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◄ Што такое граматычны лад маўлення? 

Граматычны лад маўлення — гэта сукупнасць ведаў і ўменняў, якія 

неабходны чалавеку, каб ствараць выказванні самому і разумець выказванні 

іншых. У граматычным ладзе мовы вылучаюцца марфалагічны лад, да якога 

адносіцца ўменне змяняць словы па формах (напрыклад, скланяць назоўнікі, 

спрагаць дзеясловы, змяняць прыметнікі ў родзе і ліку пры дапасаванні іх да 

назоўнікаў і г.д.), утвараць словы з дапамогай суфіксаў (хлеб – хлебніца, будаваць 

- будаўнік), прыставак (ляцеў, адляцеў, прыляцеў, абляцеў), ствараць складаныя 

словы з двух простых (доўгія вушы - даўгавухі) і інш.; і сінтаксічны лад, які 

прадугледжвае ўменне злучаць словы ў выказванні. 

Дзіця першапачаткова у працэсе прадметна-маніпулятыўнай дзейнасці 

спасцігае адносіны, якія ляжаць ў аснове граматычных катэгорый. Напрыклад, 

кідае мячык, пірамідку, кубік; бярэ ў рот лыжку, стучыць лыжкай, кідае лыжку. 

Гэтыя элементарныя аперацыі параджаюць схемы граматычных адносін: адно 

дзеянне – розныя прадметы; адзін прадмет – розныя дзеянні. Прадметныя дзеянні 

і адначасовае пазнавальнае развіццё,  а таксама ўзнікненне сімвалічнай функцыі 

ў гульні выступаюць перадумовай развіцця граматычнага ладу маўлення дзіцяці. 

Успомніце, якія перыяды фарміравання граматычнага ладу маўлення 

вылучаны ў А.М. Гваздзёвым. 

◄ Як развіваецца граматычны лад у першы перыяд? 

У першы – даграматычны - перыяд, паводле А.М. Гваздзёва, вылучаюцца дзве 

стадыі: 

- стадыя ўжывання аднаслоўных сказаў (1 год 3 месяцы – 1 год 8 месяцаў); 
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- стадыя ўжывання сказаў з 2-3 слоў (1 год 8 месяцаў – 1 год 10 месяцаў). 

Першыя словы дзіцяці з’яўляюцца адначасова і першымі выказваннямі – 

галафразамі. Слова-сказ служыць як для абазначэння асобнага канкрэтнага 

прадмета, дзеяння, так і цэлай сітуацыі. (Напрыклад, кісь ў розных сітуацыях 

можа азначаць: вось кошка; кошкін дыванчык; кошка падрапала і г.д.) Не 

выпадкова першыя словы ў большасці ўяўляюць сабой гукаперайманні, якія 

немагчыма суаднесці з часцінамі мовы. Але і нарматыўныя словы (мама, баба, 

дай) з’яўляюцца “замарожанымі”: дзеці не змяняюць іх па формах. 

Часам нават на першай стадыі ў маўленні некаторых дзяцей можна пачуць 

асобныя словаформы, якія нагадваюць выпадкі першых склонавых 

проціпастаўленняў: “Мамі” (працягваючы рукі да маці); “Бабі” (гэта бабуліна 

рэч). Формы слоў паступова “размарожваюцца”.  

На другой стадыі дзіця будуе выказванні з некалькіх слоў, аднак гэтыя словы 

пакуль што таксама “замарожаныя”: “Дзіда бай” (Дзед спіць); “Дзядзя лю-лю” 

(Дзядзя гаворыць па телефоне). Кожны падобны сказ змяшчае незмяняльнае 

слова з “нянькінай мовы”. У далейшым двуслоўныя фразы паступова 

ўскладняюцца - перадаюць больш складаны сэнс (“Бадя сë” – вада ўсë, г.зн. не 

капае з крана).  

Амерыканскія вучоныя паказалі, што двухслоўныя выказванні дзяцей 

падпарадкоўваюцца асаблівым “дзіцячым” правілам. Дзіця не проста злучае 

словы ў сказы выпадковым чынам – у яго маўленні з’яўляюцца два 

функцыянальныя класы слоў. Першы клас – гэта “апорныя” словы. Спіс такіх 

слоў невялікі і адносна замкнëны (дай, там, бай-бай і да т.п.). Другі клас – 

“адкрыты”, ëн больш шырокі і ўвесь час папаўняецца. Для стварэння двуслоўнага 

сказа выбіраецца слова з “апорнага” класа, а значэнне вар’іруецца за кошт 

другога слова з “адкрытага” класа (дай бібі, дай цік-так).  
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Трохслоўныя выказванні таксама могуць яшчэ складацца з “замарожаных” 

форм (“Тата яма капаць”, “Мама ніська цітаць” – мама, кніжку пачытай). Але на 

мяжы першага і другога перыядаў адбываецца пераход ад даграматычнай стадыі 

да марфалагічнай. Гэта выражаецца, ў прыватнасці, у тым, што для дзяцей 

становіцца значным парадак слоў у сказе (дзейнік папярэднічае выказніку, а калі 

маецца дапаўненне, яно таксама ставіцца перад выказнікам: “Баба каса 

ва рыць” – Баба кашу ва рыць). Практычна ўвесь другі год жыцця ўходзіць 

на асваенне глыбінных структур сказа, спачатку аднаслоўнага, затым – двух- і 

трохслоўнага.  
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