ног уво ђе ња у раз ли чи те си сте ме, док реч пред ста вља основ но 
сред ство ко ди ра ња и пре но ше ња ис ку ства. Је зик је, да кле, ап страк тан си-
стем, а го вор ње го ва кон крет на ре а ли за ци ја.  

Код де це са раз вој ним је зич ким по ре ме ћа ји ма ја вља ју се смет ње на пла-
ну раз у ме ва ња, упо тре бе и из ра жа ва ња је зи ка у раз ли чи том сте пе ну у јед ној 
Или у свим обла сти ма фо но ло ги је, се ман ти ке, син так се и праг ма ти ке. За-
стој или ка шње ње у раз во ју је зич ке струк ту ре мо же би ти је дан од по ка за те-
ља дис функ ци је од ре ђе них мо жда них обла сти. Ови по да ци ука зу ју на зна чајј 
ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су на функ ци о ни са ње Цен трал ног нер-
вног си сте ма. Има ју ци то у ви ду, за пред мет овог ра да ода бра но је ис пи ти-
ва ње го во ра и је зи ка код де це са раз вој ном дис фа зи јом и из ме ње ним ЕЕГ-ом. 
Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди ни во раз ви је но сти го во ра и 
је зи ка код де це са из ме ње ним ЕЕГ на ла зом, али да се ис пи та и од нос до би је-
них ре зул та та ме ђу по ло ви ма. Узо рак је чи ни ло 15-оро де це са па то ло шким 
ЕЕГ на ла зом и 15-оро де це са уред ним ЕЕГ-ом. У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни 
сле де ћи мер ни ин стру мен ти: Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест, Тест вер бал-
ног пам ће ња и Тест за про це ну име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је. Сви по да ци 
су гра фич ки об ра ђе ни и при ка за ни.

 Ре зул та ти су ука за ли да су де ца са уред ним ЕЕГ-ом има ли бо ља по стиг-
ну ћа на ско ро свим те сто ви ма, али и да је екс пе ри мен тал ној гру пи кли нич ка 
сли ка те жа код де ча ка не го код де вој чи ца.
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УВОД

Под је зи ком се под ра зу ме ва сло же ни си стем ко до ва ко ји озна ча ва-
ју пред ме те, сим бо ле, рад ње или од но се ко ји но се функ ци ју ко ди ра ња, 
пре но са ин фор ма ци је и ње ног уво ђе ња у раз ли чи те си сте ме, док реч 
пред ста вља основ но сред ство ко ди ра ња и пре но ше ња ис ку ства (Лу ри ја, 
2000). Је зич ки си стем са др жи еле мен те ко ји су на од ре ђе ни на чин уре-
ђе ни је дан у од но су на дру ги и ко ји се по ја вљу ју и упо тре бља ва ју по са-
свим од ре ђе ним пра ви ли ма. Је зик је, да кле, ап страк тан си стем, а го вор 
ње го ва кон крет на ре а ли за ци ја (Го лу бо вић, 2004).

Бу гар ски на гла ша ва по ве за ност го во ре ћи о го во ру као о ре а ли за ци-
ји је зи ка, ис ти чу ћи да је зик и го вор сто је у од но су ко да и по ру ке, си сте-
ма и про це са, па го вор пред ста вља је зик у ак ци ји (Бу гар ски, 1991)

Да би се опи са ла де ца чи је су је зич ке спо соб но сти знат но ис под ни-
воа њи хо вог ког ни тив ног функ ци о ни са ња, да нас се обич но ко ри сте тер-
ми ни: го вор но-је зич ки по ре ме ћај, раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, раз вој на 
дис фа зи ја и јзич ки по ре ме ћај. 

Раз вој на дис фа зи ја се де фи ни ше као раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, 
од но сно по ре ме ћај спо соб но сти да се раз у ме, струк ту и ра и је зич ки из-
ра зи ми сао. Она пред ста вља сло жен син дром фи зи о ло шких, не у роп си-
хо ло шких и лин гви стич ких де фи ци та, еду ка тив них и со ци јал них по ре-
ме ћа ја, са не мо гућ но шћу из го во ра ве ли ког бро ја гла со ва, те шко ћа ма у 
за пам ћи ва њу ре чи, не пра вил ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка и оп штој 
не спо соб но сти вер бал ног из ра жа ва ња (Го лу бо вић, 1998).

Ча бар ка па де фи ни ше раз вој ну дис фа зи ју као раз вој ни го вор но-је-
зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз у ме ва њу, про дук ци ји 
и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји се ма ни фе сту је по ре ме-
ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, мор фо фо но ло ги ји, ин-
флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те зи је зич ких се квен ци 
(Ča bar ka pa et all, 2005.). 

За дис фа зич ну де цу ка рак те ри стич на је по ја ва те шко ћа у усва ја њу 
зна че ња ре чи, на и ме она углав ном овла да ва ју кон крет ним зна че њи ма 
док има ју зна чај не по те шко ће у усва ја њу ре чи ко ја ма се озна ча ва ју ап-
стракт не је зич ке ка те го ри је као што су при ло зи, пред ло зи, за ме ни це, 
род, ли ца, гла гол ска вре ме на, та ко да ове ре чи углав ном и не ма ју у свом 
реч ни ку. Овај се ман тич ки про блем мо же се ма ни фе сто ва ти и та ко да 
де те има зна че ње (кон крет но), али му не до ста је реч ко јом би озна чи ло 
тај по јам (Ča bar ka pa, et all 2005).

Та ко ђе дис фа зич на де ца има ју те шко ће у са вла да ва њу ви ше сло-
жних ре чи, због не мо гућ но сти да са вла да ју уку пан број сло го ва уну тар 
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истих, те по сто ји те ден ци ја ка њи хо вом скра ћи ва њу нпр: па во уме сто 
пла во, или ка њи хо вом из го ва ра њу са мо по чет ним или са мо за вр шним 
сло го ви ма. На ред ни ни во те шко ћа пред ста вља ју кон со нант ски кла сте-
ри, где де те, иако има од ре ђе ни глас, ни је у ста њу да га упо тер би у су-
гла снич ком спо ју (Ča bar ka pa, et all 2006).

Исто вре ме но, за стој или ка шње ње у раз во ју је зич ке струк ту ре мо-
же би ти је дан од по ка за те ља дис функ ци је од ре ђе них мо жда них обла сти. 
Ови по да ци ука зу ју на зна цај ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су 
на функ ци о ни са ње цен трал ног нер вног си сте ма. Има ју ци то у ви ду, за 
пред мет овог ра да ода бра но је ис пи ти ва ње ЕЕГ ак тив но сти код де це са 
раз вој ном дис фа зи јом.

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се утвр ди ни во раз ви је но-
сти го во ра и је зи ка код де це са из ме ње ним ЕЕГ на ла зом И ди јаг но зом 
раз вој не дис фа зи је, али и да се ис пи та и од нос до би је них ре зул та та ме ђу 
по ло ви ма.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак у на шем ис тра жи ва њу чи ни 15-оро де це са из ме ње ним ЕЕГ 
на ла зом и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је, и 15-оро де ца са уред ним ЕЕГ 
на ла зом, ко ја су на трет ма ну у Ин сти ту ту за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку 
и па то ло ги ју го во ра, уз ра ста од 3 до 6 го ди на.За екс пе ри мен тал ну гру пу 
су се лек то ва на де ца са па то ло шким ЕЕГ на ла зом и ди јаг но зом раз вој не 
дис фа зи је, а кон трол ну гру пу су чи ни ла де ца са уред ним ЕЕГ на ла зом 
и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је. Пол на стурк ту ра узор ка на шег ис тра-
жи ва ња је сле де ћа: У екс пе ри мен тал ној гру пи 47 од сто чи не де вој чи це, 
а 53 од сто су де ча ци. Иста пол на струк ту ра је при сут на и код кон трол не 
гру пе. 

Што се ти че ЕЕГ на ла за код де це из екс пе ри мен тал не гру пе, мо же-
мо на ве сти да су углав ном би ли исти или слич ни ЕЕГ на ла зи ко ји су 
углав ном са др жа ли за о штре не и ви со ко вол ти ра не те та та ла се, спо ре 
ал фа та ла се, док је бе та ак тив ност би ла сни же на или про сеч них вред но-
сти. Мо же мо на ве сти и из ра же но при су ство дел та та ла са.

У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни сле де ћи мер ни ин стру мен ти: Гло бал-
ни ар ти ку ла ци о ни тест, Тест вер бал ног пам ће ња и Тест за про це ну име-
ни ца пр вог ни воа ап страк ци је. До би је ни по да ци би ће гра фич ки при ка-
за ни и до дат но об ја шње ни за сва три те ста.



Сашка Фатић и сар.248

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Гра фи кон бр. 1. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7.

На гра фи ко ну 1 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу 

де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7. Оце-

на 3 не пред ста вља под руч је па то ло ги је го во ра већ нор ма лан из го вор 

гла со ва. На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да де вој чи це (42, 3%) 

има ју бо љу ар ти ку ла ци ју гла со ва у од но су на де ча ке (35, 4%) из екс пе-

ри мен тал не гру пе. 

Оце на 4 пред ста вља је два при мет но од сту па ње од нор мал ног из го-

во ра и то због ла ког обе зву ча ва ња, сла бе на за ли за ци је, сла би јег из го во ра 

или ма лог ар ти ку ла ци о ног по ме ра ња. На осно ву до би је них ре зул та та де-

вој чи це (19, 5%) по ка зу ју ло ши је ре зул та те од де ча ка ( 12,5%), што је у 

на шем слу ча ју би ло због ла ког обе зву ча ва ња и сла би јег из го во ра гла со ва. 

Оце на 5 пред ста вља гла со ве ко ји су дис тор зо ва ни. Та кви гла со ви су 

знат ње обе зву че ни, на за ли зо ва ни, ла ба во из го во ре ни, умек ша ни, из го-

во ре ни ин тер ден тал но, ла те рал но, али се и по ред оште ће ња мо гу пре по-

зна ти. На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да су де ча ци (24,4%) и за 

ову ка те го ри ју има ли ло ши је ре зул та те од де вој чи ца( 20%).

Оце на 6 пред ста вља гла со ве ко ји су то ли ко оште ће ни да се не мо-

гу пре по зна ти ван кон тек ста, тј. ја ко су дис тор зо ва ни. У овом слу ча ју 
је нај ви ше на ру шен из го вор афри ка та и фри ка ти ва. Де ча ци (5,8%) су 

Дечаци

Девојчице



СПЕЦИФИЧНОСТИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ДЕЦЕ СА ИЗМЕЊЕНИМ ЕЕГ НАЛАЗОМ 249

по ка за ли та ко ђе ло ши је ре зул та те и у овој ка те го ри ји те сти ра ња од де-
вој чи ца (2,3%).

Оце на 7 под ра зу ме ва оми си ју или суп сти ту ци ју гла со ва. Де ча ци (20, 
8%) су има ли ве ћи про це нат гла со ва ко је из о ста вља ју или их за ме њу ју 
дру гим гла со му од но су на де вој чи це (15, 7%).

Оми то ва ни или суп сти ту и са ни гла со ви код це ле екс пе ри мен тал не 
гру пе су нај че шће би ли гла со ви из гру пе афри ка та, за тим фри ка ти ва. 
Дис тор зи ја, суп сти ту ци ја и оми си ја ви бран та р као и ла те ра ла (л и љ) је 
би ла при сут ни ја код де вој чи ца не го код де ча ка.

Гра фи кон бр. 2: Од нос вред но сти из ме ђу кон трол не  
и екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7

На гра фи ко ну 2 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме-
ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за оце не 3, 4, 5, 6 и 7. На осно ву 
до би је них ре зул та та ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла бо ља 
на гло бал ном ар ти ку ла ци о ном те сту, али да су ма ле раз ли ке у ква ли-
те ту ар ти ку ла ци је. Што се ти че дис тор зо ва них гла со ва, углав ном се то 
од но си ло на афри ка те и фри ка ти ве код обе гру пе ис пи та ни ка. Оми си је 
и суп сти ту ци је су у ма лој ме ри би ле при сут ни је код де це са из ме ње ним 
ЕЕГ на ла зом и то ви брант Р по лу во ка лом Ј, афри ка ти Ч, Џ, Ћ, Ђ, фри ка-
ти ви Ш, Ж, као и ла те ра ли Л и Љ.

Експериментална група

Контролна група
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Гра фи кон бр. 3. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за ак тив ни ни во

Ле ген да: 1 - по зи тив но, 2 - по зи тив но-не га тив но, 3 - не га тив но

На гра фи ко ну 3 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти де ча ка 
и де вој чи ца на Те сту име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је на ак тив ном ни-
воу из екс пе ри мен тал не гру пе, ко ји по ка зу је да де вој чи це (57, 8%) има ју 
бо љу спо соб ност тач ног име но ва ње пој ма од ре ђе не ка те го ри је у од но су 
на де ча ке (38,7%). Де вој чи це (12,4%) су би ле бо ље и за оце ну (+/-) јер су 
из ви ше по ку ша ја и на во ђе ње име но ва ле да ту гру пу пред ме та . 44, 2% 
де ча ка ни је ус пе ло  ни уз на во ђе ње да од го во ри или су по гре шно име-
но ва ли по јам.

На гра фи ко ну 4 при ка зан је од нос про цен тул них вред но сти де ча ка 
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе на па сив ном ни воу ко ји по ка зу-
је да су де вој чи це (70,7%) по ка за ле бо ље раз у ме ва ње за име ни це пр вог 
ни воа ап страк ци је и од го вор се це нио са (+). Раз ли ка по сто ји и за оце ну 
(+/ -) где су де ча ци (15, 6%) по ка за ли ло ши ји ре зул тат у ве ћем про цен ту 
од де вој чи ца јер су по ка за ли не си гур ност, или су из ви ше по ку ша ја ипак 
по ка за ли име но ва ни по јам. Ако ни су зна ли да по ка жу име но ва ни по јам 
и уз на во ђе ње   до би ли су (-).

На гра фи ко ну 5 ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла успе-
шни ја у упо тре би од го ва ра ју ћег пој ма за при ка за ну гру пу пред ме та (57, 
3%) у од но су на екс пре ри мен тал ну гру пу (47, 7%). Ис пи та ни ци из обе 
гру пе су по ка за ли ма лу не си гур ност, па су из пр вог по ку ша ја и јед ног до-

Дечаци

Девојчице
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пун ског пи та ња ипак име но ва ли да ту гру пу пред ме та (екс пе ри мен тал на 
13%, кон трол на 12% успе шно сти). Ме ђу тим, раз ли ка је би ла уоч љи ви ја 
код не га тив ног оце њи ва ња, где су ис пи та ни ци или би ли без од го во ра 
или су да ва ли по гре шне од го во ре, па је тај про це нат код екс пе ри мен тал-
не гру пе био 39,3%, док је код кон трол не из но сио 30, 6%.

Гра фи кон бр. 4: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за па сив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но

Гра фи кон 5: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за ак тив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но
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Гра фи кон 6: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за па сив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но

На гра фи ко ну 6 ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла успе-
шни ја при ли ком раз у ме ва ња и по ка зи ва ња име но ва них гру па пред ме та. 
Про це нат успе шно сти је из но сио 72, 3%, док је екс пе ри мен тал на гру па 
би ла успе шна на 63,7 %. Знат но ма ња раз ли ка је по сто ја ла ка да су из нај-
ви ше два по ку ша ја и на во ђе ња ипак ус пе ли да по ка жу име но ва ни по јам 
(екс пе ри мен тал на гру па 10,3 %, а кон трол на 9, 6 %). Број ис пи та ни ка 
из екс пе ри мен тал не гру пе ко ји ни је по ка зао име но ва ни по јам ни уз на-
во ђе ње је из но сио 26%, док је код кон трол не гру пе тај број био ма њи и 
из но сио је 18%. 

По да ци дру гих ауто ра та ко ђе ука зу ју на ка шње ње у до сти за њу од-
го ва ра ју ћег лек сич ког ни воа код де це са из ме ње ним ЕЕГ на ла зом. По-
стиг ну ћа на те сту де фи ни ци ја код де це са спе ци фич ним је зич ким по ре-
ме ћа јем и не спе ци фич ним про ме на ма ЕЕГ ак тив но сти су знат но ис под 
ни воа лек сич ко - се ман тич ког функ ци о ни са ња кон трол не гру пе (де ца 
са је зич ким по ре ме ћа јем и уред ним ЕЕГ на ла зом (Vu ko vić et all. 2011).

Дру го ис тра жи ва ње по ка зу је по ве за ност ар ти ку ла ци о них и лек сич-
ких спо соб но сти. На осно ву до би је них ре зул та та, мо же се ре ћи да, код 
де це са па то ло шким го во ром не раз ви је ност ар ти ку ла ци је ин хи би ра раз-
вој ак тив ног реч ни ка. То по ка зу ју у на ши ре зул та ти, да су те шко ће у 
ар ти ку ла ци ји усло ви ле ни жи сте пен раз ви је но сти екс пре сив ног реч ни-
ка (ак тив ни ни во Те ста за про це ну име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је). 
(Ča bar ka pa et all. 2003.)
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Мо гу ће је да је спо ри ји тем по раз во ја лек сич ко - се ман тич ких спо-
соб но сти де лом усло вљен спо ри јом ма ту ра ци јом цен трал ног нер вног 
си сте ма код де це код ко је су ве ри фи ко ва не не спе ци фич не про ме не ЕЕГ 
ак тив но сти (Vu ko vić, et all.2011).

Гра фи кон бр. 7: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе  

за не по сред но вер бал но пам ће ње

На гра фи ко ну 7 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за не по сред но вер бал но 
пам ће ње ко ји се са сто ји из осам под гру па по ре ђа них по те жи ни.

Пр ва под гру па се са сто ји из де сет сло го ва ко је ис пи та ни ци тре ба да 
по но ве.  На осно ву до би је них ре зул та та и де ча ци и де вој чи це су ма си ма-
лан број по е на по сти гли у овој под ру пи те ста. 

Дру га под гру па се са сто ји из дво сло жних сми сле них ре чи.  Ов де 
се на осно ву до би је них ре зул та та уоча ва ју бла ге раз ли ке где су де ча ци 
(97,5%) би ли бо љи од де вој чи ца (95,7%).

Тре ћа под гру па се са сто ји из дво сло жних бе сми сле них ре чи .на 
осно ву до би је них ре зул та та де вој чи це ( 71,1%) су та ко ђе би ле ло ши је од 
де ча ка( 85,1%).

Че твр та под гру па се са сто ји и  про стих ре че ни ца. И у овој ка е го-
ри ји те ста  де ча ци(68,2%) су  по ка зи ва ли бо ље ре зул та те од де вој чи ца( 
62,3%).

Пе та под гру па се са сто ји из про ши ре них ре че ни ца.На осно ву ре зул-
та та де вој чи це( 11,9%)ста ти стич ки опет зна чај но оса ту па ју  од де ча ка( 
20,1%)
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Ше ста, сед ма и осма под гру па ко је се од но се на ре про дук ци ју сло-
же них ре че ни ца  је би ла пот пу но не га тив но оце ње на и за де ча ке и за 
де вој чи це јер су пра ви лил гре шке у ви ду из о ста вља ња по моћ них гла го ла, 
про ду ко ва ње ре че ни ца про ме ње не ра зум њи во сти.  

Гра фи кон бр. 8. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не гру пе за не по сред но вер бал но пам ће ње

На гра фи ко ну 8  при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме-
ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за не по сред но вер бал но пам ће-
ње за свих осам по др гру па од ко јих су нај зна чај ни је пр вих пет, јер су ту 
де ца из екс пе ри мен тал не гру пе, је ди но ус пе ла да да ју од го во ре ко ји су 
би ли про цен ту ал но вред ни.На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да су 
де ца из кон трол не гру пе на пр вој и дру гој под гру пи сти му лу са оства ри-
ла мак си ма лан број по е на, што су ус пе ла и де ца из еспе ри мен тал не гру-
пе за вер бал но пам ће ње сло го ва, док су на дру гој под гру пи сти му лу са 
де ца из екс пе ри мен тал не гру пе по ка за ла ло ши је ре зул та те( 96,66%) у 
од но су на екс пе ри мен тал ну гру пу (100%). Оста ле под гру пе та ко ђе го во-
ре у ко рист кон трол ној гру пи ко ја је би ла успе шни ја на за да ци ма вер-
бал ног пам ће ња оста лих сти му лу са у од но су на де цу из кон трол не гру-
пе. Код де це из кон трол не гру пе се уоча ва ра спон од го во ра од тач них, 
ехо ла лич них до нпо гре шних или од су ства од го во ра али , али ин те зи тет, 
уче ста лост и ра зно вр сност гре ша ка је при сут ни ји код де це са из ме ње-
ним ЕЕГ ктив но сти ма у овом на шем ис тра жи ва њу
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ЗА КЉУ ЧАК

С об зи ром на ре ла тив но ма ли узо рак де це ко ји су би ли у овом ис тра-
жи ва њу не мо же мо ге не ра ли зо ва ти ре зул та те о ка рак те ри сти ка ма го во-
ра и је зи ка де це са па то ло шким ЕЕГ на ла зом. Али ово ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да де ца са из ме ње ним ЕЕГ-ом и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је 
од го ва ра ју ни воу го вор но је зич ког раз во ја де те та из ме ђу 2. и 3 го ди не. 
Исто вре ме но се уоча ва од су ство од го во ра, као и ве ће при су ство ехо ла-
лич них од го во ра у овој гру пи де це у по ре ђе њу са де цом са уред ним ЕЕГ 
на ла зом. Од су ство од го во ра, по гре шни од го во ри на го ре по ме ну тим 
те сто ви ма су при сут ни и у кон трол ној гру пи али у мно го ма њем про-
цен ту не го код екс пе ри мен тал не гру пе.. Уоча ва се те ден ци ја ве ћег бро ја 
ар ти ку ла ци о них по ре ме ћа ја, не зре ле крат ко трај не вер бал не ме мо ри је 
и не до вољ но раз ви је ног лек сич ког ни воа ( за име ни це пр вог ни о ва ап-
страк ци је) у по ре ђе њу са де цом уред ног ЕЕГ на ла за. Та ко ђе се уоча ва 
ко ре ла ци ја из ме ђу ар ти ку ла ци о них и лек сич ких спо соб но сти (по ре ме-
ћај у ар ти ку ла ци ји су ин хи би ра ле лек сич ки ни во го во ра). Ово ука зу је 
на ни жи сте пен лек сич ке, син так сич ке зре ло сти и сте пе на раз ви је но сти 
вер бал ног пам ће ња у од но су на де цу са ти пич ним ЕЕГ-ом.

Де ца са име ње ним ЕЕГ- ом има ју по ре ме ћај у раз во ју упра во го ре 
опи са них го вор но-је зич ких спо соб но сти:

Не пра ви лан из го вор гла со ва (ар ти ку ла ци ја) се ис по ља ва по ти пу 
дис тор зи ја, оми си ја и суп сти ту ци ја и то за кри тич не гру пе гла-
со ва: фри ка ти ве, афри ка те, ла те ра ле. Нај че шће је при су тан сиг-
ма ти зам: ин тер ден тал ни сиг ма ти зам, ро та ци зам и лам да ци зам.
По ред оскуд но раз ви је ног лек сич ког фон да де ца има ју по ре ме-
ћај да усво је и зна че ње ре чи, уче ње но вих ре чи, де фи ни са њу ре-
чи.  Раз у ме ва ње раз ви је но са мо за оне ка те го ри је ре чи са ко ји ма 
се де ца сва код не но су сре ћу, што ука зу је да је раз у ме ва ње раз ви-
је но са мо за јед но став ни ја упу ства и на ло ге.
Спо соб ност вер бал ног пам ће ња ја ко од сту па у од но су на хро но-
ло шки уз раст због де фи ци та и не до вољ не раз ви је но сти ког ни тив-
них про це са. Де фи цит па жње, ми шље ња, пам ће ња и за кљу чи ва-
ња је чест пра ти лац кли нич ке сли ке де це са па то ло шким ЕЕГ ак-
тив но сти ма. Уоче на је ви гил на и крат ко трај на па жња као и кон-
крет но ми шље ње на ско ро свим за да ци ма ко је се ре а ли зу ју то ком 
аудио-лин гви стич ког трет ма на ове по пу ла ци је де це.

Та ко ђе ва жно је на ве сти бо љу успе шност жен ске по пу ла ци је на Гло-
бал ном ар ти ку ла ци о ном те сту и Те сту за про це ну име ни ца пр вог ни воа 
ап стра ци је. То се мо же об ја сни ти да се де вој чи це ви ше тру де, мар љи ви је 
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су и ис трај ни је на за да ци ма ко ји се од њих тра же.  Али бо ље раз ви је ност 
вер бал ног пам ће ња до би је ног на Те сту вер бал ног пам ће ња код де ча ка 
ука зу је на ве ро ват но бо љу раз ви је ност ми са о них про це са. Из на ве де них 
ди ску си ја и ре зул та та се мо же из ве сти глав ни за кљу чак да по сто ји по ве-
за ност па то ло шких елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти и ка шње ња у 
раз во ју пра вил не ар ти ку ла ци је, лек си ке и вер бал ног пам ће ња. Та ко ђе, 
по треб но је спро ве сти ин те зив ни ји трет ман де ци са из ме ње ним ЕЕГ ак-
тив но сти ма за раз ли ку од де це са очу ва ним елек тро ен це фа ло граф ским 
ак тив но сти ма.
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SUMMARY

Under the language implies a complex system of codes which denote 
objects, symbols, actions or relationships that carry the coding function, 
the transfer of information and its implementation in a variety of systems, 
and the word is the primary means of coding and transmission experience. 
It was, therefore, an abstract system and its concrete realization of speech. 
In children with developmental language disorders occurring interference 
in terms of understanding and use of language and expression to varying 
degrees in one or all areas of phonology, semantics, syntax and pragmatics. 
Suspension or delay in the development of linguistic structure can be an 
indicator of dysfunction of specific brain areas. These data highlight the 
importance of testing language functions in relation to the functioning of 
the central nervous system. With that in mind, the purpose of this paper is 
to examine selected speech and language in children with developmental 
dysphasia and altered EEG. The main objective of this study was to determine 
the level of development of speech and language in children with altered 
EEG findings, but to examine the relationship of the results between the 
sexes. The sample consisted of 15 children with abnormal EEG findings, 
and 15 children with normal EEGs.

The survey used the following measuring instruments: the global 
articulation test, Test Verbal Learning Test for assessing the first level of 
abstraction of nouns. All data were analyzed and presented graphically.

The results indicated that children with normal EEGs had better 
achievements in almost all tests, but the experimental group clinical harder 
for boy
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