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Вядома, што ў нармальным генезе прамовы

дзеці праходзяць шэраг стадый авалодання

моўнай формай выразы паняццяў (значэнняў):

 адсутнасць маркіроўкі (напрыклад, замест корміць казу, дае казе,

шпацыруе з казой дзіця кажа: корміць каза, дае каза, шпацыруе

каза;

 правільная маркіроўка ў абмежаванай ліку выпадкаў;

 сверхрегуляризация маркіроўкі (т. е. перанясенне якой-небудзь

засвоенай формы на ўсе (ці многія) іншыя (напрыклад, корміць

казу, корміць слану, корміць мядзведзю);

 правільная маркіроўка ва ўсіх выпадках.



Гэтая заканамернасць адзначаецца і ў генезе гаворкі

дзяцей з алалией і затрымкай моўнага развіцця. Але для

дзяцей з алалией тыповыя з'явы, якія адсутнічаюць у

нормы і дзяцей з затрымкай моўнага развіцця.

 Замены канчаткамі іншых склонаў: корміць казу - козы; сядзіць са

шчанюком - са шчанюком; ляціць да савы - да совом; ляжаць на

стале - на стол; хвост у пеўня - у пеўня.

 Замены канчаткамі, якія адносяцца да розных склонах: не стала -

няма стол (нулявая флексія ў слове стол можа быць аднесена да

назоўнаму і вінавальнаму склонах); прыйшлі да ўрача - * да лекара

(флексія -а ставіцца да роднага і вінавальнаму склонах).

 Замены канчаткамі, неіснуючымі ў парадыгме: дае пеўня - певень.



Аналіз памылак у дзяцей з алалией выяўляе разам з названымі яшчэ дзве

істотныя асаблівасці ў скланенні назоўнікаў.

 Першая, уласцівая ўсім дзецям - гэта зменлівасць ў маркіроўцы

склонавых значэнняў. Пры выразе значэнняў слоў у адным і тым жа

склоне дзіця адзін раз можа спажыць правільнае канчатак, іншы раз

- няправільнае, трэці раз - таксама няправільнае, але іншае,

адрознае ад папярэдняга. Напрыклад: хобат у слана, але хвост у

пеўні; дае пеўня, але дае шчанюкоў (след .: шчанюку), дае Слонім

(след .: слану).

 Другая асаблівасць, якая адзначаецца ў большасці дзяцей з алалией,

- гэта наяўнасць у іх поўнай парадыгмы канчаткаў, але няўменне

карыстацца ёю, няведанне, у якіх выпадках нейкія заканчэння варта

ўжываць. Напрыклад, дзіця з алалией пры скланенні назоўнікаў у

родным і давальным склонах даваў такія адказы.



Такім чынам, для дзяцей з алалией і

затрымкай моўнага развіцця характэрныя свае

асаблівасці парушэнняў ўжывання склонавых

канчаткаў назоўнікаў. Гэтыя асаблівасці трэба

ўлічваць пры дыферэнцыяльнай дыягностыцы

алалии.


