
A GYERMEKE FEJLŐDÉSE (HALLÁS, BESZÉD ÉS NYELV) 

A születéstől a 8. hétig 

 Megijed a hirtelen hangos zajoktól, mint pl. a tapsolás vagy az ajtóbecsapódás.  

 Pislog vagy tágra nyitja szemeit, abbahagyja a szopást vagy elkezd sírni, ha hangos zajt hall. 

 Megáll, úgy tűnik, hogy figyel, és lehet, hogy a hirtelen folyamatos hangok felé fordul, mint pl. a 

porszívó hangja. 

9-16. hét 

 Elcsendesül vagy mosolyog, ha ismerős hangot hall, még akkor is, ha nem látja a beszélőt.  A 

szemét vagy a fejét a hang felé fordítja.  Izgatott, ha hangokat hall, mint pl. beszéd, lépések. 

 Amikor ébren van, halk hangokat hallat. Gurgulázik és gügyög. 

5-9. hónap 

 Nevetésszerű és énekszerű hangokat képez, mint pl.:  „a-a”, „muh”, „goo”, „der”, „aroo”, 

„adagh”. 

 Rögtön a helységben távolabb lévő ismerős hangok felé fordul vagy a nagyon halk hangok felé 

mindkét oldalon (ha nincs túlságosan elfoglalva más dolgokkal). 

 Figyelmesen hallgatja az ismerős mindennapi hangokat és nagyon halk hangokat keres, amik a 

látóterén kívülről érkeznek. Hangokat ad, hogy barátságosságot vagy bosszúságot mutasson ki. 

 Gagyog, pl.: „da da da”, „ma ma ma”, „ba ba ba”. Élvezi, ha hangosan és dallamosan gagyoghat 

másoknak válaszolva.  Elkezd más hangokat utánozni, mint a köhögés vagy az ajkak cuppanása. 

9-12. hónap 

 Reagálhat a saját nevére. 

 Hangosan gagyog, gyakran olyan hangokat ad ki, amelyeknek olyan a ritmusa, mint egy egyszerű 

párbeszédnek. 

 Reagál olyan szavakra, mint a „nem” és „szia szia” még akkor is, ha nem látja a beszélő 

kézmozdulatait. 

 Elköszönésnél integetve jelzi, hogy „szia” és tapsol. 

 Körülbelül 12 hónaposan már 1-2 szót használhat. 

1-2. év 

 Körülbelül 15 hónaposan sok beszédhangra hasonlító hangot ad ki.  2-6 szót használ helyesen, 

amelyet meg lehet érteni, mint pl.: „maci”, amikor a macit meglátja vagy szeretné megkapni. 

 NHSP CHECKLIST 
LANGUAGE: HUNGARIAN 



 Körülbelül 18 hónaposan, amikor játszik, olyan hangokat ad ki, amelyeknek olyan a ritmusa, mint 

egy egyszerű párbeszédnek. 6-20 szót használ helyesen, melyet meg lehet érteni.  Megért 

egyszerű utasításokat, mint pl.: „mutasd meg a cipődet”. 

 Megtalálja és rámutat a könyvekben lévő képekre a „nézd” és „látod” szavak használatával.  

Egyszerre egy oldalt lapoz. 

 Körülbelül 24 hónaposan 50 vagy több szót használ helyesen, amelyet meg lehet érteni.  2 vagy 

több szót tesz egymás mellé, hogy egyszerű mondatokat alkosson, mint pl.: „több tej”.  

Bekapcsolódik a mondókákba és dalokba. Játék közben magában beszél – lehet, hogy ez a 

beszéd nem érthető mások számára. 

2-3. év 

 Körülbelül 30 hónaposan 200 vagy több szót használ helyesen, amelyet meg lehet érteni. 

Névmásokat használ, mint pl.: „én”, „engem/nekem” és „te”. Használ mondatokat, de sok 

mondat szerkezete nem éri el a felnőtt korban használtakat. Játék közben magában beszél. 

Kérdez. Elmond néhány mondókát. 

 Nagyon sok szót használ körülbelül 36 hónaposan – a beszéde tiszta az ismerős hallgatónak. 

3-5. év 

 A beszéde tiszta a nem ismerős hallgatónak is. Körülbelül 4-5 évesen mondatokban beszél, 

amelyben a szavak és a nyelvtani részek legtöbbször a helyes sorrendben következnek.  
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Meg tudja nézni vagy le tudja tölteni ennek a tájékoztatónak más fordításait is a következő 

weboldalon: http://www.publichealth.hscni.net/publications/newborn-hearing-screening 
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