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По зна ва ње ре чи од но си се на тач ност упо тре бе од ре ђе не ре чи као и упо-
тре бу ре чи у раз ли чи тим об ли ци ма, при ли ка ма и кон тек сти ма.

Раз вој пој мо ва код глу ве и на глу ве де це по ве зан је са раз во јем реч ни ка.
Глу ва и на глу ва де ца оте жа но фор ми ра ју ап стракт не пој мо ве.
Реч ник глу вих и на глу вих уче ни ка по треб но је пер ма нент но бо га ти ти 

но вим ре чи ма, ко је су об ја шње не зна ком (ге стом).
Узо рак је чи ни ло 91 глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског уз ра ста.
Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње сте пе на усво је но сти зна ков ног и 

го вор ног је зич ког из ра за и раз у ме ва ње пој мо ва, код глу ве и на глу ве де це основ-
но школ ског уз ра ста, у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти. 

Ис пи ти ва ње је из вр ше но у од но су на уз раст, сте пен оште ће ња слу ха, 
оце ну из срп ског је зи ка и пол.

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на листa 20 сти му ланс ре чи у окви ру лек сич-
ке обла сти Мен тал не ак тив но сти.

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да са уз ра стом и оце ном из ма тер њег је зи-
ка, ра сте и про сеч на вред ност по стиг ну ћа у окви ру лек сич ке обла сти Мен-
тал не ак тив но сти.

Глу ви и на глу ви уче ни ци од I до VI II раз ре да су има ли еви дент не те шко-
ће у по зна ва њу и раз у ме ва њу од ре ђе них за да тих пој мо ва.

Бо ље раз у ме ва ње пој мо ва у зна ков ном је зич ком из ра зу у од но су на го вор-
ни, по ка за ли су уче ни ци од пр вог до че твр тог раз ре да.

* Рад из пројекта Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Ср-
бије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглу-
вих осoбa”, бр. 179055
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју да по сто ји по ве за ност из ме ђу раз у ме ва ња 
ре чи, зна че ња ре чи и чи та ња.

На ста вом ма тер њег је зи ка, као и у окви ру дру гих на став них пред ме та, 
тре ба на сто ја ти да се у што ве ћој ме ри раз ви ја и про ши ру је деч ји реч ник.

Нео п ход но је да уче ни ци упо тре бља ва ју ре чи у раз ли чи тим го вор ним си-
ту а ци ја ма, пр вен стве но у њи хо вој ре че нич кој функ ци ји.

 У ра ду са глу вом и на глу вом де цом, кроз на став не пред ме те по треб но 
је усме ра ва ти раз вој зна ков ног је зи ка и го во ра у обла сти ма усме ре ним ка 
обра зов ним под руч ји ма по треб ним за сва ко днев не по тре бе обра зо ва ња и за 
раз ли чи те жи вот не си ту а ци је.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: реч ник, мен тал не ак тив но сти, по јам, глу ва и на глу ва де ца, 
основ но школ ски уз раст

УВОД

Је зик је за јед нич ки сим бо лич ки си стем и он се бит но раз ли ку је од 
си сте ма ко му ни ка ци је дру гих вр ста. Је зик је основ но сред ство спо ра зу-
ме ва ња. Да би ко му ни ка ци ја би ла ефи ка сна по треб но је да по ши ља лац 
и при ма лац ин фор ма ци је го во ре истим је зи ком. За раз у ме ва ње је зи ка 
бит но је де но та тив но и ко но та тив но зна че ње.

Је зик као сим бо лич ки си стем је за јед нич ки за од ре ђе ну со цио-лин-
гви стич ку за јед ни цу, чи ме се оства ру је ње го ва ко му ни ка ци о на функ ци-
ја (Кoстић, 2010).

Је зик има функ ци ју ко ја да ле ко пре ва зи ла зи пре но ше ње вер бал них 
по ру ка. Вла да ње је зи ком је пред у слов за ког ни тив ни и пој мов ни раз вој, 
а као кон се квен ца на шег кон сти ту и са ња ре ал но сти, оно са сво је стра не 
кон сти ту и ше по ла зну тач ку на на шу сва ко днев ну прак су (Skut nab-Kan-
gas, 1991).

Усва ја ње, од но сно уче ње је зи ка тра је ко ли ко и жи вот ин ди ви дуе, 
нај ва жни ји пе ри од ње го вог усва ја ња спа да у тзв.школ ски пе ри од, по себ-
но осмо го ди шњи пе ри од у оба ве зној основ ној шко ли. Због то га је школ-
ски пе ри од жи во та и пе ри од основ ног уоб ли ча ва ња је зи ка. Шко ла мо ра 
да по све ти по себ ну па жњу и ор га ни зо ва ну бри гу је зич ком раз вит ку свих 
сво јих уче ни ка.

Фор ми ра ње  ап стракт них пој мо ва код глу ве и на глу ве де це

Фор ми ра ње пој мо ва је део це ло куп ног про це са уче ња ко јем је чо век 
из ло жен у сва ко днев ном жи во ту. Сва ко го во ри и ми сли на осно ву кла са 
пред ме та и на осно ву пој мо ва. Пр ви сту пањ фор ми ра ња пој мо ва је ап-
страк ци ја. То је про цес иден ти фи ко ва ња раз ли чи тих свој ста ва пред ме та 
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или гру па пред ме та и из два ја ње за јед нич ких свој ста ва. Ако по сто ји мно-
штво ства ри, чо век их по ре ђа у гру пе пре ма слич но сти (по бо ји, об ли ку 
или упо тре би) или по би ло ком дру гом свој ству. Из дво је на свој ства се 
ге не ра ли зу ју на све пред ме те ко ји има ју ова свој ства. По јам је обич но 
пред ста вљен јед ном ре чи или име ном (Де фек то ло шки лек си кон, 1999).

У фор ми ра њу пој мо ва уче ству ју све ин те лек ту ал не функ ци је. За тај 
про цес нај ва жни ја је упо тре ба зна ка или ре чи.

Ви гот ски (1996) сма тра да при ли ком ства ра ња пој ма пре суд ну уло гу 
игра реч, јер ње но зна че ње је сво је вр сно уоп шта ва ње, а сва ко уоп шта ва-
ње је ми са о ни чин. Упра во по мо ћу ре чи, твр ди Ви гот ски, де те усме ра ва 
сво ју па жњу пре ма од ре ђе ним свој стви ма, за тим их по мо ћу ре чи син-
те ти зу је, по мо ћу ре чи сим бо ли зу је ап страк тан по јам и опе ри ше њи ме.

Ства ра ње пој мо ва или при да ва ње зна че ња ре чи је ре зул тат сло же не 
де лат но сти свих основ них ин те лек ту ал них функ ци ја. За про цес ства ра-
ња пој мо ва нај ва жни ја је функ ци о нал на упо тре ба зна ка или ре чи као 
сред ства по мо ћу ко јег де те овла да ва сво јим пси хич ким про це си ма ко је 
усме ра ва ка ре ша ва њу за да та ка са ко ји ма се су о ча ва.

Фор ми ра ње пој мо ва по чи ње про це сом ана ли зе, раш чла ња ва њем 
обје ка та и уоча ва њем ње го вих обе леж ја. За тим сле ди про цес ап стра хо-
ва ња, из два ја ња бит них, су штин ских обе леж ја у од но су на оста ла обе-
леж ја објек та. По јам на ста је он да ка да се,низ ап стра хо ва них свој ста ва 
по но во син те ти зу је и ка да та ко до би је на ап стракт на син те за по ста не 
основ ни вид ми шље ња, по мо ћу ко јег де те схва та ствар ност ко ја га окру-
жу је (Ви гот ски, 1996).

 Раз вој пој мо ва пред ста вља те мељ ин те лек ту ал ног раз во ја то ком 
основ не шко ле, као и ре а ли за ци је обра зов ног ци ља на ста ве (Ви гот ски, 
1996; Kla u sme i er, 1985; Пе шић, 1995 ).

Сва ки школ ски пред мет пред ста вља си стем пој мо ва и ве за ко је се 
ме ђу њи ма ус по ста вља ју у ви ду прин ци па, за ко на, так со но ми ја и дру гих 
хи је рар хиј ских ор га ни за ци ја зна ња.Овла да ва ње пој мо ви ма и од но си ма 
ме ђу њи ма, тј. ства ра ње си сте ма пој мо ва је пред у слов усва ја ња зна ња и 
раз во ја ми шље ња.

Раз вој и школ ско уче ње су ме ђу за ви сни и уза јам но по ве за ни. Функ-
ци ја шко ло ва ња има зна чај ну фор ма тив ну уло гу у раз во ју је дин ке. Мен-
тал не ак тив но сти су со ци јал не по сво јој при ро ди и раз ви ја ју се уз по моћ 
кул тур них „алат ки“. Об у ча ва ње ства ра зо ну на ред ног раз вит ка и под сти че 
у де те ту уну тра шње раз вој не про це се, ко ји у том тре нут ку по сто је са мо у 
обла сти од но са са љу ди ма ко ји га окру жу ју и у за јед нич кој ак ци ји с вр-
шња ци ма, али ко ји по том, про ла зе ћи кроз уну тра шњи ток раз во ја, по ста је 
уну тра шње свој ство са мог де те та (Ви гот ски, 1996, пре ма Пе ши кан, 2001).
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Пој мо ве ко је де ца сти чу сва ко днев ним ис ку ством, у не по сред ном 
од но су са сре ди ном, Ви гот ски (1996) на зи ва спон та ним пој мо ви ма. Ме-
ђу тим, по ла ском у шко лу де ца се су сре ћу с од ре ђе ним кор пу сом на уч-
них зна ња с ко ји ма у то ку шко ло ва ња тре ба да се упо зна ју, да овла да ју 
њи ма и да их усво је.Та да по чи ње раз вој не спон та них, на уч них пој мо ва.

Рад на фор ми ра њу пој мо ва је ва жан део у ра ду са по пу ла ци јом глу-
ве и на глу ве де це.

Глу ва и на глу ва де ца оте жа но фор ми ра ју ап стракт не пој мо ве, јер се 
њи хов про цес ми шље ња од ви ја са мо у гра ни ца ма оно га што мо же ви де ти.

Де те је усво ји ло по јам ка да је схва ти ло да је реч са мо знак за пред-
мет, по ја ву и до га ђај и да са оп шта ва ју ћи ту реч пре но си на дру го га сво је 
ми сли, осе ћа ња (Ди мић, 2003).

По мо ћу реч ни ка се мо же про це ни ти бо гат ство и раз ви је ност пој мо-
ва код де це. Бо гат ство реч ни ка, као и ње го ве из ра жај не мо ћи за ви се не 
са мо од ње го вог оби ма, већ и зна че ња ре чи (Ко ва че вић, 2005).

У реч ни ку глу ве и на глу ве де це уоча ва ју се те шко ће у усва ја њу ап-
стракт них пој мо ва. До ми нант ност ви зу ел ног фак то ра и очи гле дан на-
чин ми шље ња има ју пре суд ну уло гу у фор ми ра њу пој мо ва.

Ни је до вољ но са мо по зна ва ти од ре ђе ни по јам, већ и омо гу ћи ти ње-
го ву ак тив ну упо тре бу у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма. Го вор но оса-
мо ста љи ва ње глу ве и на глу ве де це је крај њи циљ овла да ва ња пој мо ви ма.

Раз у ме ва ње зна че ња ре чи код глу ве и на глу ве де це

Са мо раз у ме ва ње зна че ња ре чи пред ста вља ре зул тат зна чењ ских од-
но са из ме ђу сим бо ла, сим бо ли зо ва ног објек та (фе но ме на) и ми са о них 
про це са (Greg, 1980). 

Де те не ода би ра зна че ње за реч. Оно га до би ја у про це су го вор не ко-
му ни ка ци је са од ра сли ма. Де те не гра ди сво је ком плек се сло бод но. Оно 
их на ла зи већ из гра ђе не у про це су схва та ња ту ђег го во ра. Де те не свр-
ста ва из ве сну реч у од ре ђе ну кон крет ну гру пу спон та но, ни ти спон та но 
пре но си ње но зна че ње са пред ме та на пред мет, ши ре ћи круг пред ме та 
ко је об у хва та ком плекс. Оно са мо пра ти го вор од ра слих, усва ја ју ћи кон-
крет на зна че ња ре чи, ко ја су већ утвр ђе на. Де те не ства ра са мо ком-
плек се ко ји од го ва ра ју зна че њу ре чи, не го их на ла зи го то ве, кла си фи ко-
ва не по мо ћу оп штих ре чи и на зи ва (Ви гот ски, 1996).

Зна ње о по је ди ној ре чи од но си се на: фо но ло шко зна ње (зна мо ка ко 
не ку реч тре ба из го во ри ти), гра ма тич ко зна ње (зна мо ка ко реч упо тре-
би ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма) и се ман тич ко зна ње (зна мо што не-
ка реч зна чи) (Hoff, 2005). 
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Јед на реч не ма исте ко но та тив не и де но та тив не са др жа је за де те и за 
од ра слог чо ве ка. жи вот но ис ку ство не сум њи во ути че на ко но та тив не и 
де но та тив не са др жа је ре чи. Да би би ло пра вог спо ра зу ме ва ња ни је све-
јед но да ли зна мо ко је се ко но та ци је или де но та ци је ве зу ју за од ре ђе ни 
аку стич ки или гра фич ки са др жај.

Ди мић (2002) ис ти че да ре чи мо гу да бу ду схва ће не у раз ли чи тим 
сте пе ни ма пот пу но сти њи хо вог зна че ња. 

Да би се до шло до де фи ни са ња зна че ња не ког име но ва ног пој ма 
уоча ва њем ње го вих оп штих и по себ них ка рак те ри сти ка, ко је га пот пу но 
ди фе рен ци ра ју од дру гих пој мо ва, по треб но је да се стек ну усло ви ког-
ни тив не и лек сич ке зре ло сти (Ка шић, 2002).

Усво је ни пој мо ви  су про из вод  ми шље ња, уко ли ко глу во де те ко-
ри сти пој мо ве ко ји му ни су ја сни, он да ни са ма упо тре ба ре чи не мо же 
би ти аде кват на. Сти ца ње спо соб но сти за де ко ди ра ње ре чи и ре че ни ца је 
ве о ма зна чај но јер оно уна пре ђу је деч је раз у ме ва ње, соп стве ну пер цеп-
ци ју, ин тер ак ци ју са дру ги ма и раз вој  ака дем ских спо соб но сти. 

У школ ском пе ри о ду глу ва де ца су из ло же на уно си ма ра зних је зич-
ких ин фор ма ци ја кроз раз не је зич ке си ту а ци је. Упо тре ба је зи ка (го вор-
ни, зна ков ни, пи са ни) и си мул та не ко му ни ка ци је у окви ру би лин гвал-
ног при сту па тре ба да бу де пла ни ра на, тј. сва ки је зик се ко ри сти  у тач но 
од ре ђе не свр хе (Knight & Swan wick, 2002).

Ши ри на ре пер то а ра реч ни ка, игра цен трал ну уло гу не са мо у теч ној 
упо тре би је зи ка, већ је сна жно по ве за на с раз у ме ва њем при чи та њу, као 
и са школ ским успе хом (Beck, McKe own & Ku can, 2002, пре ма Nel son & 
Sta ge, 2007).

 Зна ње реч ни ка je ва жан по ка за тељ спо соб но сти раз у ме ва ња про-
чи та ног код глу вих и код чу ју ћих осо ба (La Sas so& Da vey ,1987; Paul & 
Gu staf son,1991).

Је дан од аспе ка та је зич ког раз у ме ва ња је по зна ва ње зна че ња ре чи. 
Глу ви уче ни ци по ка зу ју ма ње раз у ме ва ње пој мо ва од сво јих чу ју ћих вр-
шња ка (Kelly, 1996; Mar schark et al., 2002; Paul, 1996, пре ма wa u ters et 
al. 2007).

Ди мић (2003) ис ти че да ће глу во де те има ти раз ви јен реч ник са мо 
ако му стал но да је мо мно штво ре чи са ци љем да оне по ста ну ње гов ак-
тив ни го вор ни де по зит. Ако же ли мо глу во де те при бли жи ти го вор ним 
мо гућ но сти ма де те та ко је чу је,он да му мо ра мо сва ко днев но да ва ти но ве 
ре чи. Не ке од њих у по чет ку ула зе са мо у па сив ни реч ник, али по што је 
па сив ни реч ник ујед но и по тен ци јал ни ак тив ни реч ник, тре ба стал но ра-
ди ти ка ко на про ши ри ва њу ак тив ног, та ко и на про ши ри ва њу па сив ног 
реч ни ка.
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Уче ње ви ше знач но сти ре чи и ин тен зив но и екс тен зив но раз ви ја ње 
реч ни ка те че и да ље не са мо у основ ној шко ли већ до кра ја жи во та. Усва-
ја ње раз ли чи тих об ли ка, ко ри шће ње са сми слом и све сно, раз ли чи тих 
гра ма тич ких ка те го ри ја, упо тре ба сло же ни јих мор фо ло шких и син так-
сич ких струк ту ра по кла па се са усло жња ва њем ми са о них ра њи и иде у 
ко рак са про ши ри ва њем ис ку ста ва и зна ња.

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ на шег ис тра жи ва ња био је ис пи та ти сте пен усво је но сти зна ков-
ног и го вор ног је зич ког из ра за и раз у ме ва ње пој мо ва, код глу ве и на глу-
ве де це основ но школ ског уз ра ста, у окви ру лек сич ке обла сти: Мен тал не 
ак тив но сти. 

Ис пи ти ва ње је из вр ше но у од но су на уз раст, сте пен оште ће ња слу ха, 
оце ну из срп ског је зи ка и пол.

Узо рак

Узо рак је чи ни ло 91 глу вих и на глу вих уче ни ка. 
Ис тра жи ва ње је оба вље но у основ ним шко ла ма за глу ву и на глу ву 

де цу у Бе о гра ду, Зе му ну, Кра гу јев цу, Ја го ди ни и Ни шу.
У ис пи ти ва ном узор ку уче ни ка основ но школ ског уз ра ста би ло је 13 

уче ни ка ко ји су ко хле ар но им план ти ра ни, 8 уче ни ка са уме ре но те шким 
оште ће њем слу ха, 22 уче ни ка са те шким оште ће њем слу ха, 43 уче ни ка 
са вр ло те шким оште ће њем слу ха и 5 уче ни ка са то тал ним оште ће њем 
слу ха. 

У за ви сно сти од успе ха из срп ског је зи ка би ло је 2 до вољ на уче ни ка, 
18 до брих уче ни ка, 27 вр ло до бра уче ни ка и 44 од лич на уче ни ка. 

Од 91 уче ни ка основ но школ ског уз ра ста об у хва ће них ис тра жи ва-
њем, 48 је де вој чи ца и 52 де ча ка.

Ин стру мент

Ин стру мент при ме њен у ис тра жи ва њу је ли ста сти му ланс ре чи у 
окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти на ве де ни су сле-
де ћи пој мо ви (бри га, ве ро ва ње, за бо ра ви ти, за чу ђен, зна ти, иде ја, из не-
на ђе ње, ми сли ти, на да, па жња, пам ти ти, по што ва ти, про блем, раз лог, 
раз ми шља ње, раз у ме ти, са вет, се ти ти се, сла га ти се, сно ви).
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Лек сич ка област Мен тал не ак тив но сти са др жа ла је 20 ре чи – пој-
мо ва, ко је су уче ни ци тре ба ли да про чи та ју, по том да по ка жу ге стом 
– зна ком и из го во ре. Ис пи ти ва но је по зна ва ње и раз у ме ва ње ре чи у зна-
ков ном и го вор ном је зич ком из ра зу. 

Из вр ше на је кван ти та тив на и ква ли та тив на об ра да до би је не је зич ке 
гра ђе.

У ана ли зи (об ра ди) по да та ка упо тре бље не су сле де ће ста ти стич ке 
ме ре и по ступ ци: фре квен ци је и про цен ти; арит ме тич ке сре ди не (ме ра 
цен трал не тен ден ци је) и стан дард не де ви ја ци је (ме ра ва ри ја бил но сти); 
хи – ква драт тест и ње го ва зна чај ност; Kru skal – wal lis тест.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела  1 – Резултати глувих и наглувих ученика основношколског уз-
раста у оквиру лексичке области Менталне активности

разред N Средњи ранг χ ² p

М
ен

та
лн

е 
 

ак
ти

вн
ос

ти

1 11 10,45

57,007 0,000

2 11 24,32

3 11 28,27

4 11 56,64

5 11 54,68

6 12 52,42

7 12 58,54

8 12 78,04

Укупно 91

Статистички значајне вредности су означене (болд)

При ме на Kru skal-wal lis те ста (Ано ва по ран го ви ма) по ка за ла је раз-
ли ке у про сеч ним вред но сти ма пра вил но ре ше них за да та ка глу вих и 
на глу вих уче ни ка по раз ре ди ма, у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не 
ак тив но сти. 

Сред њи ранг код уче ни ка че твр тог раз ре да (56,64), ука зу је на бо ља 
по стиг ну ћа у од но су на уче ни ке пе тог ( 54,68) и ше стог раз ре да ( 52,42).

Еви дент на је раз ли ка из ме ђу по стиг ну ћа уче ни ка че твр тог раз ре да 
у од но су на глу ве и на глу ве уче ни ке тре ћег раз ре да (28,27) и дру гог раз-
ре да (24,32).

Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка, нај ма ња је код уче-
ни ка пр вог раз ре да (10,45), а нај ве ћа код уче ни ка осмог раз ре да (78,04). 
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Вред ност Хи-ква дра та је 57,007, што ука зу је на ста ти стич ку зна чај-
ност на ни воу 0,01. 

По стиг ну ћа уче ни ка од I до VI II раз ре да ра сту са уз ра стом.

Табела  2- Разлике у успеху глувих и наглувих ученика основношкол-
ског узраста у односу на оцену из српског језика, 

 у оквиру лексичке области Менталне активности

српски N Средњи ранг χ² p

Менталне 
активности

1 20 32,15

9,306 0,010
2 27 44,04

3 44 53,50

Укупно 91

Статистички значајне вредности су означене (болд)

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти про сеч на вред-
ност по стиг ну ћа уче ни ка ра сте са оце ном из срп ског је зи ка. Хи-ква драт 
те стом је од ре ђе на зна чај ност раз ли ка из ме ђу сред њих ран го ва и p-зна-
чај ност тих раз ли ка. Вред ност Хи-ква дра та је 9,306, што ука зу је на ста-
ти стич ку зна чај ност на ни воу 0,01

Табела 3 – Просечна постигнућа ученика у односу на  
степен оштећења слуха у оквиру лексичке области  

Менталне активности

оштећење  слуха N АS SD Мin. Маx.

Менталне 
активности

к.имплант 13 4,69 6,047 0 19

умерено тешко 8 9,25 5,970 3 18

тешко 22 6,50 6,315 0 20

веома тешко 43 6,28 4,469 0 18

тотално 5 6,00 1,581 4 8

Укупно 91 6,35 5,248 0 20

Уче ни ци са уме ре но те шким оште ће њем слу ха (N=8), су оства ри-
ли нај бо ље ре зул та те у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти. 
Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка је 9, 25, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју 5,97.

Уче ни ци са те шким, ве о ма те шким оште ће њем и то тал ним оште ће-
њем слу ха су оства ри ли при бли жно иста по стиг ну ћа.
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Уче ни ци са ко хле ар ним им план том (N=13), су оства ри ли нај сла би-
је ре зул та те. Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка је 4,69, уз 
стан дард ну де ви ја ци ју 6,04.

Нај ма њи број пра вил но ре ше них за да та ка је 0, а нај ве ћи број пра-
вил но ре ше них за да та ка је 20.

По је ди ни уче ни ци са ко хле ар ним им план том, те шким и ве о ма те-
шким оште ће њем слу ха ни су има ли ни је дан пра вил но ре шен за да так.

При по ре ђе њу по стиг ну ћа ко хле ар но им план ти ра них  уче ни ка и 
уче ни ка са слу шним апа ра ти ма, ни су уоче не ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке.

При по ре ђе њу по стиг ну ћа глу вих и на глу вих уче ни ка раз ли чи тог 
по ла у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти ни су оства ре не 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке.

Табела 4 – Разумевање значења појмова у оквиру 
лексичке области Менталне активности

1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
1. брига 0 1 0 2 3 3 1 6 16 17,58%
2. веровање 0 1 1 2 3 3 4 8 22 24,17%
3. заборавити 0 3 5 10 10 8 10 12 58 63,73%
4. зачуђен 0 0 0 1 0 2 0 4 7 7,69%
5. знати 0 4 7 11 10 11 11 12 66 72,52%
6. идеја 0 1 0 1 3 1 2 3 11 12,08%
7. изненађење 0 0 0 0 3 2 1 7 13 14,28%
8. мислити 1 4 5 10 8 11 11 12 62 68,13%
9. нада 0 0 0 0 0 4 1 5 10 10,99%
10. пажња 0 0 0 4 4 2 3 6 19 20,88%
11. памтити 0 2 5 9 9 9 10 11 55 60,44%
12. поштовати 0 0 0 4 1 4 3 6 18 19,78%
13. проблем 0 3 2 6 8 7 9 12 47 51,65%
14. разлог 0 0 0 0 2 3 5 12 22 24,17%
15. размишљање 0 1 2 4 4 5 7 12 35 38,46%
16. разумети 0 6 4 11 8 10 10 12 61 67,03%
17. савет 0 0 0 1 1 2 3 6 13 14,28%
18. сетити се 0 0 2 5 3 2 5 7 24 26,37%
19. слагати се 0 0 0 0 0 2 2 4 8 8,79%
20. снови 0 0 0 0 2 2 2 4 10 10,99%

укупно 1 26 33 81 82 93 100 161 577
0,05 1,3 1,65 4,05 4,1 4,65 5 8,05 28,85
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У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти, уче ни ци су нај-
бо ља по стиг ну ћа по сти гли у окви ру за дат ка бр. 5 – зна ти ( 72,52 % тач-
них од го во ра).

Сле де пој мо ви: ми сли ти (68,13%), раз у ме ти (67,03%), за бо ра ви ти 
(63,73%), пам ти ти (60,44%), про блем (51,65%). Ово су фре квент ни пој-
мо ви, ко је глу ви и на глу ви уче ни ци че сто ко ри сте у зна ков ном је зи ку. 

Знат но је ма ња успе шност у раз у ме ва њу пој мо ва: раз ми шља-
ње (38,46%), се ти ти се (26,37%), раз лог и ве ро ва ње (24,17%), па жња 
(20,88%), по што ва ти (19,78%), бри га (17,58%), са вет и из не на ђе ње 
(14,28%); иде ја (12,08%), на да и сно ви (10,99%), сла га ти се (8,79%).

Нај сла би је ре зул та те су по сти гли у окви ру за дат ка бр. 4 – за чу ђен 
(7,69%) тач них од го во ра. 

Оп шта успе шност уче ни ка од I до VI II раз ре да у окви ру лек сич ке 
обла сти Мен тал не ак тив но сти је 28,85  про сеч но тач них од го во ра.

У за дат ку бр. 9 – на да, уче ни ци VI, VII и VI II раз ре да су да ти по јам 
раз у ме ли као жен ско име На да или су на во ди ли од го вор на став ни ца 
На да. Ни је дан уче ник од I до V раз ре да ни је раз у мео зна че ње овог хо-
мо ни ма.

До би је ни ре зул тат по твр ђу је за кључ ке (Кovačević, Isa ko vić i Di mić, 
2012; Isa ko vić i Ko va če vić, 2009) да оскуд но је зич ко зна ње, кон крет ност 
и не раз ви је не је зич ке асо ци ја ци је до во де до не а де кват них ре зул та та 
глу вих и на глу вих уче ни ка. Са уз ра стом ра сте усво је ност од ре ђе них  ка-
те го ри ја ре чи (хо мо ни ма).

Глу ви и на глу ви уче ни ци од I до VI II раз ре да су по ка за ли пот пу но 
не ра зу ме ва ње за да тог пој ма бр. 4 – за чу ђен. Уче ни ци мла ђег школ ског 
уз ра ста ни су да ли ни је дан та чан од го вор. По је ди ни уче ни ци ста ри јег 
школ ског уз ра ста су да ва ли по гре шне од го во ре: за по слен, за у зет, у зна-
ков ном и го вор ном из ра зу.

Ка рак те ри стич но је да је ма ли број тач них од го во ра дат у за дат ку бр. 
19 – сла га ти се (8,79% тач них од го во ра). Уче ни ци су пер ци пи ра ли овај 
по јам, као по јам ла га ти, у зна ков ном и го вор ном је зич ком из ра зу. Ова 
спе ци фич на гре шка ја ви ла се услед слич не гру пе гла со ва, ко ја је до ве ла 
до по гре шног раз у ме ва ња зна че ња ре чи. Зна че ње овог пој ма ни је раз у-
мео ни је дан уче ник од I до V раз ре да.

Ма ли број тач них од го во ра, на ро чи то на мла ђем школ ском уз ра сту, 
до би јен је због по гре шног раз у ме ва ња пој мо ва. 

У за дат ку бр.1 – бри га – уче ни ци су да ва ли од го вор, баш ме бри га 
(зна ков ним је зи ком).

У за дат ку бр. 6 – иде ја – ка рак те ри сти чан по гре шан од го вор је био – 
иде ја или је на во ђен са мо гла гол иде.
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У за дат ку бр. 20 – сно ви, ка рак те ри сти чан по гре шан од го вор, услед 
оми си је и слич не гру пе гла со ва био је но ви. Овај по јам ве ћи на уче ни-
ка мла ђег и ста ри јег основ но школ ског уз ра ста не раз у ме, јер је да та у 
мно жи ни. Ка да би се из го во ри ла реч сан, или по ка за ла у зна ку- ге сту у 
јед ни ни, уче ни ци су по ка зи ва ли раз у ме ва ње да те ре чи.

За за да ту реч бр. 20 – сно ви, је дан уче ник ста ри јег основ но школ ског 
уз ра ста је при чи та њу до дао у сре ди ни ре чи, глас и. На тај на чин је до-
би је на реч пот пу но дру га чи јег зна че ња – си но ви.

Спе ци фич ни су и пот пу но не ло гич ни од го во ри на за да ту реч сно ви: 
зо ви, сло ва.

У окви ру за да те тест ре чи бр.17 - са вет, ја ви ла се суп сти ту ци ја на 
по чет ку ре чи код уче ни ка ста ри јег школ ског уз ра ста. До би је на је реч 
за вет. 

Ка рак те ри стич на гре шка ко ја се по ја ви ла при чи та њу је оми си ја у 
сре ди ни за да те ре чи са вет. Из о ста вља њем во ка ла а, до би је на је реч дру-
гог зна че ња свет, у зна ку – ге сту и го во ру.

Уче ни ци од I до III раз ре да по ка за ли су пот пу но не ра зу ме ва ње пој ма.
Ка рак те ри стич ни су од го во ри у за дат ку бр.12 – по што ва ти, где је 

спе ци фи чан од го вор био по шта у зна ков ном је зи ку, услед слич не гру пе 
гла со ва, ко ју са др жи ова реч. 

Уочен је ве ли ки број по гре шних од го во ра у за дат ку бр. 14 – раз лог. 
Уче ни ци од I до IV раз ре да ни су раз у ме ли по јам. По је ди ни уче ни ци од 
V до VI II раз ре да да ва ли су од го во ре: раз го вор, рас пуст, раз вод, раз ред.

У за дат ку бр. 13- про блем ја ви ли су се спе ци фич ни по гре шни од го-
во ри: про ме на, по бе да, про ба, про бам. 

Ка рак те ри стич не гре шке по ја ви ле су се при раз у ме ва њу ре чи: бр. 
18 – се ти ти се – се де ти; бр. 2  ве ро ва ње – ве ро ват но; бр. 7 из не на ђе ње – 
из ви ни.

Уче ни ци су у окви ру ове лек сич ке обла сти по ка за ли сла бо раз у ме ва-
ње ап стракт них пој мо ва, ко је рет ко ко ри сте у зна ку-ге сту.

Раз у ме ва ње зна че ња ап стракт них пој мо ва ра сте са уз ра стом, и у 
зна ков ном и у го вор ном је зич ком из ра зу.
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ЗА КљУЧ ЦИ

Глу ви и на глу ви уче ни ци, пра ви ли су спе ци фич не гре шке, у чи та њу 
и при пре по зна ва њу и раз у ме ва њу од ре ђе них пој мо ва.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти, глу ви и на глу вии 
уче ни ци су по ка за ли сла бо раз у ме ва ње ап стракт них пој мо ва, ко је рет ко 
ко ри сте у зна ку-ге сту. 

Глу ви и на глу ви уче ни ци од пр вог до че твр тог раз ре да су по ка за ли 
бо ље раз у ме ва ње пој мо ва у зна ков ном је зич ком из ра зу у од но су на го-
вор ни.

Уче ни ци мла ђег школ ског уз ра ста, као и по је ди ни уче ни ци ста ри јег 
школ ског уз ра ста, по зна ва ње од ре ђе них пој мо ва по ка зу ју са мо у зна ку, 
ге сту. 

Ка рак те ри стич но је да су уче ни ци I и II раз ре да, при чи та њу нај че-
шће пра ви ли гре шке суп сти ту ци је. 

Услед гре ша ка ко је су се ја ви ле при чи та њу и из го во ру гла со ва и за-
да те ре чи су до би ја ле са свим но во зна че ње. У по је ди ним слу ча је ви ма су 
пер ци пи ра ли са мо део ре чи.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти уче ни ци су нај-
бо ља по стиг ну ћа по сти гли у окви ру за дат ка бр. 5 – зна ти ( 72,52 % тач-
них од го во ра).

Нај сла би је ре зул та те су по сти гли у окви ру за дат ка бр. 4 – за чу ђен 
(7,69%) тач них од го во ра. 

Ка рак те ри стич ни по гре шни од го во ри ко је су да ва ли уче ни ци су: за-
чу ђен- за по слен, за у зет; сла га ти се- ла га ти; бри га- баш ме бри га (зна ков-
ним је зи ком); иде ја- иде ја; иде; сно ви- но ви, си но ви, зо ви, сло ва; са вет 
– за вет, свет; по што ва ти- по шта; раз лог- раз го вор, рас пуст, раз вод, раз-
ред; про блем - про ме на, по бе да, про ба, про бам; се ти ти се – се де ти; ве ро-
ва ње – ве ро ват но; из не на ђе ње – из ви ни.

Ре зул та ти по ка зу ју да по ред то га што глу ви уче ни ци зна ју ма ње ре-
чи, они пре по зна ју и раз у ме ју зна че ње ма њег бро ја ре чи.

Реч ник глу ве и на глу ве де це је кван ти та тив но сма њен у од но су на 
чу ју ћу де цу основ но школ ског уз ра ста и огра ни ча ва њи хо во раз у ме ва ње 
про чи та ног.

Раз у ме ва ње зна че ња ап стракт них пој мо ва ра сте са уз ра стом и оце-
ном из ма тер њег је зи ка, и у зна ков ном и у го вор ном је зич ком из ра зу.

По сто је ве о ма ве ли ке ин ди ви ду ал не раз ли ке у ве лич ни зна ков ног и 
го вор ног реч ни ка код глу ве и на глу ве де це на свим уз ра сти ма у основ ној 
шко ли. 
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OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN  
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Summary

Knowledge of words refers to the accuracy of use of a certain word, as 
well as  the use of the word in different forms, circumstances and contexts .

Development of notions in deaf and hard of hearing children is 
associated with the development of vocabulary .

Deaf and hard of hearing children have difficulty forming abstract 
notions.

Vocabulary of deaf and hard of hearing pupils needs to be continuously 
enriched with new words, which are explained by a sign (gesture).

The sample consisted of 91 deaf and hard of hearing pupils of elementary 
school age.

The aim of the study was to examine the level of acquisition of sign and 
spoken language expression and understanding of the notions in deaf and 
hard of hearing children of elementary school age, within the lexical field 
of  Mental activities.

The study was carried out in relation to age, degree of hearing loss, 
mark in Serbian language and gender.

In the research, a list of 20 stimulus words was used, within the lexical  
field of   Mental activities.

The achieved results show that with the age and school grade increasing, 
the average value of achievement within the lexical field of Mental activities  
also increases.

Deaf and hard of hearing pupils from the first to the eighth grade had 
obvious difficulties in knowing and understanding certain given notions.

A better understanding of the notions in sign language expression when 
compared to speech was shown by pupils from the first to the fourth grade .

The achieved results indicate that there is a correlation between 
understanding the words, the meanings of words and reading .

with mother tongue teaching, as well as within other school subjects, 
we  should strive to develop and expand the children’s vocabulary as much 
as possible.
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It is necessary for pupils to use words in different speech situations, 
especially in their function within the sentence.

In working with deaf and hard of hearing children, through school 
subjects, it is necessary to direct the development of sign language  and 
speech in the fields aiming at education fields necessary for everyday 
educational needs and for different life situations.

KEY wORDS: vocabulary, mental activities, notion, deaf and hard of 
hearing children, elementary school age


