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  Резиме    Abstract 

Истражувањето ги анализира карактеристи-
ките на прагматичните способности за рас-
кажување приказни на учениците со лесна 
интелектуална попреченост (ЛИП), во однос 
на вокабуларните карактеристики, грама-
тичката структура и суштинската структура 
на приказната, имајќи ги предвид нивната 
возраст и пол. Примерокот се состои од 60 
ученици со ЛИП, на возраст од 7 до 9 го-
дини, кои посетуваат специјално училиште. 
Прагматичните способности на детето се 
оценуваат со Тестот на раскажување приказ-
на. Резултатите од истражувањето откриваат 
значаен напредок во вокабуларот на поста-
рата група, каде што напредокот во грама-
тичката и суштинската структура беше по-
малку значителен. При споредбата на дос-
тигнувањата на учениците со ЛИП според 
вокабуларот, граматичката и суштинската 
структура на приказната, не се утврдени раз-
лики во полот. Споредбата на прагматични-
те способности на помлади и постари групи 
ученици со ЛИП со нормите за нивни врсни-
ци со типичен развој, покажува мала девија-
ција на помладата група.  
Резултатите од истражувањето ги откриваат 
карактеристиките на прагматичните способ-
ности  на ученици  со ЛИП и  можат да им 

 The research analyses characteristics of 
pragmatic abilities of storytelling of pupils 
with mild intellectual disabilities (MID), in 
the light of vocabulary characteristics, 
grammar structure and substantive structure 
of a story, considering their age and gender. 
The sample consists of 60 pupils with MID, 
aged 7 to 9, who attend special school. 
Child’s pragmatic abilities are assessed with 
The Storytelling Test. The research results 
reveal considerable progress of the older 
group in vocabulary, whereas the progress 
in grammatical and substantive structure 
was less substantial. When comparing 
achievements of pupils with MID according 
to the vocabulary, grammatical and 
substantive story structure, no gender 
differences are determined. A comparison 
of pragmatic abilities of younger and older 
groups of pupils with MID with the norms 
for peers with typical development shows 
minor deviation of the younger group. 
The research results reveal characteristics of 
pragmatic abilities of pupils with MID and 
can provide insights to speech therapists, 
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помогнат терапевти за говор, наставници, 
наставници во посебно образование и со-
ветници при разгледувањето на профилите на 
индивидуите кои се земени како основа за 
дизајнирање програми за интервенција.        
Со имплементирањето на таквата програма 
го охрабруваме развојот на прагматичните 
способности на учениците, на тој начин 
влијаеме врз нивните академски достигнува-
ња, комуникациска компетентност и соци-
јални вештини.  

teachers, special education teachers and 
counsellors when considering profiles of 
individuals that are taken as a basis for 
designing intervention programs. By 
implementing such program, we would 
encourage development of pragmatic 
abilities of pupils, thus affecting their 
academic achievements, communication 
competency and social skills.  

  

Клучни зборови: прагматични способности, 
лесна интелектуална попреченост, јазик, 
говор 

Keywords: pragmatic abilities, mild 
intellectual disabilities, language, speech 

  Вовед    Introduction 

Во последните децении, испитувањето на 
граматичките способности е заменето со ис-
питување на прагматичните способности – 
често наведени како комуникациски способ-
ности или комуникациска компетентност 
(1). Да се стане прагматично компетентен, 
потребни се поголеми вештини и знаење од 
оние стекнати при совладување на јазикот, 
вклучувајќи вештини за меморирање, длабо-
ко и добро организирано знаење за социјал-
ните и физичките светови, како и за самиот 
комуникациски процес, способност за флек-
сибилно интегрирање на повеќе извори на 
информации со различни модалитети, и 
способност за планирање и препознавање на 
низи постапки насочени кон целта (2). 
Еден од аналитичките инструменти кои 
редовно се користат за оценување на праг-
матичните способности на детето е раскажу-
вањето приказна. Нарацијата има директно 
влијание на социјалните интеракции и е 
добар индикатор за развој на други јазични 
способности или академски постигнувања. 
Затоа, оценката на способностите за раска-
жување приказна може да биде корисен ин-
дикатор за прагматичните способности во 
дијагностички процес, како и во евалуација 
на ефикасноста на јазичната интервенција 
(3). 
Според Дијагностичкиот и статистички при-
рачник за ментални нарушувања DSM-V (4), 
интелектуалната попреченост се дефинира 
како попречување што се јавува во текот на 
развојот на детето и вклучува недостатоци во 
областа на интелектуалното функционирање 

In the last decades, examination of 
grammatical abilities has been replaced by 
examination of pragmatic abilities – often 
referred to as communication abilities or 
communication competence (1). To become 
pragmatically competent, it  requires  skills 
and  knowledge  beyond  those  entailed  in 
the language acquisition, including  memory  
skills,  deep  and well-organized knowledge 
about the social and physical worlds and 
about the communicative process itself, 
ability to flexibly integrate multiple sources 
of information from different modalities, 
and  ability  to  plan  and  recognize  goal-
directed sequences of actions (2). 
One of regularly used analytical instruments 
to assess pragmatic abilities of children is 
storytelling. Narration has direct influence 
on social interactions, and it is a good 
indicator of development of other language 
abilities and academic achievements. 
Therefore, the assessment of storytelling 
abilities could be useful indicator of 
pragmatic abilities, of diagnostic process as 
well as of evaluation of the language 
intervention efficiency (3). 
According to the Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders DSM-V (4), 
intellectual disabilities are defined as 
disabilities that emerge during child’s 
development and include deficiencies in the 
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и адаптивното однесување. Последното е 
збир на концептуални (јазични способности, 
читање, пишување, математика, размислува-
ње и меморија), социјални (емпатија, социјал-
но расудување, интерперсонални комуника-
циски способности, способности за стекну-
вање пријателство и слично) и практични 
вештини (самостојно дејствување во областа 
на лична грижа, вработување, управување со 
финансии, реакции, образование и други 
работни задачи), кои сите луѓе ги учат со цел 
да функционираат во нивните секојдневни 
животи (4). 
Бидејќи прагматичната компетентност се 
потпира на сложена интеграција на вештини 
во овие домени, прагматичните способности 
се често под влијание кај интелектуалната 
попреченост (5–9). Бројчин и др. (8) наведу-
ваат дека испитувањето на прагматичните 
способности на ученици со лесна интелек-
туална попреченост (ЛИП) на возраст поме-
ѓу 8 и 16 години покажуваат помали достиг-
нувања од очекуваните врз основа на нивна-
та ментална возраст. 
Вербалните способности на децата со ЛИП 
се значително помалку развиени од невер-
балните, покажувајќи ја природната слабост 
во нивните говорни и јазични способности 
(10). Доцнењето во јазичниот развој е типич-
но за сите деца со ИП (3). ИП влијае на спо-
собноста за категоризирање предмети, спо-
собности за воопштување, меморирање и 
развој на други способности кои последова-
телно го попречуваат лексичкиот развој (11). 
Покрај доцнењето, вокабуларот на децата со 
ЛИП го следи истиот развоен пат како и  
нивните врсници. Без оглед на нивната хро-
нолошка возраст, детето мора да го совлада 
претходното развојно ниво, со цел да напре-
дува во следните нивоа на развој на вокабу-
ларот и други говорни структури (11). Smole 
(10) тврди дека типичниот развој на морфо-
фонемичките правила и елиминацијата на  
неписменоста престануваат на крајот на фа-
зата на конкретни логички активности, прет-
ставувајќи крај на критичната фаза во однос 
на развојот на говорот. Повеќето деца со 
ЛИП остануваат во таа рамка дури и според 
нивната хронолошка возраст. Како последи-
ца на тоа, одредени нивоа, особено семан-
тички и граматички, остануваат несовладани 

area of intellectual functioning and adaptive 
behaviour. The latter is collection of 
conceptual (language abilities, reading, 
writing, math, reasoning, and memory), 
social (empathy, social judgment, 
interpersonal communication abilities, 
abilities to attain friendships and suchlike), 
and practical skills (independent action in 
areas of personal care, employment, 
financial management, reactions, education 
and other work tasks) that all people learn in 
order to function in their daily lives (4). 
Since pragmatic competence relies on a 
complex integration of skills across these 
domains, pragmatic abilities of people with 
ID are frequently impacted (5–9). Brojchin 
et al. (8) state that examination of pragmatic 
abilities of pupils with mild intellectual 
disabilities (MID) aged between 8 and 16 
shows lower achievements than expected, 
based on their mental age.  
Verbal abilities of children with MID are 
significantly less developed than non-verbal 
ones, showing the natural weakness of their 
speech and language abilities (10). Delay in 
language development is typical for all 
children with ID (3). ID impacts the ability 
to categorize objects, generalization 
abilities, memory, and development of other 
abilities that consequently hinder lexical 
development (11). Despite the delay, the 
vocabulary of children with MID follows 
the same developmental path as their peers. 
Regardless of their chronological age, a 
child must, in order to progress to the next 
levels of vocabulary development and other 
speech structures, master the previous 
developmental level (11). Smole (10) claims 
that typical development of 
morphophonemic rules and elimination of 
illiteracy stop at the end of the phase of 
concrete logical operations, representing the 
end of a critical phase regarding speech 
development. Most children with MID 
remain within that frame even according to 
their chronological age. Consequently, 
certain levels, especially semantic and 
grammatical, remain unattainable for some 
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за некои деца со ИП. Rondal (12) именува 
дека најчестите морфосинтаксички пробле-
ми на лицата со ИП произлегуваат од посла-
бите способности за имплицитно учење, што 
има огромно влијание врз граматичкиот раз-
вој. Затоа, децата со ЛИП го развиваат свој-
от вокабулар подобро од синтаксата. Тие се 
изразуваат преку кодирање семантички врс-
ки, слично на децата со типичен развој на 
иста ментална возраст, при што значењето 
на зборовите е поконкретно и буквално, а 
речениците се пократки од оние на нивните 
врсници со типичен развој (10). Децата со 
ИП ретко употребуваат придавки и прилози, 
при што зборовите со поконкретно значење 
почесто се користат (13).    
Kaat-van den Os и др. (14) откриле дека деца-
та со помали интелектуални способности по-
кажуваат значителна дивергенција во шеми-
те на развојот на вокабуларот. Децата со 
ЛИП претставуваат хетерогена група, бази-
рана на одредени области од развојот на го-
ворот, при што факторите кои одредуваат 
хетерогеност се разликуваат (10). Затоа, пре-
цизната клиничка проценка на различните 
когнитивни, социјални и јазични способнос-
ти е од огромна важност (15).   
Кога се спроведува истражување за раскажу-
вање приказни на деца, истражувачите често 
го проучуваат влијанието на полот. Марја-
новиќ Умек и др. (16) откриле дека девојчи-
њата и момчињата на возраст помеѓу 3 и 8 
години се меѓусебно споредливи во прагма-
тичната употреба на јазикот, т.е. во кохе-
рентноста и кохезијата во раскажувањето 
приказни во различни услови – сликовен ма-
теријал, во слушање книги за деца на лента, 
или во воведниот збор кој претставува по-
четен дел од приказната.   
Лицата со ЛИП се вклучени во нивното 
опкружување преку инклузивна парадигма, 
каде што недостатокот на јазични и комуни-
кациски вештини го попречува нивното со-
цијално, емоционално и професионално при-
лагодување. Развојот на прагматични спо-
собности е еден од клучните фактори за ус-
пешна инклузија на лицата со ИП, бидејќи 
овие способности се важни за успешна ака-
демска инклузија, како и за конкурентно 
вработување и социјална еднаквост на 
лицата со ИП (17).  

children with ID. Rondal (12) names the 
most common morph-syntactic issues of 
persons with ID which stem from weaker 
abilities of implicit learning, which has 
great influence on grammatical develop-
ment. Therefore, children with MID 
develop their vocabulary better than syntax. 
They express themselves through coding 
semantic relations, similar to typically 
developing children of the same mental age, 
whereas the meaning of words is more 
concrete and literal, and the sentences are 
shorter than those of peers with typical 
development (10). Children with ID rarely 
use adjectives and adverbs, and words with 
more concrete meaning are used more often 
(13).  
Kaat-van den Os el. al. (14) found that 
children with lower intellectual abilities 
show significant divergence in vocabulary 
development patterns. Children with MID 
represent a heterogeneous group, based on 
certain areas of speech development, 
whereas the factors to determine hetero-
geneity differ (10). Therefore, an accurate 
clinical assessment of various cognitive, 
social and language abilities is of utmost 
importance (15). 
When conducting a research on storytelling 
of children, researchers often study the 
gender effect. Marjanoviс Umek et al. (16) 
found that girls and boys, aged between 3 
and 8, perform comparably in pragmatic 
language usage, i.e. coherence and cohesion 
in storytelling in various conditions - picture 
material, listening of children’s books on 
tape, or in an opening statement, represent-
ting introduction into the story.  
Persons with MID are included into their 
environment by inclusive paradigm, 
wherein lacking language and communi-
cation skills hinder their social, emotional 
and professional adjustment. Developing 
pragmatic abilities is one of the key factors 
of successful inclusion of persons with ID, 
since these abilities are important for a 
successful academic inclusion, as well as 
competitive employment and social equality 
of persons with ID (17).  
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Мартин и др. (15) откриле дека прагматич-
ното нарушување влијае врз комуникациска-
та и социјалната интеракција, со потенцијал 
да влијае врз односите со членовите на 
семејството, врсниците и другите членови на 
заедницата. Така, прагматичните вештини на 
индивидуи со ИП имаат загарантирано по-
себно внимание при напорите за истражу-
вање и интервенција. Подоброто разбирање 
на комуникациските компетенции на лица 
со ИП е важно и за оценувањето и за подо-
брувањето на нивните прагматични способ-
ности и последователно на тоа, лицата со 
ИП да се охрабрат во постигнувањето на 
нивна економска и социјална независност.  
И покрај широката примена на испитува-
њето на прагматичните способности на де-
цата со типичен развој во Словенија, има не-
достаток од модерно истражување кое би ги 
открило прагматичните способности на уче-
ниците со ЛИП. Целта на ова истражување е 
да се испитаат старосните и половите разли-
ки во прагматичните способности за раска-
жување приказни на децата со ЛИП и да се 
истражат карактеристиките на раскажу-
вањето приказни кои вклучуваат вокабулар, 
граматичка структура на говорот и суштин-
ска структура на говорот. Целта на ова ист-
ражување е да се обезбеди корисен водич за 
примена на соодветна програма за интервен-
ција за заштита од влијание на прагматично-
то нарушување врз идните академски и со-
цијални способности. Згора на тоа, достиг-
нувањата на помладата и постарата група 
ученици со ЛИП ќе бидат споредени со 
прагматичните способности на нивните 
врсници со типичен развој.  

Martin et. al. (15) found that pragmatic 
impairment affects communication and 
social interaction, with potential to impact 
relationships with family members, peers, 
and other community members. Thus, the 
pragmatic skills of individuals with ID 
warrant special consideration in research 
and intervention efforts. Better understand-
ding of communication competences of 
persons with ID is important for assessment 
and improvement of their pragmatic 
abilities and consequently to empower 
persons with ID in achieving their economic 
and social independence.  
Despite the broad application of examining 
pragmatic abilities of children with typical 
development in Slovenia, there is a lack of a 
modern research that would show pragmatic 
abilities of pupils with MID. There-
fore, the purpose of the present study is to 
examine age and gender differences in 
pragmatic abilities of storytelling of pupils 
with MID and to explore the characteristics 
of storytelling that include vocabulary, 
grammatical speech structure and substan-
tive speech structure. The objective of this 
research is to provide useful guidance for 
applying a proper intervention program to 
guard against the effect of pragmatic 
impairment on future academic and social 
abilities. Moreover, achievements of 
younger and older group of pupils with 
MID will be compared to the pragmatic 
abilities of their peers with typical develop-
ment. 

 

Методологија    Methods 
 

Методи на истражување 
Истражувањето се заснова на дескриптивно 
- аналитички и каузален – неексперимента-
лен метод на емпириско педагошко истра-
жување. Пристапот на истражувањето е 
квантитативен.  
Примерок 
60 ученици со ЛИП, на возраст помеѓу 7 и 9 
години беа вклучени во неслучаен и намерен 
примерок. Сите ученици живеат во слично 
социјално окружување и посетуваат моди-
фицирана образовна програма со пониски 
образовни стандарди во североисточниот 

Research methods 
The research is based on the descriptive-
analytical and causal non-experimental 
method of empirical pedagogic research. 
The research approach is quantitative. 
Sample 
60 pupils with MID, aged between 7 and 9 
were included in a non-random and 
purposive sample. All pupils lived in a 
similar social environment and attended 
modified educational program with lower 
educational standards in the northeastern 
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дел на Словенија. Податоците за IQ (50 –70) 
беа земени од личните досиеја на учесни-
ците. Овој примерок вклучува ист процент 
на ученици во однос на возраста и полот, 
поделени во две возрасни групи. Првата 
група вклучува 30 ученици со ЛИП, на воз-
раст од 7 години, имено 15 (50%) девојчиња  
и 15 (50%) момчиња. Другата група вклу-
чува 30 ученици со ЛИП, на возраст од 9 
години, имено 15 (50%) девојчиња  и 15 
(50%) момчиња. Беа добиени согласности од 
децата и одобренија од нивните родители за 
учество во истражувањето. 
 
Варијабли 
Возраста и полот претставуваат независни 
променливи. Зависна променлива е прагма-
тичната способност за раскажување приказ-
на, којашто е составена од вокабулар, грама-
тичка структура и суштинска структура. 
Вокабулар претставува број на различни 
зборови и вклучува лексички и граматички 
зборови. Граматичката структура е соста-
вена од должина на реченицата, сложени 
реченици вид 1 и вид 2 (словенечкиот и 
англискиот јазик се разликуваат во структу-
рата на сложените реченици – словенечкиот 
има поспецифични гледишта) и прости 
реченици. Суштинската структура се состои 
од настан, гледиште и ментална состојба на 
протагонистот.  
 
Оценување на варијаблите 
Приказната на детето беше евалуирана на лист 
за одговори и оценета врз основа на ин-
дикаторите кои соодведствуваат со променли-
вите на ова истражување. Бројот на елементи 
на секој индикатор беше избројан.  
 
Инструменти и процедури на тестирањето 
Прагматичните способности на децата беа 
оценети со Тестот на раскажување приказна: 
илустрации на Кралот Жаба, кој мери три 
критериуми на приказните на децата: во-
кабулар, граматичка структура и содржин-
ска структура на приказните (18). Тестот се 
употребува за оценување на прагматичните 
способности за раскажување приказни на 
ученици на возраст помеѓу 6 и 9 години, 

part of Slovenia. Data on IQ (50 –70) were 
drawn from the participants’ personal files. 
This sample included the same percentage 
of pupils regarding age and gender, divided 
in two age groups. The first group includes 
30 pupils with MID, aged 7, namely 15 
(50%) girls and 15 (50%) boys. The other 
group included 30 pupils with MID, aged 9, 
namely 15 (50%) girls and 15 (50%) boys. 
Children's affirmative agreement to 
participate in research and permission of 
their parents were obtained. 
 
Variables 
Age and gender represent independent 
variables. Dependent variable is pragmatic 
ability of storytelling, which is comprised of 
vocabulary, grammatical structure, and 
substantive structure. Vocabulary represents 
a number of different words, and it includes 
lexical and grammatical words. Gram-
matical structure is comprised of sentence 
length, type 1 and type 2 compound 
sentences (Slovene and English differ in 
compound sentence structures, with Slovene 
having more specific perspectives), and 
simple sentences. Substantive structure is 
comprised of event, perspective, and mental 
state of a protagonist.  
 
Variables evaluation 
A child’s story was evaluated on an answer 
sheet and assessed on the basis of indicators 
that correspond to the variables of this 
research. The number of elements of each 
indicator was counted. 
 
Instruments and testing procedures   
Child’s pragmatic abilities were assessed 
with The Storytelling Test:Illustrations of 
the Frog King, which measures three 
criteria of children’s stories: vocabulary, 
grammatical structure, and content structure 
of stories (18). The test is in use for 
assessing pragmatic abilities of storytelling 
of pupils aged between 6 and 9, according 
to the norms for children with typical 
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според нормите за деца со типичен развој. 
Приказните на децата раскажани преку 
стандарден сет на илустрации беа анали-
зирани во однос на критериумите дизај-
нирани за да се оцени нивото на развој на 
приказните. Пирсоновиот коефициент на 
корелација помеѓу достигнувањата е 0,99 
(95% CI: 0,98 < ρ < 1,00), коефициентот на 
корелација помеѓу класите (ICC) е 0,98 (95% 
CI: 0,97 < ICC < 0,99). Кронбаховата алфа за 
група ученици на возраст од 8 години е 0,88, 
а за сите возрасни групи (6,7 и 8) е 0,80. 
Корелацијата помеѓу заедничкото дос-
тигнување и критериумите со корекција за 
несовршена доверливост е 0,81 (без корек-
ција корелацијата е помала за 0,01), со што 
се одразува на валидноста на тестот (18).   
Податоците беа обработени со статистички-
от софтвер SPSS. Беше користена основна 
дескриптивна статистика. За да се утврди 
дали возраста и полот на учесниците влијаат 
врз вокабуларот, граматичката структура, 
суштинската структура и прагматичните 
способности, беше направена двострана 
анализа на варијанса. За анализа на раз-
ликите во однос на примерокот и нормите за 
деца со типичен развој по возраст, во поглед 
на избраните карактеристики (вокабулар, 
граматичка структура, суштинска структура 
и прагматични способности) беше користен 
т-тестот за независни примероци. Корела-
циите помеѓу зависните променливи и праг-
матичните способности беа тестирани со 
Пирсоновиот коефициент на корелација. 
Хомогеноста на варијансата беше тестирана 
со Левиновиот тест. Нормалноста на распо-
редот на резултатите беше тестирана со 
коефициент на асиметрија и коефициент на 
куртоза.  

development. Children’s stories told 
through a standard set of illustrations were 
analyzed in terms of criteria designed to 
assess the developmental level of the 
stories. Pearson coefficient of correlation 
between achievements is 0.99 (95% CI: 
0.98 < ρ < 1.00), interclass correlation 
coefficient (ICC) is 0.98 (95% CI: 0.97 < 
ICC < 0.99). Cronbach α for a group of 
pupils aged 8 is 0.88, and for all age groups 
(6, 7 and 8) is 0.80. Correlation between 
joint achievement and criteria with 
correction for imperfect reliability is 0.81 
(without correction the correlation is lower 
for 0.01), which reflects the validity of the 
test (18). 
The data were processed with the SPSS 
statistics software. Basic descriptive statistics 
were used. To determine whether partici-
pants’ age and gender affected vocabulary, 
grammatical structure, substantive structure 
and pragmatic abilities, a two-way analysis 
of variance was conducted. For the analysis 
of differences in terms of the sample groups 
and norms for children with typical 
development by age regarding the chosen 
characteristics (vocabulary, grammatical 
structure, substantive structure, pragmatic 
abilities), a t-test for independent samples 
was used. Correlations between dependent 
variables and pragmatic abilities were tested 
with Pearson correlation coefficient. 
Homogeneity of variance was tested with 
Levene’s test. Normality of results 
distribution was tested with coefficient of 
asymmetry and coefficient of kurtosis. 

  

Резултати  Results 
  

Резултатите покажуваат дека одредени про-
менливи немаат нормален распоред и дека 
одредена група променливи се различно ева-
луирани, па се неспоредливи. Од таа причи-
на сите променливи беа нормализирани 
(табела 1).  

Results show that certain variables do not 
distribute normally, and certain set of 
variables is differently evaluated, thus it is 
incomparable. For that reason, all variables 
have been normalized (Table 1).  
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Општ преглед на резултатите General overview of results 
  

Табела 1. Дескриптивна статистика за вокабуларот, 
граматичката структура на приказната и суштинската 
структура на приказната на 7-годишници и 9-годишници 
со ЛИП 

 Table 1. Descriptive statistics on vocabulary, grammatical 
story structure and substantive story structure of 7-year-
olds and 9-year-olds with MID  
 

  

Зависни варијабли / Dependent variables 
Возраст / 
Age  

N Min 
 

Max 
 

M 
 

SD 

Вокабулар / Vocabulary       

Број на различни зборови / Number of different words  

7 30 0.68 3.57 2.29  .75

  30 2.08 5.06 3.72 0.69
Сите / All 60 0.68 5.06 3.00 1.00

Граматичка структура / Grammatical structure    

Должина на реченицата / Sentence length 
 

7 30 0.79 5.19 2.65 0.97
9 30 1.77 6.17 3.35 0.91

Сите / All 60 0.79 6.17 3.00 1.00

Сложени реченици тип 1 / Type 1 compound sentences 
 

7 30 1.88 5.58 2.58 0.86
9 30 1.88 5.58 3.42 0.97
Σ 60 1.88 5.58 3.00 1.00

Сложени реченици тип 2 / Type 2 compound sentences 
 

7 30 1.99 3.65 2.58 0.62
9 30 1.99 5.86 3.41 1.14

Сите / All 60 1.9 5.86  .00 1.00

Прости реченици / Simple sentences  
7 30 1.64 3.78 2.60 0.54
9 30 1.44 6.74 3.40 1.19
Σ 60 1.44 6.74 3.00 1.00

Суштинска структура  / Substantive structure   

Настан / Event  
7 30 1.65 4.97 2.90 1.05
9 30 1.65 4.56 3.10 0.96

Сите / All 60 1.65 4.97 3.00 1.00

Промена на гледиште  / Change of perspective 
7 30 1.88 6.04 3.02 0.99
9 30 1.88 6.04 2.99 1.02

Сите / All 60 1.88 6.04 3.00 1.00

Ментална состојба на протагонистот / Mental state of a 
protagonist 

7 30 1.80 6.75 3. 2 1.18
9 30 1.80 5.10 2.88 0.79

Сите / All 30 1.65 4.97 2.90 1.05
 

 
Резултатите прикажани во табела 1 откриваат 
подобри прагматични способности кај 9-го-
дишниците (М=3,71) отколку кај 7-годишни-
ците (М = 2,29). 7-годишниците имаат најдо-
бри резултати во суштинската структура (М = 
2,40), по што следи граматичката структура (М 
= 2,38) и вокабуларот (М = 2,29). 9-годиш-
ниците имаат сосема спротивни резултати: тие 
имаат подобри резултати во вокабуларот (М = 
3,72), по што следи граматичката структура (М 
= 3,62) и суштинската структура (М = 3,60).   
Средната вредност на различните зборови ко-
ристени од учениците со ЛИП е 3 (табела 1).  
9-годишниците користеле поголем фонд на 
зборови (М = 3,72) а 7-годишниците помал 
фонд на зборови (М = 2,29). Разликите во 
употребата на секој дел од говорот беа ис-
тражувани со длабинска анализа на вокабу-
ларот. 9-годишниците постигнуваат поголеми 
средни вредности за сите променливи на гра-
матичката структура на приказната и надмину-

The results shown in Table 1 reveal better 
pragmatic abilities of 9-year-olds (M=3.71) 
than 7-year-olds (M=2.29). 7-year-olds have 
the best results in substantive structure 
(M=2.40), followed by grammatical structure 
(M=2.38), and vocabulary (M=2.29). 9-year-
olds have just the opposite results: they have 
better results in vocabulary (M=3.72), 
followed by grammatical structure (M=3.62), 
and substantive structure (M=3.60). 
The mean of different words, used by pupils 
with MID, is 3 (Table 1). A bigger variety of 
words was used by 9-year-olds (M=3.72), and 
a lesser variety by 7-year-olds (M=2.29). The 
differences in the usage of each part of speech 
were examined in an in-depth vocabulary 
analysis. 9-year-olds achieve higher means for 
all variables of grammatical story structure, 
and surpass M=3.00; whereas 7-year-olds 
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ваат М = 3,00: додека 7-годишниците остану-
ваат под средната вредност, што значи дека  
9-годишниците кажуваат подолги и покомп-
лексни реченици, често сложени реченици, 
што ја покажува разликата помеѓу средните 
вредности на двете групи. Најголемата разлика 
во однос на возраста е видлива во сложените 
реченици вид 1 (М = 2,58, М = 3,42), по што 
следат сложените реченици вид 2 (М = 2,58, М 
= 3,41) и простите реченици (М = 2,60, М = 
3,40). Најмалата разлика е најдена во должи-
ната на речениците (М = 2,65, М = 3,35). Соод-
носот помеѓу простите и сложените реченици 
на 7-годишниците останува истиот како и кај 
9-годишниците, каде што речениците се по-
долги. 9-годишниците имаат повисоки средни 
вредности кај сите променливи на суштин-
ската структура на приказната; меѓутоа, тие се 
помалку хомогени од 7-годишниците, што ука-
жува на нееднаков развој на индивидуалците 
во постарата група. 7-годишниците имаат нај-
високи резултати во менталната состојба на 
протагонист (М = 2,60), по што следи промена 
на гледиштето (М = 2,54) и настан (М = 2,45). 
Спротивно на тоа, 9-годишниците имаат најдо-
бри резултати во настанот (М = 3,55), по што 
следи промена на гледиштето (М = 3,47) и на 
менталната состојба на протагонистот (М = 
3,40). Најголем напредок во суштинската 
структура на приказната може да се забележи 
кај настанот (7-годишници М = 2,45; 9-годиш-
ници М = 3,55). 
Девојчињата и момчињата имаат слични ре-
зултати во сите области на прагматичните спо-
собности (табела 2). Девојчињата имаат малку 
поголеми прагматични способности (М = 3,0) 
од момчињата (М = 2,96). Девојчињата имаат 
најдобри резултати во вокабуларот (М = 3,07), 
по што следи граматичката структура (М = 
3,03) и суштинската структура (М = 2,96). 
Момчињата имаат највисоки резултати во 
суштинската структура (М = 3,06), по што сле-
ди граматичката структура (М = 2,97) и вока-
буларот (М = 2,93). Најголемата разлика во 
полот во однос на елементите на прагматич-
ните способности може да се забележи кај 
суштинската структура – девојчињата имаат М 
= 2,95, а момчињата М = 3,06. Следен е вока-
буларот (М = 3,07 и М = 2,93), а најмала е раз-
ликата во граматичката структура (M = 3,03 и 
M = 2,97). Резултатите покажуваат дека мом-
чињата и девојчињата остваруваат слични ре-
зултати во однос на вокабуларот. Средната 
вредност на различните зборови е малку пого-
лема за девојчињата (М = 3,07) отколку за 
момчињата (М = 2,93). Соодносот помеѓу сло-

remain below mean, meaning that 9-year-olds 
speak in longer and more complex sentences, 
often compound sentences, which shows the 
difference between the means of both groups. 
The biggest difference regarding the age is 
visible in type 1 compound sentences 
(M=2.58, M=3.42), followed by type 2 
compound sentences (M=2.58, M=3.41), and 
simple sentences (M=2.60, M=3.40). The 
smallest difference is found in sentence length 
(M=2.65, M=3.35). The ratio between simple 
and compound sentences of 7-year-olds 
remains the same as of 9-year-olds, whereas 
the sentences are longer. 9-year-olds have 
higher means in all variables of substantive 
story structure; however, they are less 
homogeneous than 7-year-olds, showing 
unequal progress of individuals of the older 
group. 7-year-olds have highest results in 
mental state of a protagonist (M=2.60), 
followed by change of perspective (M=2.54), 
and event (M=2.45). Opposite, 9-year-olds 
have best results in event (M=3.55), followed 
by change of perspective (M=3.47), and 
mental state of a protagonist (M=3.40). The 
greatest progress in substantive structure of a 
story can be seen in event (7-year-olds 
M=2.45; 9-year-olds M=3.55). 
Girls and boys have similar results for all 
areas of pragmatic abilities (Table 2). Girls 
have slightly higher pragmatic abilities 
(M=3.04) than boys (M=2.96). Girls have best 
results in vocabulary (M=3.07), followed by 
grammatical structure (M=3.03), and 
substantive structure (M=2.96). Boys have the 
highest results in substantive structure 
(M=3.06), followed by grammatical structure 
(M=2.97), and vocabulary (M=2.93). The 
biggest difference in gender regarding 
elements of pragmatic abilities can be seen in 
substantive structure, with girls having 
M=2.95, and boys M=3.06. Next is 
vocabulary (M=3.07 and M=2.93), and the 
smallest difference is found in grammatical 
structure (M=3.03 and M=2.97). The results 
reveal that boys and girls achieve similar 
results regarding vocabulary. The mean of 
different words is slightly higher for girls 
(M=3.07) than for boys (M=2.93). Ratio of 
type 1 and type 2 compound sentences 
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жените реченици вид 1 и вид 2 останува ист 
без оглед на полот, при што девојчињата кажу-
ваат подолги и посложени реченици; меѓутоа, 
разликата е минимална. 
 

remains the same regardless of gender, 
whereas girls speak in longer and more 
complex sentences; however, the difference is 
minimal. 

Табела 2. Дескриптивна статистика за вокабуларот, 
граматичката структура на приказната и суштинската 
структура на приказната на момчињата и девојчињата со 
ЛИП 
 

Table 2. Descriptive statistics on vocabulary, grammatical 
story structure and substantive story structure of girls and 
boys with MID 

Зависни променливи  / Dependent 
variables 

Пол / Gender  N Min 
 

Max 
 

M 
 

SD 

Вокабулар / Vocabulary       

Број на различни зборови  / Number of 
different words  

Девојчиња / Girls 30 0.88 5.06 3.07 1.03

Момчиња / Bo s  30 0.68    4.5 2.93 0.98
Сите / All 60 0.68 5.06 3.00 1.00

Граматичка структура  / Grammatical 
structure  

  

Должина на реченицата / Sentence length 
 

Девојчиња / Girls 30 1.28 5.19 3.06 0.88
Момчиња / Boys  30 0.79 6.17 2.94 1.12
Сите / All  0 0.79 6.17 3.00 1.00

Сложени реченици тип 1 / Type 1 
compound sentences 
 

Девојчиња / Girls 30 1.88 5.58 3.09 0.99
Момчиња / Boys  30 1.88 5.58 2.92 1.02
Сите / All 60 1.88 5.58 3.00 1.00

Сложени реченици тип 2 / Type 2 
compound sentences 
 

Девојчиња / Girls 30 1.99  0.86 3.10 1.07
Момчиња / Boys  30 1.99 5.31 2.90 0.94
Сите / All 60 1.99 5.86 3.00 1.00

Прости реченици / Simple sentences  
Девојчиња / Girls 30 1.44 6.33 2.98 1.02
Момчиња / Boys  30 1.64 6.74 3.02 0.99
Сите / All 60 1.44 6.74 3.00 1.00

Суштинска структура  / Substantive 
structure 

  

Настан / Event  
Девојчиња / Girls 30 1.65 4.97 2.90 1.05
Момчиња / Boys  30 1.65 4.56 3.10 0.96
Сите / All 60 1.65 4.97 3.00 1.00

Промена на гледиштето / Change of 
perspective 

Девојчиња / G rls 30 1.88 6.04  0.02 0.99
Момчиња / Boys  30 1.88 6.04 2.99 1.02
Сите / All 60 1.88 6.04 3.00 1.00

Ментална состојба на протагонистот / 
Mental state of a protagonist 

Девојчиња / Girls 30 1.80 6.75 3.12 1.18
Момчиња / Boys  30 1.80 5.10 2.88 0.79
Сите / All 30         1.8 6.75 3.00 1.00

 

  

Момчињата имаат малку подобри резултати во 
настанот (М = 3,10), а девојчињата во ментал-
ната состојба на протагонистот (М = 3,12) и во 
промената на гледиштето (М = 3,02). Девојчи-
њата имаат најдобри резултати во менталната 
состојба на протагонистот (М = 3,12), а момчи-
њата во настанот (М = 3,10). Најголемата раз-
лика во суштинската структура на приказната 
во однос на полот е во менталната состојба на 
протагонистот (М = 3,12), при што девојчињата 
имаат остварена М = 3,12, а момчињата М = 
2,88. 
Постои статистички значајна позитивна корела-
ција помеѓу прагматичните способности на уче-
ниците со ЛИП и другите зависни променливи. 
Најголема беше корелацијата помеѓу прагма-

Boys have slightly better results in event 
(M=3.10), and girls have slightly better results 
in mental state of a protagonist (M=3.12), and 
change of perspective (M=3.02). Girls have 
the best results in mental state of a protagonist 
(M=3.12), and boys in event (M=3.10). The 
greatest difference in substantive structure of a 
story regarding gender is in mental state of a 
protagonist, with girls achieving M=3.12, and 
boys M=2.88. 
There is a statistically significant positive 
correlation between pragmatic ability of 
pupils with MID and other dependable 
variables. The highest correlation is between 
pragmatic abilities and vocabulary measured 
by the number of different words, r(60)=0.98, 
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тичните способности и вокабуларот, измерена 
преку бројот на различни зборови, r(60)=0,98), 
p<0,001, што значи дека прагматичната способ-
ност станува поголема со поширок и побогат 
вокабулар.  
Малку пониска, но сѐ уште многу висока пози-
тивна корелација е забележана помеѓу прагма-
тичните способности и граматичката структура, 
r(60)=0,92, p<0,001. Помеѓу променливите на 
граматичката структура, највисока корелација 
со прагматичните способности е забележана кај 
сложените реченици вид 2, со висока позитивна 
корелација r(60)= 0,90, p<0,001. Ова е просле-
дено со променливите со корелација на средно 
ниво, имено сложените реченици вид 1 
r(60)=0,64, p< 0,001, простите реченици 
r(60)=0,60, p<0,001 и должината на речениците 
r(60)=0,51, p< 0,001. 
Има силна позитивна корелација помеѓу праг-
матичната способност и суштинската структура 
- r(60)=0,75, p<0,001. Помеѓу променливите на 
суштинската структура, настанот има највисока 
корелација со прагматичните способности со 
висока позитивна корелација r(60) = 0,70, 
p<0,001. Следна е промената на гледиштето 
r(60)=0,61, p<0,001, па ментална состојба на 
протагонистот r(60) = 0,42, p<0,001. 
 

p<0.001, meaning that pragmatic ability 
becomes higher with broader and richer 
vocabulary. 
Slightly lower, yet still very high positive 
correlation is seen between pragmatic abilities 
and grammatical structure, r(60)=0.92, 
p<0.001. Among grammatical structure 
variables, the highest correlation with 
pragmatic abilities is seen in type 2 compound 
sentences, with high positive correlation 
r(60)=0.90, p<0.001. This is followed by 
variables with medium-level correlation, 
namely type 1 compound sentences, 
r(60)=0.64, p<0.001, simple sentences, 
r(60)=0.60, p<0.001, and sentence length, 
r(60)=0.51, p<0.001. 
There is a strong positive correlation between 
pragmatic ability and substantive structure, 
r(60)=0.75, p<0.001. Among substantive 
structure variables, event has the highest 
correlation with pragmatic abilities, with high 
positive correlation, r(60)=0.70, p<0.001. Next 
is change of perspective, r(60)=0.61, p<0.001, 
and mental state of a protagonist, r(60)=0.42, 
p<0.001. 
 

Табела 3. Двонасочна анализа на варијансата за влијание 
на возраста и полот на вокабуларот, граматичката 
структура на приказната, суштинската структура на 
приказната и  прагматичните способности 
 

Table 3. Two-way ANOVA for effects of age and gender on 
the vocabulary, gramatical story structure, substantive story 
structure and pragmatic abilities 

 
 

Извор / 
Source 

Тип 3 Збир 
на квадрати 
/ Type III 
Sum of 
Squares 

 Средна 
вредност на 
квадрат / 
Mean Square 

df F Sig. 

Вокабулар / 
Vocabulary 

пол / gender 140.88  140.88 1 0.59 0.44 

возраст / age 10944.08  10944.08 1 46.11 0.00 
возраст х пол / 
age x gender 

272.01 
 

272.01 1 1.15 0.29 

грешка / error 13292.79  237.37    
Граматичка 
структура / 
Grammatical 
structure 

пол / gender 7.06  7.06 1 0.10 0.76 
возраст / age 2646.53  2646.53 1 36.10 0.00 
возраст х пол / 
age x gender 

1.54 
 

1.54 1 0.02 0.89 

грешка / error 4105.73  73.32 56   
Суштинска 
структура / 
Substantive structure 

пол / gender 1.07  1.07 1 0.05 0.83 
возраст / age 866.40  866.40 1 37.81 0.00 
возраст х пол / 
age x gender 

13.07 
 

13.07 1 0.57 0.45 

грешка / error 1283.07  22.92 56   
Прагматична 
способност / 
Pragmatic ability 

пол / gender 5219.02  5219.0  1 1.45 0.23 
возраст / age 231370.94  231370.94   64.39 0.00 
возраст х пол / 
age x gender 

4724.70 
 

4724.70 1 1.32 0.26 

грешка / error 201236.46  3593.51 56   
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Резултатите прикажани во табела 3 откриват 
статистички значајно влијание на возраста 
врз сите четири зависни променливи: вока-
булар (F = 46,11; p<0,001), граматичка 
структура (F = 36,10; p<0,001), суштинска 
структура (F=37,81; p<0,001) и прагматични 
способности (F = 64,39; p<0,001). За разлика 
од возраста, полот не покажува статистички 
значајни разлики во која било од четирите 
зависни променливи: вокабулар (F = 0,59; p 
= 0,444), граматичка структура (F = 0,10; p = 
0.76), суштинска структура (F = 0,05; p = 
0,83) и прагматични способности (F = 1,45; p 
= 0,23). 

 The results shown in Table 3reveal 
statistically significant effects of age on all 
four dependent variables: vocabulary 
(F=46.11; p<0.001), grammatical structure 
(F=36.10; p<0.001), substantive structure 
(F=37.81; p<0.001) and pragmatic abilities 
(F=64.39; p<0.001). Unlike age, gender 
showed no statistically significant 
differences in any of the four dependent 
variables: vocabulary (F=0,59; p=0.444), 
grammatical structure (F=0.10; p=0.76), 
substantive structure (F=0.05; p=0.83) and 
pragmatic abilities (F=1.45; p=0.23). 

 

 

 

 

  

 

Слика 1. Влијание на интеракцијата помеѓу возраста и 
полот врз вокабуларот, граматичката структура, 
суштинската структура на приказната и прагматичните 
способности 

 Figure 1. Effects of interaction between age and gender on 
the vocabulary, gramatical structure of a story, substantive 
structure of a story and pragmatic abilities 
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Најголема разлика во интеракцијата на по-
лот и возраста (Слика 1) во однос на елемен-
тите на прагматичните способности може да 
се забележи кај вокабуларот (F = 1,15; p = 
0,29), меѓутоа ниту една од интеракциите 
помеѓу возраста и полот не е статистички 
значајна. 
 

The biggest difference in gender and age 
interaction (Figure 1) regarding elements of 
pragmatic abilities can be seen in 
vocabulary (F=1.15; p=0,29), but however, 
none of the interactions between age and 
gender is statistically significant. 

Табела 4. Отстапување на учениците со ЛИП од 
типичните врсници во однос на вокабуларот, 
граматичката структура, суштинската структура и 
прагматичните способности  
 

 Table 4. Deviation of pupils with MID from typical peers 
regarding vocabulary, grammatical structure, substantive 
structure, and pragmatic abilities. 
 

 

  Зависни променливи   / Dependent variables  
Возраст 

/ Age 
N M SD 

Средна вредност 
на станд. грешка  
/ Std. Error Mean 

Вокабулар / Vocabulary  
 

7 30 4.92 0.75 0.14

9 30 5.32 0.69 0.13
Граматичка структура / Grammatical structure  7 30 16.85 1.90 0.35

9 30 17.11 2.21 0.40

Суштинска структура / Substantive structure  
7 30 4.75 1.76 0.32
9 30 5.02 2.02 0.37

 Прагматична способност / Pragmatic abilities  
7 30 20.30 4.05 0.74

9 30 27.70 3.93 0.72
   
Табела 5. Резултати од t-тестот за независни примероци за 
разликите помеѓу помладата група од примерокот и нормите 
на нивните типични врсници, и помеѓу постарата група од 
примерокот и нормите на нивните типични врсници во однос 
на вокабуларот, граматичката структура, суштинската 
структура и прагматичните способности  

 Table 5. T-test results for independent samples in 
differences between younger sample group and the norms 
of their typical peers, and between older sample group and 
the norms of their typical peers regarding vocabulary, 
grammatical structure, substantive structure and pragmatic 
abilities

 

  

Зависни 
променливи  / 

Dependent 
variables 

Еднаква 
варијанса  / Equal 

variance 

Левинов F-
test за 

хомогеност на 
варијансите  / 
Levene F-test 

of homogeneity 
of variances 

t-тест  / t-test 

  F-
test 

Sig. 
(p) 

T-test 
value 

Spatia levels 
df 

Statistic characteristics 
Sig. (2-tailed) 

Вокабулар / 
Vocabulary 

претпоставено / 
presumed 

0.03 0.86 -2.11 58 0.039 

не е претпоставено 
/ not presumed 

 
 -2.11 57.49 0.039 

Граматичка 
структура / 
Grammatical 
structure 

претпоставено / 
presumed 

0.87 0.36 -0.49 58 0.049 

не е претпоставено 
/ not presumed 

 
 -0.49 56.75 0.049 

Суштинска 
структура / 
Substantive 
structure 

претпоставено / 
presumed 

0.00 0.97 -0.55 58 0.047 

не е претпоставено 
/ not presumed 

 
 -0.55 56.96 0.047 

Прагматична 
спосбност / 
Pragmatic 
abilities 

претпоставено / 
presumed 

0.00 0.96 -7.18 58 0.000 

не е претпоставено 
/ not presumed 

 
 -7.18 57.95 0.000 
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Споредба на прагматичните способности 
(табела 4 и табела 5) на помладата (М = 
20,30) и постарата група (М = 27,70) од при-
мерокот со нормите за нивни врсници со ти-
пичен развој покажува мали отстапувања на 
помладата група (p<0,001, p<0,05). Истото се 
рефлектира и на вокабуларот, граматичката и 
суштинската структура на приказната.  
 

A comparison of pragmatic abilities (Table 
4 and Table 5) of younger (M=20.30) and 
older sample group (M=27.70) with the 
norms for peers with typical development 
shows minor deviation of the younger group 
(p<0.001, p<0.05). The same is reflected in 
vocabulary, grammatical and content 
structure of the story. 

Дискусија 
 Discussion 

 

Резултатите укажуваат на статистички зна-
чајна разлика помеѓу помладата и постарата 
група ученици со ЛИП во нивните прагма-
тични способности, при што најголемата 
разлика е кај вокабуларот, помала е кај гра-
матичката структура, а најмала е разликата 
кај суштинската структура на приказната. 
Разликите може да бидат објаснети со карак-
теристиките на развојот и со пошироките 
искуства на постарата група. 
Резултатите покажуваат дека вокабуларот на 
9-годишниците е побогат и со повисок ква-
литет. Во раскажувањето приказни тие ко-
ристеле поголем фонд на зборови од 7-го-
дишниците, особено повеќе лексички зборо-
ви, имено, повеќе од тие биле глаголи, имен-
ки и прилози. Придавките биле најмногу 
користени помеѓу граматичките зборови. Кај 
7-годишниците е забележано сосема спро-
тивното: кога раскажувале приказни тие 
користеле многу сврзници, честички, извици 
и предлози. Длабинската анализа на вока-
буларот открива многу поширок и побогат 
вокабулар кај 9-годишниците, при што 
употребата на лексички зборови расте, така 
што зборовите добиваат поконкретни зна-
чења и се почесто употребувани во секој-
дневната комуникација. Развојот на вокабу-
ларот, покрај факторите од окружувањето, 
зависи од меморијата, сеќавањето и способ-
носта на детето да класифицира предмети во 
концептуални категории (10), за што е одго-
ворен когнитивниот развој.  
Со оглед на резултатите, прагматичните спо-
собности на учениците можат да бидат по-
добрени со поттик за проширување на вока-
буларот, зборување со сложени реченици и 
развивање секвенции на настан. Важно е 
училишната средина и родителите да ги при-
знаат изјавите на детето, да поставуваат пра-
шања, да го/ја слушаат, да охрабруваат ко-

  

The results indicate a statistically significant 
difference between younger and older group 
of pupils with MID in their pragmatic 
abilities, whereas the greatest difference is 
in vocabulary, lesser in grammatical 
structure, and the smallest difference is in 
substantive structure of a story. The 
differences could be explained by 
characteristics of the development and by 
more extensive experiences of the older 
group. 
The results show that vocabulary of 9-year-
olds is much richer and of higher quality. In 
storytelling, they used greater variety of 
words than 7-year-olds, using especially 
more lexical words, namely the most of 
those were verbs, nouns, and adverbs. From 
grammatical words, adjectives were mostly 
used. Just the opposite is seen in the usage 
by 7-year-olds: when storytelling, they used 
many conjunctions, particles, interjections, 
and prepositions. In-depth analysis of 
vocabulary reveals a much broader and 
richer vocabulary of 9-year-olds, whereas 
the usage of lexical words is growing, and 
the words have more concrete meanings and 
are more often used in everyday 
communication. Vocabulary development – 
beside environment factors – is dependent 
on memory, recall, and child’s ability to 
classify objects in conceptual categories 
(10), with cognitive development being in 
charge. 
Given the results, pragmatic abilities of 
pupils can be enhanced by encouraging 
vocabulary broadening, speaking in 
compound sentences, and developing event 
sequences. It is important that school 
environment and the parents acknowledge 
child’s statements, ask questions, listens to 
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муникација и симболична игра и да го/ја из-
ложат на литература за деца и гласно читање 
(19). Спонтаното играње со врсници и раз-
новидните комуникациски средини (дом, 
училиште) се исто така од витална важност 
во употребата на јазикот во различни функ-
ции и употребата на изјави со повеќе зборо-
ви (20).  
Подобрите резултати на постарата група во 
однос на суштинската структура потврдува-
ат дека раскажувањето приказни станува ко-
херентно и кохезивно со текот на времето, 
што е исто така поврзано со совладување на 
граматиката и развивање на метајазикот. Ре-
чениците не само што се подолги, туку се и 
посложени, бидејќи учениците почнуваат да 
употребуваат сврзници, предлози и помош-
ни реченици и почнуваат да го менуваат ре-
доследот на зборовите со цел да формираат 
прашања и одречни реченици (16). Анализа-
та на суштинската структура на приказната 
покажува дека бројот на настаните, проме-
ната на гледиштето и зборовите кои ја опи-
шуваат менталната состојба на протагонис-
тот расте според возраста, што се сообразува 
со резултатите на типичната популација – со 
возраста има значајно зголемување во ниво-
то на развој на опишување на карактерис-
тиките на протагонистот (18). Заедно со за-
доцнетиот развој на теоријата на умот, која-
што е важна за развивање кохерентни нара-
ции (21), учениците со ЛИП често имаат 
проблеми со меморијата и сеќавањето (13), 
што влијае врз различни фактори на нивната 
нарација. Кога раскажува приказни, лич-
носта мора да ги задржи минатите дејствија 
во неговата/нејзината меморија, да ги поврзе 
и да донесе заклучоци до следните настани и 
ментални состојби на протагонистот. Врз 
основа на резултатите на суштинската 
структура на приказната, најголем напредок 
може да се очекува кај бројот на настаните. 
Baldock (22) открил дека помладите ученици 
со типичен развој дури и во прост редослед 
на илустрациите, често не го препознаваат 
главниот настан, па така одвоено ги опишу-
ваат илустрациите и протагонистите и ја 
развиваат приказната околу главниот лик. 
Со оглед на резултатите од нашето истражу-
вање, можеме да ги потврдиме горенаве-
дените резултати за помладата популација 
ученици со ЛИП.  

him/her, encourage communication and 
symbolic play, and expose him/her to 
children’s literature and read out loud (19). 
Spontaneous playing with peers and various 
communication settings (home, school) are 
also of vital importance for language usage 
in various functions and usage of multiple-
words statements (20).  
Better results of the older group regarding 
substantive structure confirm that 
storytelling becomes more coherent and 
cohesive in time, which is also linked to 
mastering grammar and developing meta-
language. Sentences are not only longer, but 
also more complex, since pupils start using 
conjunctions, prepositions, and auxiliary 
sentences, and they start changing word 
order in order to form questions and 
negative sentences (16). Analysis of 
substantive structure of the story shows that 
the number of events, change of 
perspective, and words to describe mental 
state of a protagonist grows according to 
age, which coheres with the results of a 
typical population – with age there is an 
important increase in developmental level 
of describing characteristics of protagonists 
(18). Along with developmental delay of the 
theory of mind, which is important for 
developing coherent narrations (21), pupils 
with MID often have problems with 
memory and recall (13), impacting various 
factors of their narration. When storytelling, 
one must retain past actions in his/her 
memory, connect them, and make 
conclusions to the following events and 
mental states of protagonists. Based on 
results of substantive structure of the story, 
the greatest progress can be expected in the 
number of events. Baldock (22) found that 
younger pupils with a typical development 
often, even in a simple illustrations 
sequence, do not recognize the main event, 
thus separately describe illustrations and 
protagonists, and evolve the story around 
the main character. Given the results of our 
research, we are able to confirm the above 
results for the younger population of pupils 
with MID. 
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Резултатите покажуваат дека разликите по-
меѓу прагматичните способности на учени-
ците со ЛИП и нивните типични врсници, се 
зголемуваат со возраста. Поради доцнењето 
во когнитивниот развој (10), можат да се 
очекуваат поголеми разлики помеѓу учени-
ците со ЛИП и нивните типични врсници, 
особени по 11-годишна возраст, кога втори-
те го достигнуваат следното ниво на фор-
мални активности и се способни за хипоте-
тичко и апстрактно размислување и можат 
да донесат логични заклучоци.  
Анализата на прагматичните способности во 
однос на полот не покажа статистички зна-
чајни разлики во ниту едно од трите делум-
ни достигнувања, што е во корелација со 
резултатите од метаистражувањата, т.е. дека 
има повеќе сличности отколку разлики во 
однос на говорот на момчињата и девојчи-
њата (23). Покрај тоа, резултатите се во ко-
релација со резултатите од Тестот на раска-
жување приказни, спроведен од Марјановиќ 
Умек и др. (18) на врсници со типичен раз-
вој. 
 

Results show that the differences between 
pragmatic abilities of pupils with MID and 
their typical peers increase with age. Due to 
delay in cognitive development (10), greater 
differences between pupils with MID and 
their typical peers can be expected, 
especially after the age of 11, when the 
latter reach the next level of formal 
operations and are capable of making 
logical conclusions and of hypothetical and 
abstract thinking.  
The analysis of pragmatic abilities 
regarding gender showed no statistically 
significant differences in none of the three 
partial achievements, which correlates with 
the results of meta-researches – i.e. that 
there are more similarities than differences 
regarding speech of boys and girls (23). 
Furthermore, the results correlate with the 
results of The Storytelling Test, conducted 
by Marjanoviс Umek et. al. (18) on peers 
with typical development. 

Заклучок 
 

Анализата на прагматичните способности за 
раскажување приказни на 7- и 9-годишници 
со ЛИП, вклучи карактеристики на вокабу-
ларот, граматичката структура и суштин-
ската структура врз основа на возраста  и по-
лот. Во интерпретирањето на резултатите 
мора да се земат предвид прилично големите 
индивидуални разлики во развојот на гово-
рот. Учениците се способни за раскажување 
различни видови приказни. Слично на тоа, 
приказните на учениците со исти меѓусебни 
резултати можат да се разликуваат во однос 
на одредени индикатори.  
Резултатите покажуваат поголеми статис-
тички значајни разлики кај отстапувањата во 
вокабуларот, граматичката и суштинската 
структура на приказната помеѓу 9-годишни-
ците со ЛИП и нивните типични врсници, 
отколку помеѓу 7-годишниците со ЛИП и 
нивните типични врсници. Заклучокот е 
дека разликите помеѓу прагматичните спо-
собности на учениците со ЛИП и нивните 
типични врсници стануваат поголеми со те-
кот на времето, што може да биде објаснето 
со когнитивните способности што ги спре-

 Conclusion 
 

The analysis of pragmatic abilities of 
storytelling of 7- and 9-year-olds with MID 
included characteristics of vocabulary, 
grammatical, and substantive structure of a 
story based on age and gender. In 
interpreting results, fairly large individual 
differences in speech development must be 
taken into consideration. Pupils are capable 
of telling various kinds of stories. Similarly, 
stories of pupils with the same mutual 
results can differ regarding certain 
indicators.  
The results show larger statistically 
significant differences of deviations in 
vocabulary, grammatical and substantive 
structure of a story between 9-year-olds 
with MID and their typical peers, than 
between 7-year-olds with MID and their 
typical peers. The conclusion is that the 
differences between pragmatic abilities of 
pupils with MID and their typical peers 
become larger in time, which could be 
explained by cognitive abilities that hinder 
the pupils with ID in reaching higher levels 
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чуваат учениците со ЛИП во достигну-
вањето повисоки нивоа на наративна компе-
тентност и со поголемото искуство на поста-
рата група.  
Резултатите покажуваат дека личноста може 
да влијае врз прагматичните способности на 
дете со ЛИП, особено со поттикнување на 
развојот на вокабуларот, со зборување со 
сложени реченици и со развивање низи деј-
ствија. Како и да е, личноста мора да ги 
сфати ограничувањата во интелектуалниот 
потенцијал, видлив преку слабата флекси-
билност и динамика на размислување, што 
влијае врз суштинскиот аспект на приказна-
та или врз разбирањето на различните гле-
дишта, мотиви и емоционални состојби на 
протагонистот.  
Говорот се развива брзо во почетокот и сре-
дината на детството, особено кога е придру-
жуван со соодветни охрабрувања, па во при-
лично краток период можат да се забележат 
значајни промени во однос на раскажување-
то приказни на детето. Кога ќе се постигнат 
слаби резултати, препорачливо е да се 
преоцени пристапот по некое време. Поради 
големата важност на охрабрувачката домаш-
на средина во развивањето на прагматични 
вештини, родителите треба да бидат пот-
тикнати активно да соработуваат во про-
грамите за интервенција.  
Резултатите од ова истражување ги покажу-
ваат прагматичните способности на учени-
ците со ЛИП и се корисни за терапевтите за 
говор и јазик, наставниците, специјалните 
наставници и советници во дефинирање на 
профилот на прагматичните способности на 
учениците, кој се користи како основа за 
планирање интервенции. Ова може да биде 
корисно во поттикнувањето развој на одре-
дени аспекти на прагматичните способности 
на учениците и, како последица на тоа, вли-
јае врз нивните способности за учење, кому-
никациска компетентност и на квалитетот на 
социјалните интеракции.  
Ограничувањата на овој труд вклучуваат 
мал и локално фокусиран примерок (само 
ученици со ЛИП од Словенија), па може да 
не го претставува мнозинството на ученици 
со ЛИП и може да е или да не е генерали-
зирано во другите култури. Второ, бидејќи 
оценувањето на прагматичните способности 

of narration competence and by bigger 
experience of the older group.  
The results show that one can influence 
pragmatic abilities of a child with MID 
especially by encouraging vocabulary 
growth, speaking in compound sentences 
and developing sequences of actions. 
However, one must realize the restrictions 
in intellectual potential, visible in low 
flexibility and thinking dynamics, influ-
encing substantive aspect of a story, or 
understanding of different perspectives, mo-
tives, and emotional states of protagonists. 
Speech develops rapidly in early and mid 
childhood, especially when accompanied by 
appropriate encouragements; so in a fairly 
short time important changes regarding 
child’s storytelling could be visible. When 
reaching low results, it is advisable to 
reassess the approach after some time. Due 
to the high importance of an encouraging 
home environment in developing pragmatic 
skills, parents need to be encouraged to 
actively cooperate in intervention programs. 
The results of this research indicate 
pragmatic abilities of pupilswith MID, and 
are useful for speech and language 
therapists, teachers, special teachers, and 
counsellors in defining of a profile of 
pragmatic abilities of pupils, used as a basis 
for planning interventions. This could be 
helpful in encouraging development of 
certain aspects of pragmatic abilities of 
pupils and consequently having influence 
on their learning abilities, communication 
competence, and quality of social intera-
ctions. 
Limitations of the present study include 
small and locally focused sample (only 
pupils with MID form Slovenia), so it might 
not represent the majority of the pupils with 
MID and may or may not be generalized to 
other cultures. Secondly, since the 
assessment of the pragmatic abilities was 
conducted by the author herself, it is 
unavoidable that in this study, certain 
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беше спроведено од самиот автор, неиз-
бежно е дека во овој труд може да постои 
одреден степен на субјективност. Покрај 
тоа, користениот инструмент, кој овозможу-
ва анализа на прагматичните способности на 
учениците со ЛИП на пријателски начин, не 
ги обезбедува нормите за популација на де-
цата со ЛИП. Затоа, единствената можна 
споредба беше направена помеѓу резултати-
те од примерокот и нормите поставени за 
врсници со типичен развој.  
Ова истражување дава одговор на само не-
колку прашања во однос на развојот на праг-
матичните способности на учениците со 
ЛИП. Понатамошно истражување би може-
ло – со зголемување на примерокот – да ги 
достигне стандардните норми за прагматич-
ните способности, карактеристични за оваа 
возрасна група ученици со ЛИП. Згора на 
тоа, препорачливо е да се тестираат прагма-
тичните способности на постари ученици со 
ЛИП и да се споредат резултатите.  
 

degree of subjectivity could be found. In 
addition, the used instrument, which enables 
the analysis of pragmatic abilities of pupils 
with MID in a child-friendly way, does not 
provide the norms for the population of 
children with MID. Therefore, the only 
possible comparison was conducted bet-
ween the results of the sample and the 
norms set for peers with typical develop-
ment. 
The presented research has answered only a 
few questions regarding development of 
pragmatic abilities of pupils with MID. 
Further research could – by increasing the 
sample – reach standard norms of pragmatic 
abilities, distinctive of this age group of 
pupils with MID. Moreover, it would be 
advisable to test pragmatic abilities of older 
pupils with MID and compare the results. 
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