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Ана Миленковић

УСВАЈАЊЕ ЗНАЧЕЊА ПРЕДЛОГА КОД И С(А) 
У РАНОМ ДЕЧИЈЕМ ГОВОРУ*1

Рад се ба ви усва ја њем пред ло га код и с(а) у го во ру де це на уз ра сти ма од 
18 до 48 ме се ци. Ис пи ту је се на ко јим се уз ра сти ма пр ви пут по ја вљу ју пред
ло зи код и с(а), ко јим ре до сле дом се усва ја ју њи хо ва зна че ња и да ли су пр ве 
упо тре бе пред ло га у го во ру де це ими та ци ја го во ра од ра слих или спон та на 
про дук ци ја. Прет по ста вља се, на осно ву прет ход них ис тра жи ва ња, да фре
квен ци ја упо тре бе пред ло га у го во ру од ра слих усло вља ва њи хо во по ја вљи ва
ње у го во ру де це на ра ним уз ра сти ма, као и да сте пен кон цеп ту ал не сло же но
сти пред ло га ути че на усва ја ња ње го вих зна че ња.

Кључ не ре чи: усва ја ње је зи ка, пред ло зи код и с(а), де чи ји го вор, кон цеп
ту ал ни раз вој, тип је зич ке про дук ци је. 

Тhis paper deals with the acquisition of the prepositions kod and s(a) in child speech at 
the ages of 18 to 48 months. It analyses the earliest appearance of the prepositions kod and 
s(a), the order in which their meanings are acquired and whether their first usage is an imita
tion of the speech of adults or spontaneous production. The assumption, based on previous 
research, is that the frequency of use of the prepositions in adult speech determines their ap
pearance in early child speech. Also, the degree of conceptual complexity of the prepositions 
influences the acquisition of their meanings.

Key words: language acquisition, prepositions kod and s(a), early child speech, concep
tual development, type of language production.

1. Усва ја ње је зи ка под ра зу ме ва раз вој чо ве ко ве спо соб но сти да спон
та но про из во ди го вор и да раз у ме го вор дру гих. Ис тра жи ва ња је зич ког раз
во ја на нај мла ђим уз ра сти ма об у хва та ју, осим оно га што де те из го ва ра, и 
си ту а ци је у ко ји ма је то из го во ре но, као и зна ње о све ту ко је де те по се ду је 
(johnston – slo Bin 1979; to Ma sEl lo 1987; КО сТИћ – влА ДИ сА вљЕ вИћ 1995; savić 
– anđElković 2004 и др.). То ком раз во ја де те сти че раз ли чи та ис ку ства, а раз
вој го во ра под ра зу ме ва овла да ва ње је зич ким сред стви ма ко ји ма да та ис ку
ства обе ле жа ва и из ра жа ва. По сте пе но се фор ми ра је зич ка струк ту ра ко ја 
из ра жа ва раз ли чи те од но се из ме ђу пој мо ва и до га ђа ја, а је дан тип та квих 
од но са мар ки ран је пред ло шким си сте мом да тог је зи ка.

*1Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књи-
жевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (178009), 
који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Велику захвал
ност дугујем Даринки Анђелковић из Института за психологију, која ме је упутила у методо
логију истраживања развоја говора код деце и несебично ми пружила могућност да користим 
грађу Српског корпуса раног дечијег говора (АнЂЕлКОвИћ et al. 2001).
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2. усвА јА њЕ ПРЕД лО гА. Је зич ки раз вој об у хва та ви ше фа за ко је по чи њу 
из го во ром пр вих гла со ва и са мо стал них ре чи, све до по ја ве пот пу них ис ка
за. Де те има за да так да усво ји је зич ка сред ства ко ји ма се озна ча ва ју пој мо ви 
и од но си ме ђу њи ма (про стор, вре ме, узрок, циљ, ме ра, на ме ра итд.). Се ман
тичка ка те го ри ја про сто ра јед на је од нај при сут ни јих у је зич кој струк ту ри, 
што нам по твр ђу ју при ме ри ко је на ла зи мо у ор га ни за ци ји при род них је зи
ка: (1) по сто ја ње сло же них је зич ких под си сте ма, чи је се је ди ни це упо тре бља
ва ју за озна ча ва ње про стор них од но са – пред ло зи, при ло зи, при де ви, име
ни це (no mi na lo ci), гла го ли, за ме ни це и (2) про стор на зна че ња струк тур но 
јед но став ни јих је ди ни ца (мор фе ме (пре фик си и су фик си)) и сло же ни јих гра
ма тич ких струк ту ра (про сте и сло же не ре че ни це са адвер би ја ли ма и за ви
сним кла у за ма ме ста/прав ца) (ПИ ПЕР 2001: 12).

На усва ја ње је зи ка ути чу раз ли чи ти фак то ри (кон цеп ту ал ни раз вој,1 
сло же ност је зич ких фор ми, је зич ко окру же ње), ко ји вре ме ном уоб ли ча ва ју 
је зич ку про дук ци ју де те та. У по чет ним фа за ма раз во ја де те сту па у ин тер
ак ци ју са све том око се бе кроз сен зо мо тор но ис ку ство, што је раз лог због 
ко јег мно ги пси хо лин гви сти сма тра ју да де ца, ка да су у пи та њу ре ла ци је, пр во 
усва ја ју је зич ке фор ме ко ји ма се из ра жа ва ју про стор ни од но си (johnston – 
slo Bin 1979; to Ma sEl lo 1987). Ре зул та ти лин гви стич ких ис тра жи ва ња по ка
за ли су да кон крет но-про стор на зна че ња и об ли ци њи хо вог из ра жа ва ња 
прет хо де мно гим ап стракт ни јим је зич ким са др жа ји ма и њи хо вим об ли ци
ма, струк тур но их усло вља ва ју, као и да ће се је зич ке фор ме ко ји ма се из ра
жа ва ју про стор ни од но си усва ја ти пре оних ко ји ма се обе ле жа ва ју ап стракт
ни ји кон цеп ти, као што су вре ме, узрок или на чин (ПИ ПЕР 2001: 19).

Ког ни тив ним пред у сло ви ма за усва ја ње је зич ких фор ми ба ви ли су се 
џон стон и Сло бин. Они су из дво ји ли два фак то ра ко ја ути чу на раз вој је
зич ких фор ми за из ра жа ва ње про стор них од но са: кон цеп ту ал ни раз вој и 
сте пен сло же но сти је зич ке струк ту ре (johnston – slo Bin 1979: 529).

Кон цеп ту ал ни раз вој под ра зу ме ва овла да ва ње од ре ђе ним кон цеп ту ал
ним обе леж ји ма ко ја сто је у осно ви раз у ме ва ња и упо тре бе пред ло га. Де те 
ко је је усво ји ло кон цеп те са др жа ва ња, ослон ца/по др шке или за тва ра ња, с 
ве ћом ла ко ћом ће усво ји ти пред ло ге ко ји ма се ови кон цеп ти из ра жа ва ју (у, 
на, ис под). Од сло же но сти кон цеп та ко ји се из ра жа ва од ре ђе ном фор мом 
(пред ло гом) за ви си ће бр зи на и пе ри од ње го вог усва ја ња. Ипак, са мо по сто
ја ње кон цеп ту ал них обе леж ја ни је до во љан услов да се овла да сред стви ма 
њи хо вог из ра жа ва ња. Ве ли ки ути цај има ју лин гви стич ки фак то ри ко ји мо гу 
да убр за ју или успо ре про цес усва ја ња је зич ких фор ми.

Сло же ност је зич ке струк ту ре ис по ља ва се у сва ком је зи ку по на о соб, у за
ви сно сти од ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка да тог је зич ког си сте ма. Сло бин је 
из дво јио лин гви стич ке фак то ре ко ји мо гу да ути чу на бр зи ну усва ја ња је зич
ких фор ми ко ји ма се из ра жа ва ју про стор ни од но си: лек сич ка ра зно ли кост, 
мор фо ло шка ком плек сност, хо мо ни мич ност итд. (johnston – slo Bin 1979: 531).

1 У раз вој ној пси хо ло ги ји и пси хо лин гви сти ци у упо тре би су два тер ми на ко ји ма се озна
ча ва ен гле ски по јам con cep tual de ve lop ment (кон цеп ту ал ни раз вој или раз вој пој мо ва).

АНА МИЛЕНКОВИЋ
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Да би об ја сни ли обо стра ни ути цај кон цеп ту ал ног раз во ја и сло же но сти 
је зич ке фор ме џон стон и Сло бин фор му ли шу тзв. „ме та фо ру че ка о ни це” 
(waiting room metaphor) (1979: 544). Ка да де те у је зи ку од ра слих чу је но ву 
реч, она би ва за пам ће на као је зич ка фор ма ко ја ће ући у је зич ку упо тре бу 
оног тре нут ка ка да се за то ство ре ког ни тив ни пред у сло ви, од но сно ка да 
де те усво ји кон цепт ко ји се из ра жа ва да том је зич ком фор мом. Од ре ђе на је
зич ка фор ма мо же би ти усво је на са за ка шње њем уко ли ко је ње на кон цеп ту
ал на сло же ност оте жа ла усва ја ње. У истом ис тра жи ва њу ис пи та на је по ја ва 
пред ло га на уз ра сту од 2;0 до 4;82 у ен гле ском, ита ли јан ском, срп скохр ват
ском и тур ском је зи ку. У свим је зи ци ма при ме ће на је за ко ни тост у ре до сле ду 
по ја вљи ва ња пред ло га (пр во се по ја вљу ју пред ло зи у, на, ис под, по ред; за тим 
пред ло зи из ме ђу, иза, ис пред (уз објек те ко ји има ју ин хе рент на обе леж ја 
иза/ис пред, нпр. чо век, ку ћа, ко ла) и на кра ју пред ло зи иза, ис пред (уз објек
те ко ји ма обе леж ја иза/ис пред ни су ин хе рент на, већ је ва жан по ло жај осо бе 
ко ја го во ри у од но су на пред ме те о ко ји ма го во ри, нпр. др во, ча ша).

По ја ву пр вих пред ло га у го во ру де це ис пи тао је и То ма се ло, ко ји је опи
сао раз вој пред ло шког си сте ма јед ног де те та на уз ра сту од 1;0 до 2;0 (to Ma-
sEl lo 1987). Аутор је ко ри стио ме то ду бе ле же ња и во ђе ња днев ни ка у ко ји је 
за пи си вао де ло ве го во ра сво је ћер ке. При ме тио је да се у го во ру пр во по ја
вљу ју па ро ви ре чи ко ји ма се озна ча ва ју про стор ни од но си: го ре – до ле, на 
– са, уну тра – спо ља, из над – ис под,3 ко ји се ко ри сте као хо ло фра зе4 или се 
њи ма зах те ва из во ђе ње не ке рад ње (нпр. Up – here lap = Put me up on your 
lap)5 (to Ma sEl lo 1987: 83). Не што ка сни је усва ја ју се пред ло зи са, по ред, ка, 
за, код, од,6 ко ји се та ко ђе ко ри сте као хо ло фра зе или као зах те ви за из во ђе
ње од ре ђе них ак тив но сти, а не ка да се пот пу но из о ста вља ју из го во ра. Де те 
је че ти ри на ве де на па ра ре чи ко ји ма се озна ча ва ју про стор ни од но си упо
тре бља ва ло као пред ло ге, пре усва ја ња са мих пред ло га у тим зна че њи ма. 
Аутор ис ти че да лин гви стич ки фак то ри при мар но ути чу на про цес усва ја ња 
је зи ка, а нај ва жни ји фак тор ко ји од ре ђу је ре до след по ја вљи ва ња пред ло га 
у је зи ку де це је сте упо тре ба фра за/кла у за у го во ру од ра слих (фак тор сре ди не 
или ин пут) (to Ma sEl lo 1987: 90–93). Он на гла ша ва ва жност је зич ког ин пу та 
и ње го вог уде ла у ра ном је зич ком раз во ју. У том сми слу, уче ста лост од ре ђе
них је зич ких је ди ни ца у го во ру од ра слих има ће при мар ни ути цај на њи хо во 
по ја вљи ва ње у го во ру де це.

У на став ку ра да да ће мо пре глед ис тра жи ва ња ко ја се ти чу усва ја ња 
пред ло шког си сте ма у срп ском је зи ку.

3. усвА јА њЕ ПРЕД лО гА у сРП сКОМ јЕ ЗИ Ку. Пред ло шки си стем срп ског је зи ка 
чи не ре чи ко ји ма се из ра жа ва ју раз ли чи ти ти по ви од но са и ко ји има ју не

2 Оп шти на чин бе ле же ња уз ра ста де це у пси хо лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма; пр ви 
број озна ча ва го ди не, а дру ги број ме се це (4;8 = 4 го ди не и 8 ме се ци).

3 Енгл.: up – down; on – off; in – out; over – un der.
4 Хо ло фра за пред ста вља гра ма тич ки не струк ту ри сан ис каз, ко ји је обич но са ста вљен 

од јед не ре чи ко јом де те озна ча ва не ку ком плек сни ју иде ју (нпр. хра на = хо ћу да је дем; го ре 
= по диг ни ме го ре). 

5 Енгл.: Up – he re lap, срп.: Го ре – ов де кри ло = По диг ни ме на сво је кри ло (прев. А.М.).
6 Енгл.: with, by, to, for, at, of.

УСВАЈАЊЕ ЗНАЧЕЊА ПРЕДЛОГА КОД И С(А) У РАНОМ ДЕЧИЈЕМ ГОВОРУ
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што сло же ни ју при ро ду од оста лих вр ста не про мен љи вих ре чи. Пред ло зи 
се у кон тек сту оства ру ју кроз три ди мен зи је ко је чи не: две име ни це и је дан 
гла гол. Њи хо во зна че ње ути че на дру ге ре чи, а при ма ју и ути ца је су сед них 
ре чи ко је мо ди фи ку ју и бли же од ре ђу ју њи хо во зна че ње. Због та кве при ро
де, усва ја ње пред ло га пред ста вља сло же ни ји ког ни тив ни про блем, што 
усло вља ва и те шко ће при њи хо вој упо тре би.

По ја ву па де жних на ста ва ка и пред ло шкопа де жних кон струк ци ја ко ји
ма се обе ле жа ва ју про стор ни од но си у го во ру де це ис тра жи ва ла је Мир ја на 
Јо цић (1980–1981). Она је ана ли зи ра ла спон та не ис ка зе тро је де це уз ра ста од 
12 до 36 ме се ци, и утвр ди ла да по сто је три фа зе у ко ји ма де ца овла да ва ју 
је зич ким фор ма ма ко ји ма се обе ле жа ва ју про стор ни од но си: (1) пр ва фа за 
је фа за оп штег па де жа у ко јој не по сто је ја сно ви дљи ве пред ло шке или 
па де жне фор ме, већ се за раз у ме ва ње ме сних ре ла ци ја ко ри сте про зо ди ја и 
екс тра лин гви стич ки фак то ри; (2) дру га фа за (од 13 до 14 ме се ци) је фа за 
по ја ве па де жних на ста ва ка, али без од го ва ра ју ћих пред ло га (Ма ми = Хо ћу 
код ма ме; Иди (в)оду ма ло = Идем ма ло у во ду); (3) тре ћа фа за (16 ме се ци) је 
фа за по ја ве пред ло га уз од го ва ра ју ће па де же (Оће ко(д) те бе = Хо ћу код 
те бе). На уз ра сту од 24 ме се ца до ла зи до ста би ли за ци је ве зе из ме ђу пред
ло га и па де жа, де те по сте пе но по ве ћа ва број раз ли чи тих ком би на ци ја и 
по чи ње фор ми ра ње пред ло шког си сте ма.

Слич не ре зул та те до би ли су Ко стић и Вла ди са вље вић (1995) чи је се 
ис тра жи ва ње од но си ло на усва ја ње го во ра код де це на уз ра сту од 14 до 24 
ме се ца. Ана ли за го вор ноје зич ког раз во ја ра ђе на је на ауди тив ним сним ци ма 
јед ног де те та, ко ји су при ку пља ни у пе ри о ду од го ди ну да на, на укуп но 52 
са та сни мље ног ма те ри ја ла. Пре ма њи хо вим на ла зи ма, пр ви пред ло зи ко ји се 
по ја вљу ју су на и у, и то на уз ра сту од 19 ме се ци и 2 не де ље. Ауто ри су утвр
ди ли да се пе ри од овла да ва ња пред ло зи ма мо же по сма тра ти кроз три фа зе, 
ко је се умно го ме по кла па ју са фа за ма ко је је из дво ји ла Јо цић (1980–1981).

За раз ли ку од на ве де них ис тра жи ва ња ко ја за сту па ју иде ју о ра ној спон
та ној про дук ци ји пред ло га (јО цИћ 1980–1981; КО сТИћ – влА ДИ сА вљЕ вИћ 1995), 
ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла Даринка Ан ђел ко вић (2000) по ка зу је да при
су ство пред ло га у ра ном де чи јем го во ру ни је пра ће но овла да ва њем њи хо вим 
зна че њем и пра вил ном упо тре бом. Ако се по сма тра као гра ма тич ка ка те го ри
ја, пред ло шки си стем срп ског је зи ка чи ни се јед но став ним за усва ја ње (не про
мен љи ва вр ста ре чи, за тво ре на кла са), ме ђу тим, ње го ва ви со ка по ли се мич ност 
оте жа ва де те ту ода бир од го ва ра ју ћег пред ло га и ње го ву пра вил ну упо тре бу. 
Пот пу но раз у ме ва ње и овла да ва ње пред ло зи ма до ла зи у ка сни јим фа за ма 
раз во ја го во ра (око 6. и 7. го ди не). Аутор ка је из дво ји ла три ре ле вант на фак
то ра ко ји ути чу на усва ја ње пред ло га: фре квен ци ја пред ло га у го во ру од ра-
слих, функ ци је/зна че ња пред ло га и њи хо ва ког ни тив на ком плек сност, при 
че му фре квен ци ја пред ло га има нај ве ћи ути цај (Ан ЂЕл КО вИћ 2000).

4. уТИ цАј фРЕ КвЕн цИ јЕ ПРЕД лО гА нА њИ ХО вО усвА јА њЕ. Бу ду ћи да су прет
ход на ис тра жи ва ња по ка за ла да фак тор фре квен ци је пред ло га има нај ве ћи 
ути цај на усва ја ње пред ло шког си сте ма у срп ском је зи ку (Ан ЂЕл КО вИћ 2000), 
у раз вој ној пси хо лин гви сти ци за по че та су ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла 
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ана ли зом ди стри бу ци је пред ло га у спон та ном де чи јем го во ру. По да ци о за
сту пље но сти пред ло га у го во ру де це до би је ни су из Срп ског елек трон ског 
кор пу са ра ног де чи јег го во ра (Ан ЂЕл КО вИћ et al. 2001). Ови по да ци упо ре ђе ни 
су са њи хо вом ди стри бу ци јом у три узор ка је зи ка од ра слих: Кор пус срп ског 
је зи ка: Фре квен циј ски реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка (КО сТИћ 1999; 2001), 
Раз го вор ни срп ско хр ват ски је зик (сА вИћ – ПО лО вИ нА 1989) и Го вор од ра слих 
упу ћен де ци (у да љем тек сту ГУД) (Ан ЂЕл КО вИћ et al. 2001). Узо рак де чи јег 
го во ра об у хва тао је пет уз ра ста (1;8, 2;2, 2;8, 3;2 и 3;8).

Ис тра жи ва ње ко је су спро ве ли Са вић и Ан ђел ко вић по твр ди ло је на ла
зе ра ни јих ис тра жи ва ња да су пр ви пред ло зи ко ји се по ја вљу ју у спон та ном 
де чи јем го во ру: у, на, за и код (savić – anđElković 2004). Аутор ке су ис та кле 
ва жност фре квен ци је пред ло га у го во ру од ра слих, за ко ју се утвр ди ло да је 
до бар пре дик тор фре квен ци је пред ло га у спон та ном де чи јем го во ру. По ка
за ло се да је упо тре ба пред ло га код де це већ на нај ни жим уз ра сти ма ви со ко 
де тер ми ни са на фре квен ци јом упо тре бе тих пред ло га у је зи ку од ра слих, што 
зна чи да ће де те пр во по че ти да упо тре бља ва оне пред ло ге ко је од ра сли око 
ње га нај че шће ко ри сте.

Ипак, ана ли зе де чи јег го во ра по ка за ле су да по сто је од ре ђе на од сту па
ња. Утвр ђе но је да се на нај мла ђим уз ра сти ма пред ло зи код и с(а) не ди стри
бу и ра ју она ко ка ко би се оче ки ва ло на осно ву по да та ка до би је них ана ли зом 
је зи ка од ра слих (savić – anđElković 2004: 424–436). Сли ку о упо тре би пред
ло га код аутор ке су до би ле по ре ђе њем че ти ри раз ли чи та узор ка: стан дард
ног пи са ног срп ског је зи ка (КО сТИћ 1999; 2001), раз го вор ног је зи ка од ра слих 
(сА вИћ – ПО лО вИ нА 1989) и узо ра ка де чи јег го во ра и ГУДа из Срп ског елек-
трон ског кор пу са ра ног де чи јег го во ра (Ан ЂЕл КО вИћ et al. 2001).

Пред лог код се у го во ру де це по ја вљу је нео че ки ва но ра но и че сто (већ 
на уз ра сту од 20 ме се ци) (savić – anđElković 2004), док у је зи ку од ра слих 
пред лог код спа да у сред ње фре квент не пред ло ге (КО сТИћ 1999; 2001). Раз лог 
ра ног по ја вљи ва ња пред ло га код у го во ру де це мо же би ти ње го ва ви со ка фре
квен ци ја у го во ру упу ће ном де ци (ГУД). У ГУДу је за сту пљен дво стру ко 
че шће не го у раз го вор ном је зи ку од ра слих (savić – anđElković 2004). Аутор
ке об ја шња ва ју да је упо тре ба пред ло га код у ко му ни ка ци ји де те : од ра сли 
праг мат ски усло вље на, што се ви ди у ис ка зи ма нпр. Иде мо код ба ке, код 
ма ме, код та те...; До ђи код ме не и сл. При мар на функ ци ја пред ло га код 
је сте ус по ста вља ње и одр жа ва ње кон так та из ме ђу де те та и од ра слог, што је 
основ ни раз лог ње го ве ви со ке фре квен ци је у ГУДу. Као ре зул тат то га, де ца 
усва ја ју пред лог код ве о ма ра но и ко ри сте га че шће не го што се ко ри сти у 
стан дард ном пи са ном је зи ку.

Пред лог с(а) се у де чи јем го во ру пр ви пут ја вља тек на уз ра сту од 26 
ме се ци (savić – anđElković 2004). У го во ру од ра слих има ста тус ви со ко фре
квент ног пред ло га (КО сТИћ 1999; 2001), као и у ГУДу, где је за сту пљен с 
ви со ком уче ста ло шћу (savić – anđElković 2004). Бу ду ћи да по сто ји при ла
го ђа ва ње го во ра од ра слих уз ра сту де те та, по сто ји и ве ћа за сту пље ност пред
ло га с(а) у ГУДу не го у стан дард ном пи са ном и раз го вор ном је зи ку. Аутор ке 
на гла ша ва ју да по ме ну то при ла го ђа ва ње про ис ти че из праг мат ских ка рак
те ри сти ка ко му ни ка ци је де те : од ра сли. За јед ни штво у ак тив но сти ма де це 
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и од ра слих (стал на по тре ба за ус по ста вља њем и одр жа ва њем кон так та) ви
дљи во је у при ла го ђа ва њу ГУДа ко му ни ка ци ји са де те том и ве ћој за сту
пље но сти пред ло га с(а) не го у стан дард ном пи са ном и раз го вор ном је зи ку 
од ра слих. Пи та ње је због че га се пред лог с(а) не по ја вљу је у го во ру де це на 
нај мла ђим уз ра сти ма, упр кос зна чај ној при сут но сти овог пред ло га у ГУДу. 
Са вић и Ан ђел ко вић прет по ста вља ју да је то због по ли се мич не при ро де 
пред ло га с(а), где се истим пред ло гом озна ча ва ју нај ма ње два раз ли чи та зна
че ња: зна че ње дру штво/за јед ни ца и абла тив но зна че ње, а та ко ђе и не стан
дард на упо тре ба ин стру мен та ла са пред ло гом с(а) у озна ча ва њу сред ства/
ору ђа: Пи шем с(а) олов ком уме сто Пи шем олов ком, ко ја је вр ло че ста и у 
го во ру од ра слих (savić – anđElković 2004). По ли се мич ност пред ло га с(а) је, 
пре ма прет по став ци ауто ра, ког ни тив но зах тев ни ја, што оте жа ва ње го во 
усва ја ње и упо тре бу на нај мла ђим уз ра сти ма.

Пре не го што ис пи та мо узро ке ових од сту па ња и по ку ша мо да утвр ди мо 
да ли се на осно ву ка рак те ри сти ка зна че ња мо же са зна ти не што о раз ло зи ма 
због ко јих пред ло зи код и с(а) од сту па ју од пред ви ђе не ди на ми ке усва ја ња 
за сно ва не на фре квен ци ји у го во ру од ра слих, при ка за ће мо ме то до ло ги ју 
ра да и при ку пља ња по да та ка, ре зул та те ис тра жи ва ња, а за тим ће мо на осно
ву њих по ку ша ти да да мо ва ља не за кључ ке о за ко ни то сти ма усва ја ња пред
ло га код и с(а) у срп ском је зи ку.

5. цИљ Ис ТРА жИ вА њА. До са да шња ис тра жи ва ња је зич ког раз во ја де це 
(johnston – slo Bin 1979; јО цИћ 1980 – 1981; to Ma sEl lo 1987; savić – anđElković 
2004) сла жу се у то ме да по сто је три фак то ра ко ји ути чу на усва ја ње је зи ка: 
сте пен кон цеп ту ал ног раз во ја, сло же ност је зич ке фор ме и фре квен ци ја, 
на гла ша ва ју ћи да је њи хов ути цај исто вре мен.

По ла зе ћи од ове прет по став ке, циљ на шег ис тра жи ва ња био је да се на 
при ме ру пред ло шког си сте ма срп ског је зи ка утвр ди да ли сте пен кон цеп ту
ал не сло же но сти ути че на вре ме и ла ко ћу усва ја ња пред ло га и њи хо вих зна
че ња. Да кле, да ли ће пред лог ко ји је по ли се ми чан, од но сно има ве ћи број 
зна че ња, би ти те жи за усва ја ње.

Спе ци фич но сти упо тре бе пред ло га код и с(а) у ра ном де чи јем го во ру 
ука за ле су на по тре бу да се ова два пред ло га де таљ ни је ис пи та ју (savić – 
anđElković 2004). Усва ја ње пред ло шког си сте ма срп ског је зи ка огле да се у 
раз во ју и ди фе рен ци ра њу функ ци ја и зна че ња пред ло га и пред ло шкопа де
жних кон струк ци ја. Пи та мо се да ли се сва зна че ња пред ло га код и с(а) ја вља
ју у де чи јем го во ру и на ко ја, од по ме ну тих зна че ња, де ца упу ћу ју у ра ним 
при ме ри ма њи хо ве упо тре бе. Да кле, циљ би био да се ис пи та раз вој зна че ња 
пред ло га код и с(а) у го во ру де це ко ја усва ја ју је зик, као и њи хов од нос пре ма 
оформ ље ном и ста бил ном пред ло шком си сте му го во ра од ра слих.

У на став ку ра да ис пи та ће мо ко ја су зна че ња пред ло га код и с(а) при
сут на у спон та ном го во ру де це на ра ним уз ра сти ма, и по ку ша ће мо да да мо 
од го вор на сле де ћа пи та ња: (1) да ли зна че ње ути че на по ја ву и бр зи ну усва
ја ња пред ло га; (2) да ли тип је зич ке про дук ци је за ви си од уз ра ста де те та и 
(3) ко је су спе ци фич но сти ди стри бу ци је пред ло га код и с(а) у је зи ку де це у 
од но су на је зик од ра слих.
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6. МЕ ТО ДО лО гИ јА
6.1. ПРЕ ТРА гА КОР Пу сА. Увид у спе ци фич но сти упо тре бе пред ло га код и 

с(а) у де чи јем го во ру до би ли смо пре тра жи ва њем Срп ског елек трон ског 
кор пу са ра ног де чи јег го во ра (Ан ЂЕл КО вИћ et al. 2001).7 Да би се до био пот пу
ни увид у на чин упо тре бе пред ло га код и с(а), као и у зна че ња ко ја де ца ко ри
сте, из дво је ни су ис ка зи у ко ји ма се они по ја вљу ју, а за тим су об ра ђе ни у про
гра му CLAN.8 Укуп на фре квен ци ја пред ло га код и с(а) до би је на је пре ко 
оп ци је FRЕQ,9 а за тим су пре ко оп ци је КWАL10 из тран скри па та го во ра де це 
на нај мла ђим уз ра сти ма (22–44 ме се ца) из ву че ни ис ка зи у ко ји ма се по ја вљу
ју тра же ни пред ло зи за јед но са кон тек стом. По мо ћу ши рег кон тек ста би ло је 
мо гу ће тач но утвр ди ти ко је је зна че ње пред ло га упо тре бље но у да том ис ка зу.

6.2. уЗО РАК. Да би смо ис пи та ли нај ра ни је упо тре бе пред ло га код и с(а), 
из дво ји ли смо скуп ис ка за ко ји са др жи нај ра ни ја по ја вљи ва ња пред ло га код 
и с(а) у де чи јем го во ру на нај мла ђим уз ра сти ма. Бу ду ћи да кор пус об у хва та 
уз ра сте од 18 до 48 ме се ци, би ло је нео п ход но од ре ди ти уз ра сте и број ис ка за 
ко ји ће ући у ана ли зу. Основ но пи та ње би ло је на ко јим се уз ра сти ма и у ко
јим зна че њи ма нај ра ни је по ја вљу ју пред ло зи код и с(а). Тре ба на гла си ти да 
су пред ло зи у ра ном де чи јем го во ру ре ла тив но рет ка по ја ва и да се на нај ра
ни јим уз ра сти ма у узор ку мо же про на ћи ма ли број (укуп но 2, 3 или 5 пред
ло га). Уко ли ко се, као што је то слу чај у на шем ис тра жи ва њу, пра ти усва ја ње 
јед ног или два кон крет на пред ло га, ја сно је да је њи хов број у са мом кор пу су 
још ма њи. Из тог раз ло га, за сва ко де те из дво ји ли смо и ана ли зи ра ли пр вих 
5 по ја вљи ва ња пред ло га код и с(а). По шли смо од нај ра ни јег уз ра ста на ко јем 
се пред лог пр ви пут по ја вио, иду ћи ка ви шим, би ло да се код јед ног де те та 
ја вио вр ло ра но, а код дру гог знат но ка сни је. На тај на чин смо за хва ти ли 
узорак нај ра ни јих упо тре ба ова два пред ло га. Код осмо ро де це, чи ји је го вор 
за бе ле жен у кор пу су, ва ри рао је нај ра ни ји уз раст на ко јем су се пред ло зи код 
и с(а) по ја ви ли. Код не ке де це су се по ја ви ли већ на уз ра сту од 20 ме се ци, 
док су се код дру ге де це по ја вљи ва ли тек на уз ра сту 3;5. Ова ква ва ри ра ња 
ни су не по зна та у на у ци о раз во ју де це и део су при род не ди на ми ке пси хо
ло шког раз во ја и ин ди ви ду ал них раз ли ка.

6.3. КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ Ис КА ЗА. При ли ком ана ли зе зна че ња пред ло га код и 
с(а) уочи ли смо да се ис ка зи у ко ји ма се они по ја вљу ју ме ђу соб но раз ли ку

7 Гра ђа за Срп ски елек трон ски кор пус ра ног де чи јег го во ра са ку пља на је у пе ри о ду из
ме ђу 1998. и 2001. го ди не, ка да је сни мљен ма те ри јал ко ји је ка сни је тран скри бо ван и раз ви јен 
у ба зу го вор ног је зи ка. Кор пус чи не тран скрип ти ви деоза пи са спон та не ин тер ак ци је де це 
и од ра слих. Узо рак де це чи ји је го вор сни ман об у хва та осмо ро де це, 4 де ча ка и 4 де вој чи це. 
Че тво ро де це сни ма но је у Бе о гра ду, а че тво ро у Ба ња Лу ци. Сни ма ње је те кло лон ги ту ди нал но 
то ком пе ри о да од 3 го ди не, на сва ка 2 ме се ца у тра ја њу од 90 ми ну та. Кор пус об у хва та уз ра сте 
од 18 до 48 ме се ци, тј. за сту пље но је 16 уз ра ста. Ма те ри јал је са ви деока се та тран скри бо ван 
у елек трон ској фор ми пре ма си сте му CHIL DES за са ку пља ње, тран скрип ци ју и ана ли зу по
да та ка (Mac Whin nEy 1989).

8 CLAN (Com pu te ri zed Lan gu a ge Analysis) про грам ко ји слу жи за ана ли зу по да та ка тран
скри бо ва них у спе ци фич ном фор ма ту CHIL DES, осми шље ном за ис тра жи ва ња го вор не про
дук ци је де це и од ра слих.

9 FREQ оп ци ја про гра ма CLAN ко ја из ли ста ва ре чи го вор ни ка и да је њи хо ву фре квен ци ју.
10 KWAL оп ци ја про гра ма CLAN ко ја из ли ста ва ис ка зе у ко ји ма се по ја вљу је ци ља на реч.
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ју по сво јој ко му ни ка циј ској при ро ди. По што ове раз ли ке мо гу би ти ре ле
вант не за ана ли зу зна че ња ко ји ма де те рас по ла же на да том уз ра сту, би ло је 
нео п ход но во ди ти еви ден ци ју о њи ма. У том сми слу раз ли ко ва ли смо три 
вр сте ис ка за: (1) ими та тив но по на вља ње, (2) про дук тив но по на вља ње и (3) 
спон та ну про дук ци ју. Та ква по де ла омо гу ћи ла нам је да, пре не го што од
ре ди мо зна че ња, из ана ли зе ис кљу чи мо оне упо тре бе ко је су у пот пу но сти 
ими та ци ја го во ра од ра слих, од но сно си ту а ци је у ко ји ма де те по на вља за 
од ра слим, без ак тив не из ме не де ло ва ис ка за. У слу ча ју про дук тив ног по на-
вља ња ис ка зи ни су јед но став но ими ти ра ње, већ де те ко ри сти го вор од ра
слих мо ди фи ку ју ћи га, би ло до да ва њем или из ба ци ва њем од ре ђе ног де ла 
ис ка за. Спон та на про дук ци ја под ра зу ме ва пра ве спон та не ис ка зе ко је је де те 
са мо из го во ри ло, без мо де ла го во ра од ра слих ко ји не по сред но прет хо ди. 
Упра во су ова кви ис ка зи нај по же љи ни ји за ана ли зу јер нај бо ље од ра жа ва ју 
пра ве екс пре сив не спо соб но сти де те та и упо тре бу пред ло га.

7. РЕ Зул ТА ТИ. На осно ву по да та ка о за сту пље но сти пред ло га код и с(а) 
код де це на нај мла ђим уз ра сти ма, по ку ша ли смо да утвр ди мо: (1) на ко јим 
се уз ра сти ма пр ви пут по ја вљу ју пред ло зи код и с(а); (2) ко јим се ре до сле дом 
усва ја ју зна че ња да тих пред ло га и (3) да ли су пр ва по ја вљи ва ња пред ло га 
ими та ци ја или спон та на упо тре ба (тип про дук ци је).

7.1. фРЕ КвЕн цИ јА ПО јА вљИ вА њА ПРЕД лО гА код И с(а) нА свИМ уЗ РА сТИ МА

7.1.1. Пр ва по ја вљи ва ња пред ло га код. Пред лог код се ја вља на раз ли
чи тим уз ра сти ма код раз ли чи те де це. Код че тво ро де це (ЛУК, НИК, ДАЦ, 
АНА)11 пред лог код се пр ви пут по ја вљу је на уз ра сту од 20 ме се ци. Нај ка
сни је пр во по ја вљи ва ње у истом узор ку за бе ле же но је код јед ног де те та 
(МИЛ) на уз ра сту од 38 ме се ци. У та бе ли 5 при ка за на је фре квен ци ја упо тре
бе пред ло га код на раз ли чи тим уз ра сти ма код истог де те та, што нам по ка зу
је ди на ми ку упо тре бе да тог пред ло га и ње го во (не)уста љи ва ње у го во ру.

Табела 1. Преглед фреквенције појављивања предлога код на свим узрастима12

Узраст
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

ЛУК 1 1 9
НИК 1 3 1 5
ДАЦ 1 1 2 1
АНА 1 5
МИЛ 1 2 1
ЛАЗ 1 3 7
АНЕ 1 2 1 5
ЈЕЛ 1 1 2 3

11 Скра ће ни це ко ји ма су обе ле же на име на де це у Срп ском елек трон ском кор пу су ра ног 
де чи јег го во ра (Ан ЂЕл КО вИћ et al. 2001) (ЛУК=Лу ка, НИК=Ни ко ла, ДАЦ=Да ни ца, АНА=Ан ђе ла 
Њ., МИЛ=Ми лош, ЛАЗ=Алек сан дар Ла зић, АНЕ=Ан ђе ла С., ЈЕЛ=Је ле на).

12 Бројеви у табели приказују број појављивања датог предлога на различитим узрас
тима (изражено у месецима).
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7.1.2. Пр ва по ја вљи ва ња пред ло га с(а). Пред лог с(а) се у узор ку де чи јег 
го во ра на нај мла ђим уз ра сти ма не по ја вљу је. Нај ра ни ја по ја ва овог пред ло
га код јед ног де те та (ДАЦ) је на уз ра сту од 22 ме се ца, ме ђу тим, упо тре ба 
пред ло га у овом слу ча ју пред ста вља ими та тив но по на вља ње го во ра од ра
слог, док се пр ва спон та на упо тре ба ја вља на уз ра сту од 24 ме се ца (АНА). 
Нај ка сни је пр во по ја вљи ва ње за бе ле же но је на уз ра сту од 42 ме се ца 
(МИЛ).

Табела 2. Преглед фреквенције појављивања предлога с(а) на свим узрастима

Узраст
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

ЛУК 3 6
НИК 1 1 8
ДАЦ 1 1 1 10
АНА 2 1 1 2
МИЛ 2 1 5
ЛАЗ 3 1 6
АНЕ 2 1 5
ЈЕЛ 3 1 7

Ка да се од ре ђе ни пред лог по ја ви на јед ном уз ра сту, не зна чи да ће се 
оба ве зно по ја ви ти на уз ра сти ма ко ји сле де. Раз ло зи из о стан ка уоп ште не 
мо ра ју би ти за ни мљи ви за раз вој ну те о ри ју, јер су нај ве ро ват ни је по сле
ди ца си ту а ци о ног и праг мат ског ва ри ра ња у узор ку. Ако упо ре ди мо две 
го ре на ве де не та бе ле, уочи ће мо да се код де це код ко је се пред лог код по ја
вљу је ра но, та ко ђе и пред лог с(а) по ја вљу је ра ни је у од но су на дру гу де цу, 
и обр ну то. Да кле, по сма тра њем пр вих по ја ва ова два пред ло га, мо же мо 
ство ри ти по чет ну сли ку о раз во ју оп ште го вор не про дук ци је сва ког де те та 
по на о соб.

7.2. фРЕ КвЕн цИ јА ПО јА вљИ вА њА ЗнА чЕ њА ПРЕД лО гА кодИ с(а) нА свИМ 
у ЗРАсТИМА

7.2.1. Зн ач ења пре дл ога код. Од уку пно шест зн ач ења ППК код + г ени-
тив к оје н ав оди М. Ст ев ан овић (м есто в рш ења ра дње; м есто з ав рше тка кр е
т ања; пр ис уство ос об ине; д оп усно зн ач ење; услов ра дње; вр еме нско зн ач е ње) 
(1969: 290–299), у узо рку г ов ора д еце на на јмл ађим у зр аст има п ој ављ ују се 
с амо п рва два зн ач ења: м есто в рш ења ра дње и м есто з ав рше тка кр ет ања. 
Зн ач ење м еста на к оме се н ешто н ал ази, где се в рши н ека ра дња д ом инан
тно је и ј авља се као п рво зн ач ење к оје д ете усв аја и п оч иње да уп отр ебљ а
ва. Зн ач ење м еста з ав рше тка кр ет ања п ој ављ ује се с амо 3 п ута од уку пног 
бр оја п ој ављ ив ања пре дл ога код (уку пно 63). Уп отр еба пре дл ога код у озн а
ч ав ању м еста з ав рше тка кр ет ања п ој ављ ује се зна тно к асн ије у о дн осу на 
п рво зн ач ење, и то п рви пут на у зр асту од 34 м ес еца. У узо рку к оји смо и сп и
т ив али н ису се п ој ав ила ост ала д еф ин ис ана зн ач ења (пр ису ство ос об ине, 
д оп усно зн ач ење, услов и вр еме).
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Табела 3. Преглед првог појављивања и фреквенције значења предлога код13

Значење Узраст првог 
појављивања

Фреквенција (укупна, 
на свим узрастима) Пример13

Место вршења 
радње 20 месеци 60 Код Миће Пуки.

(Код Миће је Пуки)
Место завршетка 
кретања 34 месеци 3 Ја нећу никад код 

њега доћи.

7.2.2. Зна че ња пред ло га с(а). У срп ском је зи ку пред лог с(а) ја вља се уз 
два па де жа (ге ни тив и ин стру мен тал) и ве ћем бро ју зна че ња (пра ви со ци ја-
тив; не пра ви со ци ја тив; ква ли та тив ни ин стру мен тал; на чин; вре ме) (сТЕ-
вА нО вИћ 1969: 434–442). У та бе ли 8 на во ди мо зна че ња пред ло га с(а) и са ге
ни ти вом и са ин стру мен та лом, бу ду ћи да су прет ход на ис тра жи ва ња (ПА-
РЕ ЗА нО вИћ 1993) по ка за ла да у пред ло шкопа де жној син таг ми до ми нант ну 
ин фор ма ци ју но си пред лог, а не па де жни на ста вак. На и ме, и де ца и од ра сли 
се при ли ком ин тер пре та ци је пред ло шкопа де жне син таг ме осла ња ју на зна
че ње ко је је ко ди ра но у пред ло гу, док па де жни на ста вак мо же пред ста вља ти 
до пун ску ин фор ма ци ју у слу ча је ви ма ка да де ца има ју не си гур не прет по став
ке у ве зи са зна че њем од ре ђе ног пред ло га (нај че шће на уз ра сту од 4 го ди не).

Та бе ла 4. Пре глед пр вих по ја вљи ва ња и фре квен ци ја зна че ња пред ло га с(а)14

Значење Облик Узраст (првог 
појављивања)

Укупна 
фреквенција 
појављивања

Пример

Место с(а) + ген. 22 месеци 8 С ове стане14

(с ове стране)

Прави социјатив с(а) + инстр. 24 месеца 26 са девоцицом
(са девојчицом)

Неправи социјатив с(а) + инстр. 26 месеци 8 Што ћес ца (са) 
тим лоптама?

Квалитативни 
инструментал с(а) + инстр. 28 месеци 5 Види ово ца (са) 

авионом.

7.2.3. По сма тра но по уз ра сти ма, у на шем узор ку се на уз ра сту од 22 ме
се ца пр во по ја ви ла пред ло шкопа де жна кон струк ци ја с(а) + ге ни тив, и то у 
зна че њу ме ста. Она се ја вља као ими та тив но по на вља ње го во ра ро ди те ља 
и је ди ни је при мер по ја ве ге ни ти ва пре ин стру мен та ла на ова ко ра ном уз ра
сту. На уз ра сту од 24 ме се ца пр ви пут се ја вља упо тре ба пред ло шкопа де
жне кон струк ци је с(а) + ин стру мен тал у зна че њу пра вог со ци ја ти ва. На уз ра
сту од 26 ме се ци ја вља се упо тре ба пред ло шкопа де жне кон струк ци је с(а) 
+ ин стру мен тал у зна че њу не пра вог со ци ја ти ва. На уз ра сту од 28 ме се ци 

13 Сви примери су преузети из Српског електронског корпуса раног дечијег говора (Ан-
ЂЕлКОвИћ et al. 2001).

14 Наведени пример је имитација говора одраслог, па се не може узети као пример овла
давања датим предлошким значењем. Ради доследности навођења података убележен је у 
табелу као најраније појављивање.
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ја вља се упо тре ба пред ло шкопа де жне кон струк ци је с(а) + ин стру мен тал 
у зна че њу ква ли та тив ног ин стру мен та ла. На узор ку де чи јег го во ра ни је за
бе ле же на упо тре ба пред ло шкопа де жних кон струк ци ја с(а) + ин стру мен тал 
или с(а) + ге ни тив у зна че њи ма вре ме на, на чи на и узро ка вр ше ња рад ње.

Оно што при ме ћу је мо у на ве де ним при ме ри ма је сте да се пред ло шко
па де жне кон струк ци је с(а) + ин стру мен тал/ге ни тив по ја вљу ју у раз ли чи
тим зна че њи ма на раз ли чи тим уз ра сти ма. Нај фре квент ни је зна че ње ко је се 
по ја вљу је у узор ку де чи јег го во ра је сте зна че ње пра вог со ци ја ти ва, док је 
фре квен ци ја по ја вљи ва ња оста лих зна че ња ре ла тив но ујед на че на. Прет по
ста вља мо да је ви со ка фре квен ци ја пред ло шкопа де жне кон струк ци је с(а) 
+ ин стру мен тал, у зна че њу пра вог со ци ја ти ва, у де чи јем го во ру ре зул тат 
ње не уче ста ло сти у го во ру од ра слих нпр. Иде мо у парк са ба ком; Хо ћеш са 
та том у шет њу? и сл.

7.3. ТИП ПРО ДуК цИ јЕ И фРЕ КвЕн цИ јА уПО ТРЕ БЕ ПРЕД лО гА кодИ с(а)
7.3.1. Ис ка зе ко је су де ца про ду ко ва ла по де ли ли смо на три ти па, у за

ви сно сти од то га да ли је пред лог упо тре бљен ими та тив но или га је де те 
са мо стал но про ду ко ва ло. У том сми слу, раз ли ко ва ли смо три основ на ти па 
ис ка за: I – ими та тив но по на вља ње, II – про дук тив но по на вља ње и III – 
спон та на про дук ци ја.

7.3.2. Тип про дук ци је и фре квен ци ја по ја вљи ва ња пред ло га код. Ими-
та тив но по на вља ње уче ста ло је на ра ним уз ра сти ма у си ту а ци ја ма ка да 
де те у пот пу но сти по на вља ре чи и ис ка зе она ко ка ко су их од ра сли из го во
ри ли (укуп но 4). У на шем узор ку се ни је по ја ви ло на уз ра сти ма ви шим од 
24 ме се ца. У истом пе ри о ду по ја вљу је се и про дук тив но по на вља ње, при 
че му де ца, слу ша ју ћи ро ди те ље, по на вља ју део њи хо вог ис ка за, при до да ју
ћи му не ке дру ге ре чи и упо тре бља ва ју ћи их на свој на чин. Та бе ла 9 по ка
зу је да је про дук тив ног по на вља ња би ло и на ста ри јим уз ра сти ма и да се 
оно си гур но ја вља у раз го во ру ме ђу од ра сли ма, ка да је то праг мат ски аде
кват но и по треб но (укуп но 14). У узор ку је нај ви ше пред ло га упо тре бље но 
у спон та но про ду ко ва ним ис ка зи ма (укуп но 44), што је зна чај но, јер они 
има ју нај ве ћу ва лид ност у ис тра жи ва њи ма ове вр сте.

Табела 5. Тип продукције и фреквенција употребе предлога код

Узраст (месеци) Тип продукције/фреквенција
I II III

20 2 1
22 1
24 2 9 3
26 1 4
28 5
30 1
32 2 4
34 9
36 8
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38 2
40 2
42 1 4
44 1

укупно 4 14 44

I – имитативно понављање; II – продуктивно понављање; III – спонтана продукција 

7.3.3. Тип продукције и фреквенција појављивања предлога с(а).
7.3.3.1. С(а) + ин стру мен тал. Ни је за бе ле же но ими та тив но по на вља ње. 

Про дук тив но по на вља ње се не по ја вљу је на ра ним уз ра сти ма. По ја вљу је се 
на уз ра сту од 26 ме се ци, при че му се на не ким уз ра сти ма сме њу је са спон та
ном про дук ци јом (укуп но 16). Спон та на про дук ци ја се ја вља већ на уз ра сту 
од 24 ме се ца и ви со ке је фре квен ци је у од но су на оста ла два ти па ис ка за 
(укуп но 47).

Табела 6. Тип продукције и фреквенција употребе с(а)+инструментал

Узраст (месеци) Тип продукције/фреквенција
I II III

20
22
24 3
26 2 1
28 1
30 5 2
32 3
34 6 8
36 1 4
38 2 6
40
42 3
44 8
46 5

укупно 16 47

I – имитативно понављање; II – продуктивно понављање; III – спонтана продукција 

7.3.3.2. С(а) + ге ни тив. Пред ло шкопа де жна кон струк ци ја с(а) + ге ни-
тив нај ма ње је за сту пље на у го во ру де це на ра ним уз ра сти ма. Ими та тив-
но по на вља ње по ја вљу је се на уз ра сту од 26 ме се ци (укуп но 4). Про дук тив-
но по на вља ње ни је се по ја ви ло у узор ку де чи јег го во ра. Спон та на про дук-
ци ја има нај ве ћу фре квен ци ју (укуп но 5), али је уку пан број по ја вљи ва ња 
ове кон струк ци је у са мом узор ку вр ло ма ли.
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Табела 7. Тип продукције и фреквенција употребе с(а)+генитив

Узраст (месеци) Тип продукције/фреквенција
I II III

20
22 1
24
26 4
28 1
30 1
32
34
36 1
38 1
40
42
44
46

укупно 4 5

I – имитативно понављање; II – продуктивно понављање; III – спонтана продукција 

8. ЗА Кљу чАК. Основ на иде ја овог ис тра жи ва ња би ла је да утвр ди мо да ли 
се у спон та ном го во ру де це на ра ним уз ра сти ма мо гу про на ћи сва зна че ња 
пред ло га код и с(а) ко ја су за сту пље на у је зи ку од ра слих. На осно ву по да та ка 
о за сту пље но сти ових пред ло га у ра ном де чи јем го во ру (savić – anđElković 
2004) по ку ша ли смо да од го во ри мо на пи та ње: да ли зна че ње мо же би ти фак
тор од ко јег за ви се усва ја ње и упо тре ба пред ло га код и с(а) у срп ском је зи ку.

8.1. Зна че ње ути че на по ја ву и бр зи ну усва ја ња пред ло га. Раз у ђе ност зна
че ња ко ју има ју пред ло шкопа де жне кон струк ци је у срп ском је зи ку ка рак те
ри шу и пред ло ге код и с(а). По ја ву ових пред ло га по сма тра ли смо у нај ра
ни јим фа за ма раз во ја го во ра код де це. Уочи ли смо да се у њи хо вој упо тре би 
из два ја ју јед но или нај ви ше два зна че ња. Ка да је у пи та њу пред лог код, зна
че ње ме ста вр ше ња рад ње је до ми нант но, али је за бе ле же но и зна че ње ме-
ста за вр шет ка кре та ња. Оста ла зна че ња (при су ство не ке осо би не, до пу сно 
зна че ње, услов и вре ме) не усва ја ју се на нај мла ђим уз ра сти ма. Пред лог с(а) 
се у кон струк ци ји са ин стру мен та лом нај пре усва ја кроз зна че ње пра вог со-
ци ја ти ва, док се оста ла зна че ња (не пра ви со ци ја тив, ква ли та тив ни ин стру-
мен тал) по ја вљу ју не што ка сни је, или се на нај мла ђим уз ра сти ма уоп ште 
не по ја вљу ју (вре ме, на чин, узрок). Оно што при ме ћу је мо је сте да де те уоча ва 
са мо од ре ђе не ре ла ци је и же ли да их из ра зи, а чи ни се да су зна че ња ко ја се 
пр ва усва ја ју она ко ји ма се озна ча ва ју јед но став ни је ре ла ци је. По да ци до би
је ни из узор ка ра не је зич ке про дук ци је де це го во ре нам ко је су то ре ла ци је 
и на ко ји на чин их де те из ра жа ва. Чи ње ни ца да се од ре ђе не ре ла ци је не по
ја вљу ју у узор ку ука зу је на то да их де те још увек не уоча ва, или да не по
сто ји мо ти ва ци ја да их из ра зи. Сви они из ра зи ко ји се по ја вљу ју, али су 
не пра вил но упо тре бље ни, ука зу ју на то да де те уоча ва од ре ђе ну ре ла ци ју, 
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же ли да је из ра зи, али не зна пра ви на чин да то ура ди, па ко ри сти она сред
ства ко ји ма рас по ла же.

8.2. Тип про дук ци је за ви си од уз ра ста де те та. Ка ко зна мо да ли је де те 
за и ста усво ји ло од ре ђе ни пред лог и ње го ва зна че ња, или је са мо ими ти ра ло 
го вор од ра слих? Ана ли зи ра ју ћи де чи је ис ка зе, уочи ли смо да се ка рак те ри
стич на ими та ци ја го во ра од ра слих углав ном по ја вљу је на ра ним уз ра сти ма. 
Ре зул та ти су нам по ка за ли да се вр ло ра но, већ на уз ра сту од 20 ме се ци, у 
де чи јем го во ру мо гу по ја ви ти пред ло зи, али су то ис ка зи ко ји ма се ими ти ра 
го вор од ра слих. Са мо стал на упо тре ба пред ло га ја вља се на не што ста ри јем 
уз ра сту. Ако се пред лог пр ви пут по ја ви на уз ра сти ма из ме ђу 30 и 40 ме се
ци, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће та упо тре ба би ти спон та на. Што се ка сни је по
ја ве, ста бил ни ја је њи хо ва упо тре ба и све је ма ње ими та ци је. Мо же мо ре ћи 
да су пр ва по ја вљи ва ња пред ло га на ра ним уз ра сти ма у ве ћем бро ју ими та
тив на, ма да по сто је од сту па ња. Де ша ва се да већ на уз ра сту од 20 ме се ци 
де те са мо стал но упо тре бља ва пред лог у пра вом зна че њу, ме ђу тим, ра не уз
ра сте ипак ка рак те ри ше по ја ва ими та тив них ис ка за. Што је де те ста ри је, 
го вор и упо тре ба пред ло га по ста ју све спон та ни ји и си гур ни ји.

Да би смо са си гур но шћу утвр ди ли ко ји су то фак то ри ко ји олак ша ва ју/
оте жа ва ју усва ја ње зна че ња пред ло га код де це, у не ком бу ду ћем ис тра жи ва
њу тре ба ло би ана ли зи ра ти го вор од ра слих, а за тим, до би је не по дат ке упо ре
ди ти са фре квен ци јом упо тре бе зна че ња пред ло га у де чи јем го во ру. Ве ру
је мо да би ово био по у здан на чин ко јим би се утвр ди ло ко ји су то фак то ри 
ко ји од ре ђу ју сте пен усва ја ња зна че ња пред ло га у ра ном де чи јем го во ру.
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Ana Milenković

THE ACQUISITION OF THE MEANINGS OF PREPOSITIONS 
KOD AND S(A) IN EARLY CHILD SPEECH

S u m m a r y

In this paper the development of the meanings of prepositions kod and s(a) at the age of 18 to 
48 months was analized. The research concerned several questions: (1) at which age do children use 
the prepositions kod and s(a) for the first time (when do the prepositions kod and s(a) appear in 
early child speech); (2) how do children learn and correctly use the meanings of the prepositions kod 
and s(a) and (3) are the first uses of the prepositions kod and s(a) in early child speech imitations of 
the speech of grownups or spontaneous uses? There is an assumption, based on previous studies, 
that the frequency of use of the prepositions kod and s(a) in adult speech will determine their appear
ance in early child speech. Also, the degree of conceptual complexity of the prepositions kod and s(a) 
will influence the time and simplicity in the acquisition of their meanings. The basic findings of this 
research imply that the complexity of the meanings of prepositions kod and s(a) influence their ap
pearance in early child speech. Also, the type of language use (whether the child imitates the speech 
of adults or uses the prepositions spontaneously) is determined by the child’s age.

Институт за српски језик САНУ
Кнез Михаилова 36, 11000 Београд, Србија
ana.milenkovic@isj.sanu.ac.rs

УСВАЈАЊЕ ЗНАЧЕЊА ПРЕДЛОГА КОД И С(А) У РАНОМ ДЕЧИЈЕМ ГОВОРУ


