
 

 

РАЗВОЈНЕ НОРМЕ ПРАВИЛНОГ И 

УРЕДНОГ ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКОГ 

РАЗВОЈА 
 

 

 

Веома је битно да родитељ на време започне говорно језичку стимулацију свог детета и не 

пропусти драгоцени и осетљиви период за развој говора и језика. 

Касно проговарање и одложен говорно- језички развој утичу на даља дететова постигнућа 

( савладавање школских вештина, емоционални и социјални развој...) 

Како треба да се развија говор код деце, шта је допуштено у одређеном узрасту а шта више 

није, представљено је у нормама предвиђеним за одређени узраст. 

 



Oд 12 дo 18 месеци 

• Разуме „ дођи“, „донеси“, „идемо“ 

• Препознаје именоване предмете, показује их ( на захтев) 

• На захтев показује делове тела 

• Поједине делове тела означава у слоговима 

• Има активан речник од 6 – 8 речи ( мама, тата, баба, папа...) 

• Употребљава фразу од две речи ( дај то, мама ајде..)  

• Спонтано именује познате предмете 

Ако ове говорне активности изостају у потпуности или делимично, може се посумњати 

да постоји оштећење слуха. 

 

Oд  18 месеци дo 2 године 

• Реагује на : „Покажи ми- кућу, човека, капу“ 

• Може да покаже луткино око, нос, уста, косу, руку, ногу 

• Разуме налоге  (седи на столицу, донеси патике) 

• Прави реченицу од три речи 

• Зна да именује предмете из свог окружења: лопта, сат, лутка... 

• Може да покаже 7- 10 слика које му се именују 

• Изговара једноставне фразе и реченице 

• Одговара на питање „Како се зовеш?“ „Како пас лаје?“, „Како каже маца?“ 

• Има речник просечно од 300 речи 

• Воли да слуша приче и да гледа слике 

• Зна да именује предмете и да тражи предмете са стола 

• Може да каже како се зове 

• Прича док се игра 

• Може да саопшти шта жели 

• Радо и са пажњом слуша песмице и приче 

• Показује прстом шта жели 

• Прикључује се другој деци у игри 

 



2 године 

• Прати једноставна упутства 

• Именује предмете 

• Прави просте реченице 

• Употребљава именице и глаголе 

• Одговара на питање : „ Како се зовеш?“ 

• Саопштава своје жеље 

• Може да слуша приче и да гледа слике 

• Има речник од просечно 300 речи 

• Удара лопту ногом ако му се покаже 

• Силази низ степенице када се држи за руку 

• Имитира кружне покрете оловком 

 

3 године 

• Прати једноставна упутства 

• Именује предмете 

• Формира просте реченице 

• Употребљава именице и глаголе 

• Одговара на питање „Како се зовеш“ 

• Саопштава своје жеље 

• Почиње да користи личну заменицу Ја 

• Може да препозна на основу слике шта се једе, пије,облачи... 

• Показује прстима колико година има 

• Има речник од 500 до 1000 речи 

• Употребљава предлоге, прилоге и придеве 

• Правилно изговара следеће гласове: А, Е,И,О,Ј, В, П, Б,Т, Д, К, Г,Ф, Х, Л, М, Н, Њ 

• Допуштена су одступања код следећих гласова: С, З, Ц, Ч, Ђ, Ш, Ж, Ћ, Џ, Р, Љ 

(дисторзије и супституције) 

• Држи оловку између прстију 

• Имитира вертикалну и хоризонталну линију 



 

4 године 

• Зна да каже дешавања са 3 слике 

• Извршава два налога истовремено 

• Даје тачан одговор на питања – Шта радиш кад си:-гладан; - сањив;- жедан 

• Броји до 5 

• Има речник од око 1500 речи 

• Говори пуним реченицама 

• Говор је разумљив 

• Прича о себи и другима, о догађајима у току дана итд. 

• Прича о нечему што му се недавно догодило,правилним редоследом 

• Правилно изговара следеће гласове: А, Е, И, О, У, Ј, В, П, Б, Т, Д, К, Г, Х, С, З, Ц, Л, 

Љ, Р, М, Н, Њ 

• Допуштена су одступања код гласова: Ч, Ђ, Ш, Ж, Ћ, Џ (дисторзије) 

• Игра се измишљених игара 

• Прати садржаје прича и поставља питања 

• Више се служи доминантном руком 

• Кооперативно је у игри са другом децом 

• Креативно је у смишљању игара 

 

                                                            5 година 

• Говор је у потпуности граматичан. 

• Дефинише једноставне речи 

• Препричава приче 

• Извршава три узастопна налога 

• Правилно користи све елементе говора 

• Са 5.5 година правилно изговара све гласове 

• Црта човека са више детаља  

• Црта круг, квадрат и троугао. 

 



6 година 

• Говор је у потпуности граматичан 

• Дефинише једноставне речи 

• Правилно користи све елементе говора 

• Правилно изговара све гласове 

• Зна да препозна и да склопи целину 

• Показује леву и десну страну тела 

 

7 година 

• Може да преприча причу 

• Употпуности је овладало временима 

• Има анализу и синтезу гласова ( на које слово почиње реч око, која слова сам 

изговорила када кажем реч уво, када кажем с-а-т, шта сам рекла?) 

• Зна да броји унапред и уназад до 20 

• Слике описује сложеним појмовима 

• Садржаји препричавања су богатији 

• Има просторну и временску орјентацију 

 

                                                                                   Припремила Верица Петронијевић 

                                                                                               дипломирани дефектолог – логопед 
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