
 

САВЕТИ ЛОГОПЕДА РОДИТЕЉИМА ТОКОМ АДАПТАЦИЈЕ , ВЕЗАНО ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА 

 

 

Молим вас да пажљиво и стрпљиво прочитате савете и враћате се на њих 

1. КОМУНИКАЦИЈА ДОК ДЕТЕ НИЈЕ РАЗВИЛО ПУН КАПАЦИТЕТ ГОВОРА И ЈЕЗИКА одвија се 

свим чулима и расположивим средствима. Говор је врх леденог брега испод кога МОРА да 

се развије читава планина. Док се то не деси, дете котисти све што може да се повеже са 

светом око себе. Зато,  не брините ако падне – тако учи да устаје. Понекад ће бити у 

модрицама, прљаво, огребано, ујести другараили бити уједено..... То су све 

начиникомуникације у свету који дете не разуме. Уз наше саветеа посебно савете 

васпитача, и та фаза ће брже и лакше проћи 

 

2. ВРЕМЕ деца доживљавају интензивније од нас одраслих. Пола сата у животу детета је 

много интензивнијеи самим тим много дуже од пола сата у животу одраслиг човека. 

Имајте то у виду када закасните а ваше дете вас жељно чека. Поштовање временских 

граница у детету гради сигурност и у вас и у себе. Време је уткано у базу флуентности 

говора. Један од поремећаја флуентности јессте и муцање. 

 

 

3. СТАНИ и КРЕНИ  су база за СВЕ у животу. Првенствено за васпитањеи перцепцију, која је у 

бази развоја и говора и језика. 

 

4. ЗАЈЕДНО понекад, понекад ПРВО ЈА  па ОНДА ТИ,  понекад  ПРВО ТИ па ОНДА ЈА.......то је 

база за развој свих интелектуалних и социјалних и емотивних односа. Научите дете 

наизменичности. Научите га да прво саслуша, па онда прича. Научите га да не прекида 

другога који говори, да не говори у глас, да сачека свој ред. Научите га да оно што започне, 

обавезно заврши.  

 

 

5. ИГРАЧКЕ СЕ НЕ ГАЗЕ! Користе само током игре. Увек су ИСПРЕД детета а никада разбацане 

около. Никада не нудите детету више од две или три играчке. Играчке које се не користе , 

пакују се.  Ред у играчкама значи ред у глави. То је ОСНОВА менталне базе за развој говора 

и интелигенције..... 

 

6. Ако дете почне да замуцкује, не исправљати га јер то му освешћује муцање. Саслушајте 

дете стрпљиво.....углавном је реч о нормалној фази у развоју говора детета али ипак 

потражите детаљнији савет логопеда. 



 

 

7. ЦУЦЛА има оправдање само у случајевима расцепа непца и још неким патологијама. 

Детету типичног развојацуцла ствара зависност од оралне стимулације, смањује 

радозналост, врло честоо деформише артикулацију..... 

 

8. УВЕК ГОВОРИТЕ ИСТИНУ ДЕТЕТУ. Чак и ако плаче када му кажете да идетет али ћете се 

вратити, оно развија поверење према вама. Ако га слажете („идем до кола и одмах се 

враћам....“...а оставите га и не вратите се до краја радног дана, нпр.) никада неће моћи да 

вам верује до крајаи то ствара у детету дубоку несигурност. Ми  логопеди у неким 

патологијама понекад ишчитавамо управо такве ситуације 

 

Све најбоље и током адаптације и даље, у боравку детета у вртићу. Повремено ће бити развијане 

неке од ових тема а понекад ћемо отварати нове теме. 

 

Логопед Снежана Марић 


