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Раз вој го во ра и је зи ка об у хва та не ко ли ко фа за раз во ја кроз ко је про ла зе 
сва де ца. Пре лаз у на ред ну фа зу усло вљен је успе шним са вла да ва њем прет ход-
не фа зе. Усва ја ње гла со ва ма тер њег је зи ка те че па ра лел но са раз во јем реч ни-
ка. Ауди тив на де при ва ци ја код глу ве и на глу ве де це узро ку је оте жа но усва ја-
ње го во ра и је зи ка у свим фа за ма раз во ја. Циљ овог ра да био је да се ис пи та ју 
лек сич ко-се ман тич ке спо соб но сти глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз-
ра ста. Узо рак је чи ни ло 46 глу вих и на глу вих уче ни ка од че твр тог до осмог 
раз ре да основ не шко ле (37 са кон вен ци о нал ним слу шним апа ра ти ма и 9 са 
ко хле ар ним им план том).

Ис тру мент ко ри шћен за ис пи ти ва ње лек сич ко-се ман тич ких спо соб но-
сти код глу ве и на глу ве де це у основ ној шко ли је Тест за ис пи ти ва ње го вор не 
раз ви је но сти (Смиљ ка Ва сић). Тест се са сто ји из два де ла. Пр ви део те ста је 
тест де фи ни ци ја ко ји се са сто ји од пет нај фре квент ни јих име ни ца срп ског 
је зи ка узе тих из „Деч јег реч ни ка“ ауто ра Ве ре Лу кић – чо век, мај ка, жи вот, 
ку ћа, сун це. Дру ги део те ста је тест при дев ских су прот но сти ко ји се са-
сто ји од че ти ри при де ва ко ји ула зе у пр вих 50 нај фре квент ни јих у срп ском 
је зи ку (ве ли ки, до бар, црн, сло бо дан). Ова че ти ри при де ва тре ба ло би да има 
у свом реч ни ку де те од три го ди не, па се прет по ста ља да су по зна та де ци.

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да по сто ји раз ли ка у лек сич ко-се ман тич-
ким спо соб ности ма из ме ђу уче ни ка са ко хле ар ним имлан том и уче ни ка са 
кон вен ци о нал ним слушним апа ра ти ма. На пр вом де лу те ста, те сту де фи-

*  Овај рад је део пројекта Министарства за науку и технолошки развој Р Србије под 
називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“ бр  
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ни ци је, уче ни ци са слу шним апа ра ти ма има ли су нај ви ше по гре шних и ехо-
ла лич них од го во ра. Функ ци о нал на де фи ни ци ја је би ла до ми нант на и код уче-
ни ка са ко хле ар ним им план том, и код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма. На 
дру гом де лу те ста, тесту при дев ских су прот но сти, уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том имали су ви ше тач них од го во ра (у про се ку 2,44) по ка за ли су бо-
љи ре зул тат у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма, ко ји су у про се ку 
има ли 1,54 тач них од го во ра. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ко хле ар ни им плант, лек сич ко-се ман тич ке спо соб но-
сти, глу ви и на глу ви

УВОД

Раз вој је зи ка и го во ра по чи ње од ро ђе ња и тра је чи та вог жи во та  
Го вор но–је зич ки раз вој је спон тан и у ин тер ак ци ји са око ли ном ко ја 
већ рас по ла же ње го вом упо тре бом  То ком раз во ја сва де ца про ла зе низ 
истих или слич них фа за раз во ја го во ра, где сва ка пред ста вља са вла да ва-
ње но ве пре пре ке у ци љу раз во ја го во ра  

Па ра лел но са са вла да ва њем гла со ва ма тер њег је зи ка, фор ми ра се и 
реч ник  Реч ник има про мен љив об лик услед де ло ва ња раз ли чи тих чи-
ни о ца, као што су уз раст, ис ку ство, со ци јал на сре ди на, ин те лек ту ал не 
спо соб но сти 

Услед оште ће ња слу ха до ла зи до те шко ће у усва ја њу лек сич ке струк-
ту ре је зи ка код глу ве и на глу ве де це  Глу ва и на глу ва де ца уче исто вре-
ме но из го вор од ре ђе не ре чи и ње но зна че ње, тј  исто вре ме но уче и реч 
и по јам ко ји је том реч ју озна чен  На у че не ре чи пр во се на ла зе у па сив-
ном реч ни ку, а за тим пре ла зе и у ак тив ни реч ник у за ви сности од фре-
квент но сти ње не упо тре бе 

Ме ђу тим, по треб но је пра ви ти раз ли ку из ме ђу ак тив ног (ре чи ко је 
са ми упо тре бља ва мо) и па сив ног реч ни ка (ре чи ко је раз у ме мо, тач но 
или при бли жно, иако се њи ма не слу жи мо)  Па сив ни реч ник је увек ве-
ћи од ак тив ног  Реч ник се то ком чи та вог жи во та ме ња и обо га ћу је 

Фор ми ра њу реч ни ка код де це прет хо ди фор ми ра ње пој мо ва  Пра-
вил но фор ми ра ње пој мо ва код де це до во ди да је зич ки са др жај бу де по-
ве зан са је зич ким из ра зом  “Бес ко на чан свет људ ског ис ку ства ор га ни-
зу је се пу тем ко нач ног ску па зна чењ ских је ди ни ца је зи ка ко је га уоб ли-
ча ва ју ” (Бу гар ски 2009: 104) 

Ђо ко вић (2004) ис ти че да фор ми ра ње па сив ног реч ни ка увек прет-
хо ди фор ми ра њу ак тив ног реч ни ка  Фор ми ра ње реч ни ка по чи ње сти ца-
њем пред ста ве о од ре ђе ном објек ту у свој сво јој ре ал но сти, што до во ди 
до схва та ње пој ма, а за тим до ла зи до по ве зи ва ња зна ка и озна че ног  
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Де ца не уче ре чи са њи хо вим го то вим зна че њем  То ком раз во ја она 
са ма по сте пе но от кри ва ју шта оне зна че  Пе ри од усва ја ње зна че ња ре-
чи и тра га ње за њи хо вим зна че њем пра ћен је по ја вом гре ша ка  Кри стал 
(1996) на во ди три ти па гре ша ка ко је се че сто ја вља ју то ком дру ге и тре-
ће го ди не 

1   Хи пе рек стен зи ја пред ста вља про ши ре ње зна че ња ре чи, ка ко би се 
при ме ни ла код објек та ко ји де ле од ре ђе но обе леж је, нпр  за јед-
нич ки об лик, бо ју, ве ли чи ну  На при мер реч пас се мо же при ме-
ни ти и за име но ва ње дру гих жи во ти ња 

2   Хи по ек стен зи ја пред ста вља су жа ва ње зна че ња ре чи ко је она има у 
је зи ку од ра слих  На при мер, реч пас би се мо гла ко ри сти ти са мо 
за име но ва ње кућ ног пса, док би се реч па ти ке ко ри сти ла са мо за 
сво је лич не 

3   Рас па ре ње ука зу је на по гре шну упо тре бу ре чи, ка да  не ма осно ве 
за по гре шну упо тре бу  На при мер те ле фон је на зван трак то ром  
Обич но не по сто ји на чин ка ко би се ушло у траг асо ци ја ци ји ко ја 
до во ди до по гре шне иден ти фи ка ци је 

Ђо ко вић (2004) на во ди да Смит сма тра да де те око го ди ну да на има 
две ре чи, са го ди ну и по да на око 22 ре чи, са го ди ну да на и 9 ме се ци око 
118 ре чи  У дру гој го ди ни деч ји реч ник са др жи око 270 до 300 ре чи, док 
у че твр тој го ди ни деч ји ак тив ни реч ник чи не око 1500 ре чи  

„До тре ће го ди не де те тре ба да ко ри сти све вр сте ре чи  Ре до след 
по ја ва вр ста ре чи у деч јем го во ру је сле де ћи: 1  уз ви ци и име ни це се ја-
вља ју у деч јем реч ни ку, исто вре ме но, до го ди ну и по да на; 2  при ло зи и 
при де ви, исто вре ме но, по сле го ди ну и по да на; 3  гла го ли кра јем дру ге 
го ди не; 4  за ме ни це, кра јем или по сле дру ге го ди не; 5  пар ти ку ле, пред-
ло зи, ве зни ци и бро је ви у тре ћој го ди ни “ (Ма тић пре ма Т  Ко ва че вић, 
2005: 21) 

МАТЕРИЈАЛ  И МЕТОД

Узо рак ис пи та ни ка са сто ји се од  46 уче ни ка оште ће ног слу ха из две 
основ не шко ле за де цу оште ће ног слу ха, Основ ној шко ли „Ра ди вој По-
по вић“ у Зе му ну и Основ ној шко ли за оште ће не слу хом–на глу ве „Сте-
фан Де чан ски“ у Бе о гра ду  Ис тра жи ва ње је оба вље но кра јем ма ја 2012  
го ди не 

Уз раст уче ни ка био је од IV до VI II раз ре да, 11 уче ни ка IV разредa, 
5 уче ни ка V разредa, 7 уче ни ка VI разредa, 12 уче ни ка VII разредa и 11 
уче ни ка VI II  разредa  Због не до ступ но сти по да та ка о сте пе ну оште ће ња 
слу ха уче ни ка са ко хле ар ним им план том пре им план та ци је, при ли ком 
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по де ле уче ни ка пре ма сте пе ну оште ће ња слу ха би ће до да та но ва гру-
па ко ју ће чи ни ти уче ни ци са ко хле ар ним им план том  Пре ма сте пе ну 
оште ће ња слу ха би ло је: 4 уче ни ка са уме ре ним оште ће њем слу ха, 6 
уче ни ка са уме ре но те шким оште ће њем слу ха, 16 уче ни ка са те шки м 
о ште ће њем слу ха, 11 уче ни ка са ве о ма те шким оште ће њем слу ха и 9 
уче ни ка са ко хле ар ним им план том  Пре ма оце ни из срп ског је зи ка би ло 
је: 15 уче ни ка са од лич ном оце ном, 18 уче ни ка са вр ло до бром оце ном, 
10 уче ни ка са до бром оце ном и 3 уче ни ка са до вољ ном оце ном  Узо рак 
је об у хва тио 22 уче ни ка жен ског и 24 уче ни ка му шког по ла  Пре ма вр-
сти ам пли фи ка ци је би ло је 37 уче ни ка са слу шним апа ра ти ма и 9 уче-
ни ка са ко хле ар ним им план том 

Ис тру мент ко ри шћен за ис пи ти ва ње лек сич ко-се ман тич ких спо соб-
но сти код глу ве и на глу ве де це у основ ној шко ли је Тест за ис пи ти ва ње 
го вор не раз ви је но сти (Смиљ ка Ва сић)  Тест се са сто ји из два де ла  Пр ви 
део те ста је тест де фи ни ци ја ко ји се са сто ји од пет нај фре квент ни јих 
име ни ца срп ског је зи ка узе тих из „Деч јег реч ни ка“ ауто ра Ве ре Лу кић 
– чо век, мај ка, жи вот, ку ћа, сун це  У те сту су по ста вље на пи та ња „Шта 
је чо век (мај ка, жи вот, ку ћа, сун це)?“ на ко ја уче ник тре ба да од го во-
ри  Ана ли зом од го во ра од ре ђу је се ка те го ри ја де фи ни ци ја (без од го во-
ра; ехо ла ли чан од го вор; по гре шан од го вор; функ ци о нал на де фи ни ци-
ја; ли те рар на де фи ни ци ја; опи сна де фи ни ци ја (де скрип тив на); ло гич ка 
де фи ни ци ја; ло гич ка де фи ни ци ја са спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма; 
пот пу но ло гич ка де фи ни ци ја)  Дру ги део те ста је тест при дев ских су-
прот но сти ко ји се са сто ји од че ти ри при де ва ко ји ула зе у пр вих 50 нај-
фре квент ни јих у срп ском је зи ку (ве ли ки, до бар, црн, сло бо дан)  Ова че-
ти ри при де ва тре ба ло би да има у свом реч ни ку де те од три го ди не, па 
се прет по ста ља да су по зна та де ци  Де ци се по ста вља пи та ње да на пи шу 
„Шта је су прот но од ве ли ки (до бар, црн, сло бо дан)?“  Ана ли зом од го-
во ра од ре ђу је се ко јој ка те го ри ји деч ји од го вор при па да (без од го во ра; 
ехо ла ли чан од го вор; по гре шан од го вор; сиг ма ти чан од го вор; та чан од-
го вор са не га ци јом; та чан од го вор)  

Ис пи ти ва ње је из вр ше но груп но у раз ре ду где су уче ни ци од го ва ра-
ли пи сме ним пу тем на по ста вље на пи та ња  Уче ни ци ма су пре по чет ка 
да та упут ства за рад, те сти ра ње је по че ло ка да би свим уче ни ци ма био 
ја сан на чин ра да 
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РЕЗУЛТАТИ

Табела 1. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне 
развијености – дефинисање именица 
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Слушни 
апарати

број 9 21 66 45 17 9 8 5 5
просек 0,24 0,57 1,78 1,22 0,46 0,24 0,22 0,14 0,14

Кохлеарни 
имплант

број 11 11 7 6 4 2 0 2 2
просек 1,22 1,22 0,78 0,67 0,44 0,22 0 0,22 0,22

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка пре ма вр сти ап мли фи-
ка ци је на пр вом де лу те ста за ис пи ти ва ње је зич ке раз ви је но сти – тест 
де фи ни ци ја  До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се код уче ни ки са слу шним 
апа ра ти ма по гре шни од го во ри ја вља ју у нај ве ћем бро ју (1,78 по уче ни-
ку), док се код уче ни ка са ко хле ар ним им план том ја вља ју у ма њем бро ју 
(0,78 по уче ни ку)  Код уче ни ка са ко хле ар ним им план том број ехо ла-
лич них од го во ра као и од су ство од го во ра су нај ве ћи у од но су на дру ге 
вр сте од го во ра (1,22 по уче ни ку)  До ми нант на де фи ни ци ја код уче ни ка 
са слу шним апа ра ти ма је функ ци о нал на де фи ни ци ја (1,22 по уче ни ку)  
Од го во ри у об ли ку функ ци о нал не де фи ни ци је код уче ни ка са ко хле ар-
ним им план том ја вља ју се у про се ку 0,67, а у не што ма њем бро ју и ли те-
рар не де фи ни ци је 0,44 по уче ни ку  Од го во ра у об ли ку ло гич ке де фи ни-
ци је код уче ни ка са ко хле ар ним им план том ни је би ло  

У та бе ли 2 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка пре ма вр сти ап мли фи-
ка ци је на дру гом де лу те ста за ис пи ти ва ње је зич ке раз ви је но сти – тест 
при дев ских су прот но сти  До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су уче ни ци са 
ко хле ар ним им план том има ли ви ше тач них од го во ра (2,44 уче ни ку) у 
од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма (1,54 по уче ни ку)  По гре шни 
од го во ри код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма (1,41 по уче ни ку) би ли су 
у при бли жно истом бро ју као и тач них од го во ра  Сиг ман тич ких од го во-
ра ни је би ло код обе гру пе уче ни ка 
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Табела 2. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне 
развијености – придевске супротности
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Слушни 
апарати

број 14 18 52 0 7 57
просек 0,38 0,49 1,41 0 0,19 1,54

Кохлеарни 
имплант

број 7 2 3 0 2 22
просек 0,78 0,22 0,33 0 0,22 2,44

КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА

Ква ли та тив на ана ли за од го во ра уче ни ка на те сту де фи ни са ња име-
ни ца и те сту при дев ских су прот но сти приказана је у та бе ли 3 и 4  Ана-
ли зом од го во ра уче ни ка мо гло се при ме ти ти да је на те сту де фи ни са ња 
име ни ца је дан број од го во ра био ин фан тил ног об ли ка, тј  јед ном реч ју је 
озна ча ва но зна че ње чи та ве ре че ни це  Агра ма тич не ре че ни це су та ко ђе 
би ле при стут не  

У та бе ли 3 на ла зе се од го во ри ко ји су уче ни ци да ва ли на те сту де-
фи ни са ња име ни ца  Нај ве ћи број де фи ни цја име ни це чо век би ле су ис-
ка за не име ни цом љу ди, као и це лом ре че ни цом Чо век је жи во би ће  Уче-
ни ци су ову име ни цу де фи ни са ли опи су ју ћи шта чо век ра ди (пи је, је де, 
ра ди), као и на бра ја ју ћи вла сти та име на сво јих дру го ва (Са ша, Не над и 
др )  Уче ни ци су име ни цу мај ка нај ви ше де фи ни са ли као ма ма или гла-
го лом ку ва  Ве ли ки број де фи ни ци ја име ни це мај ка се од но си на рад ње 
ко је мај ка из вр ша ва (ку ва, пе ре, ра ђа и чу ва де цу)  Име ни ца жи вот је 
пред ста вља ла про блем уче ни ци ма то ком ре ша ва ња овог те ста  Де фи ни-
ци је ове име ни це би ле су жи ви, жи вот као и по гре шни од го во ри услед 
по гре шног раз у ме ва ња пи та ња, та ко да су до би је ни од го во ри живо ти-
ње, сви ња, кра ва, ко ко шка, пас, мач ка  При ли ком де фи ни са ња име ни це 
ку ћа, ја ви ле су се де фи ни ци је ко ји ма уче ни ци опи су ју ку ћу ве ли ка, у 
ко ји ма су пи са ли где се њи хо ва ку ћа на ла зи се ло, град и нај ве ћи број де-
фи ни ци ја у ко ји ма ка жу шта ра де код ку ће спа ва мо, жи ви мо, чи та мо, 
је де мо, ку па мо се  Нај фре квент ни је де фи ни ци је име ни це сун це би ле су 
то пло и си ја 
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Табела 3. Одговори на првом делу теста – тест  
дефинисања именица

Питања Одговори

Шта је 
човек?

љу ди; ауто, ауто бус, мо тор; чо век је чо век; чо век је жи вот би ћа; 
чо век је жи во би ће; љу ди, Ба не; Де нис, Де јан; ра ди; чо век по сао; 
со век; со ве ок; чо век; чо век ра ди; чо век је бе ће; чо век је би ћа; чо век 
је до бро; та та; је де, пи је, ра ди; чо век је би ће; чо век је жи ва би ћу; 
чо век је жи ви би ћу, чо век је до бар; чо век пи је ка фу; чо век је ко ја 
по ма жу да га упо знаш да би са њим дру жиш  Као да ти је друг, до-
бар; чо век је љу ди; Са ша, Не над, Ни ко ла, Оги, Да вид; Са ша; људ ско 
би ће; жи во ти ња; жи ва би ћа; чо век по пра вља ауто; жи ва 

Шта је 
мајка?

ма ма; ку ва ба суљ; мај ка је же на; бо лим ма му; мај ка је до бра и па-
мет на на це лом све ту; мед; ма ма је жи во би ће; ку ва ру чак; ку ва; ку-
ва па суљ; мај ка; мај ка чу ва де те; мај ка је ко ја је ро ди ла бе бу и има 
си на и ћер ку то зна чи мај ка; мај ка је ку ва; ра ђа, хра ни де цу, пе ре 
веш; мај ка ко ја је од га ји де цу, мај ка је ро ди те ља; мај ка је ка да има 
не ко ли ко де те; мај ка је же на ко ја чу ва сво ју де цу; мај ка је ро ди ла и 
ку ва;  мај ка је ле па; ма ма се ди; мај ка је ко ја пру жа жи вот свом де-
те ту; де вој чи ца; же на; мај ка пе ре су до ве; ку вар; мај ка ку вар 

Шта је 
живот?

ле по жи вот; жив ти ња; жи вот кад не ко жи ви и ра ди; во лим жи во та; 
жи вот је ка да ми жи ви мо на зе мљи; сви ња, кра ва; ко ко шке, пас, 
мач ка; ку ћа; љу бав; љу ди; ужи ва ње; игра; де це чу вај; жи ви; жи вот; 
за љу био; пас; сте пјо вас; жи вот је леп, при род но; жи вот је ка да чо-
век жив; жи вот је про вод, учи; биљ ке; жи ва; жи ва и би ћа; мла да; ку-
ћа је жи вот; свој жи вот; сви ња, ов ца, ко ко шка; мир; би се мо; имам 
ку ћу; спа ва, жи вот ва здух; ку ћа  

Шта је 
кућа?

мо ја ку ћа; ма ма ку ва;  љу ди жи ве код ку ће; ку ћа је ме сто где жи ви-
мо; ку ћа је ле па; се ло, Бе о град; со бе; град; ужи ва мо, спа ва мо; ку ћа, 
спа ва; ку ћи; ве ли ка; ку ћа је да жи ви мо; игра; 7  ок то бар 80; спа ваш, 
ку паш се, је деш; ку ћа је ми ту жи ви мо; ку ћа је где жи ви мо уну тра; 
ку ћа је ме сто где спа ва мо, чи та мо, је де мо, ку па мо се и итд ; ку ћа 
је но ва; ку ћа је у ко јој по ро ди ци, дру штву; дом; мо ја; ле па; ку ћа 
је но ва; ку ћа је мој; то је мо ја ку ћа где ја жи вим са по ро ди ца ту је 
мо је ку ћа је жи вот ја  где во лим сво је ку ће у мој жи вот; ку ћа је у 
ко ји ма ми жи ви мо; град; сто; гле дам; спа ва; ку ћа има ком пи ју тер 
игра; ку ћа ле па   

Шта је 
сунце?

то пло; то бло; сун це је то пло и ле по вре ме; сун це је то пло и си ја; 
сун це је жу те бо је; си ја; ки ша и па да; при ро да; си ја ја ко, вру ћи на; 
сун це ле по је вре ме; су ца; су це; сун це је кад си ја и да бу де мно го 
вру чи на; мо ре; облак; сун це гре је то пло ту сунц се ку паш пли ваш; 
сун це си ја, све тлост и то пло ту; сун це је не жи ва при ро да и он си ја 
и да је то пло ту; сун це је увек на не бу ко је си ја; сун це је си ја; сун це 
је вре ме; то би ло; сун ча но; сун це је си ја; сун це је то пло; сун це си ја 
ле по вре ме где мо же мо да пли ва мо на је зе ро ле по вре ме је сун це; 
обач но; ки ша; ки ша па да; сун це је све тлост; сун це то пло; сун це вре-
ме ле по 
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Табела 4. Одговори на другом делу теста - тест  
придевских супротности

Придеви Одговори

Велики
ку ћа; шко ла, др во, чо век, ауто буст, ку ћа; др во; је чо век; др во, 
град; Бе о град; ду бо ко; ма ли; ма ла; ма ло; ма њи; ве ли; ма ло, ма ло 
хра не; ни зак; ве ли ки 

Добар

је со век; де вој ка до бро; до бар је чо век; све је до бро; је уче ник; 
Де нис, Дра ган, Аца; Ба не, Ми ло ван; лош; ло ше; лос; ман гуп; до-
ба; до бар прос; ве лик; бо ља; ба та; др во; до бар; до бра; до бро; ни је 
до бар 

Црн
чо век; па ти ка, цр но; чо век је црн; дукс; је чо век; па ти ка, ци пе ле; 
пан та ло не; жу но; бео; бе ло; бел; бе ла; бељ; бе ле; црн; цр но; цр на; 
ма ли; цр ве но; цре; бе ле чо век; лук; до бр  

Слободан

пти це, чо век; на став ни ца; чо век ко ји не ра ди он је сло бо дан; је 
ка да не ра ди мо; пти ца, ро да; сло бо дан; не сло бо дан; сло бо да на; 
сло бод на; са вр но; ве ли ки; за у зет; до бро; за тво рен; за ро бљен; за-
та ор; ни је до бар; ни је сло бо дан; за јед нон; за тво ри 

У та бе ли 4 на ла зе се од го во ри ко је су уче ни ци да ва ли на те сту при-
дев ских су прот но сти  Нај фре квент ни ји од го вор уче ни ка код при де ва 
ве ли ки био је ма ли, као и об ли ци ма ла или ма ло  Нај за сту пље ни ји од го-
во ри код при де ва до бар би ли су лош, ло ше и ман гуп, та ко ђе је ко ри шћен 
и од го вор, у не ко ли ко слу ча је ва, ни је до бар  Од го вор при дев ске су прот-
но сти код при де ва црн ко ји се нај ви ше по ја вљу је је бео, са об ли ци ма бе-
ло, бел, бе ла, бе ле и бељ  Су прот но сти при де ва сло бо дан ко ји су уче ни ци 
нај че шће ко ри сти ли би ли су не сло бо дан, за у зет и за тво рен   

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та ис пи ти ва њем лек сич ко-се ман тич ких 
спо соб но сти код глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз ра ста уоча ва 
се бо ље по стиг ну ће уче ни ка са ко хле ар ним им план том  

На пр вом де лу те ста, те сту де фи ни ци је, нај ви ше од го во ра и уче ни-
ка са слу шни ма апа ра ти ма и уче ни ка са ко хле ар ним им план том би ли су 
по гре шни и ехо ла лич ни од го во ри  Ре зул та ти по ка зу ју да је нај до ми нант-
ни ја вр ста од го во ра, код обе гру пе уче ни ка, би ла у фор ми функ ци о нал не 
де фи ни ци је, што од го ва ра ни воу лек сич ко-се ман тич ког раз во ја де те та на 
уз ра сту од три го ди не  Ме ђу тим, код уче ни ка са ко хле ар ним им план том 
пот пу но ло гич ка де фи ни ци ја у про се ку је нај ви ше ко ри шће на  
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На дру гом де лу те ста, те сту при дев ских су прот но сти, уче ни ци са 
ко хле ар ним им план том има ли су у про се ку  ви ше тач них од го во ра у 
од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма  По гре шни од го во ри, као и 
од го во ри у ехо ла лич ном об ли ку у про се ку је би ло ви ше код уче ни ка са 
кон вен ци о нал ним слу шним апа ра ти ма  Мо же мо при ме ти ти да су уче-
ни ци на дру гом де лу те ста ко ри сти ли ве ли ки број нео д го ва ра ју ћих лек-
се ма и вла сти тих име на  

Ин фан тил ни об лик од го во ра на те сту де фи ни ци ја је био при су тан, 
уче ни ци су јед ном реч ју озна ча ва ли зна че ње це ле ре че ни це  Та кав об-
лик од го во ра ука зу је на те шко ће у го вор но-је зич ком раз во ју код глу вих 
и на глу вих уче ни ка  Код обе гру пе уче ни ка при ме ће на је по ја ва агра ма-
ти зма у од го во ри ма 

Ре зул та ти до би је ни то ком ис тра жи ва ња ука зу ју да оште ће ње слу ха 
до во ди до спо ри јег лек сич ко-се ман ти ког раз во ја, али и да по сто је ко ри-
сти од ко ри шће ња ко хле ар ног им план та у раз во ју го во ра и је зи ка  Да ља 
истра жи ва ња су нео п ход на у овој обла сти, ка ко би се пра ти ли и ра све-
тли ли ути ца ји ко хле ар ног им план та у пре ва зи ла же њу за сто ја у го вор но-
је зич ком раз во ју 
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SuMMARY

Speech and language development involves a number of developmental 
phases through which all children go through  Transition into the next 
phase is conditioned by successful mastering of the preceding phase  
Adoption of vocals of the native tongue takes places parallel to vocabulary 
development  Auditory deprivation in deaf and hard of hearing children 
results in difficulties with language and speech adoption in all phases of 
development  The aim of this paper was to evaluate the lexical-semantic 
abilities of deaf and hard of hearing children of preschool age  The sample 
consisted of 46 deaf and hard of hearing pupils enrolled in grades four to 
eight of elementary school (37 with conventional hearing aids and 9 with 
cochlear implants) 
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The instrument utilized in our evaluation of lexical-semantic abilities 
in deaf and hard of hearing children in elementary school was the Test for 
evaluating the level of speech development (Smiljka Vasic)  The test consists 
of two sections  The first section is a definition test, which consists of 
five of the most frequent nouns of the Serbian language taken from “The 
Children’s Dictionary” by Vera Lukic – man, mother, life, house and sun  
The second part of the test is a test of contrasting adjectives, which consists 
of for adjectives which are on the list of the top 50 most frequent  ones in 
the Serbian language (large, good, black and free)  These four adjectives 
should be a part the vocabulary of all children before the age of three, thus 
it is assumed that they are known to the children 

The acquired results show that there exists a difference in the lexical-
semantic abilities of pupils with a cochlear implant and those with hearing 
aids  In the first part of the test, the definition test, pupils with hearing 
aids had the most wrong and echolalic responses  Functional definitions 
were most dominant in the group of pupils with cochlear implants and 
those with hearing aids, as well  On the second part of the test, the test 
of contrasting adjectives, the pupils with cochlear implants had more 
correct responses (on average 2 44) and they showed better results in 
comparison with the pupils with hearing aids, who on average had 1 54 
correct responses 

kEY WORDS: cochlear implants, lexical-semantic abilities, deaf and 
hard of hearing


