
 

DEZVOLTAREA BEBELUŞULUI DUMNEAVOASTRĂ (AUZ, VORBIRE ŞI LIMBAJ) 

De la naştere până la 8 săptămâni 

 Tresare la zgomote bruşte puternice, de exemplu pocnit din mâini sau închiderea cu putere a 

unei uşi.  

 Clipeşte sau deschide ochii larg, se opreşte din supt sau începe să plângă la zgomote puternice. 

 Se întrerupe, pare să asculte şi se poate întoarce în direcţia sunetelor bruşte în momentul în care 

apar acestea, de exemplu pornirea unui aspirator. 

9-16 săptămâni 

 Se linişteşte sau zâmbeşte la vocile familiare, chiar dacă nu poate vedea persoana care vorbeşte.  

Îşi îndreaptă ochii sau capul spre voce.  Manifestă agitaţie la sunete, de exemplu voci, paşi. 

 Scoate mici sunete când este treaz.  Îngână şi bolboroseşte. 

5-9 luni 

 Scoate sunete asemănătoare râsului şi cântatului, de ex. „a-a”, „muh”, „gu”, „der”, „aru”, 

„adagh”. 

 Se întoarce imediat către vocile familiare din cameră sau către zgomotele foarte uşoare din orice 

parte (dacă nu este prea ocupat cu altceva). 

 Ascultă cu atenţie sunetele cotidiene familiare şi caută sunetele foarte uşoare care nu sunt în 

raza lui vizuală. Scoate sunete prin care îşi manifestă buna dispoziţie sau enervarea. 

 Gângureşte, de ex. „da da da”, „ma ma ma”, „ba ba ba”.   Îşi manifestă plăcerea gângurind 

zgomotos şi melodios ca răspuns faţă de ceilalţi.  Începe să copieze alte sunete, cum ar fi tusea 

sau pupatul. 

9-12 luni 

 Manifestă un oarecare grad de răspuns la propriul lui nume. 

 Gângureşte zgomotos, scoţând adesea sunete ritmate care seamănă cu o conversaţie simplă. 

 Răspunde la cuvinte precum „nu” şi „pa-pa”, chiar dacă nu poate vedea gesturile celui care 

vorbeşte. 

 Face cu mâna „pa-pa” şi bate din palme. 

 În jurul vârstei de 12 luni, poate folosi 1 sau 2 cuvinte. 

1-2 ani 

 NHSP CHECKLIST 
LANGUAGE: ROMANIAN 



 În jurul vârstei de 15 luni, scoate multe sunete care aduc a vorbire. Foloseşte corect 2-6 cuvinte 

pe care le înţelegeţi,de ex. „urs” când vede sau vrea un ursuleţ de pluş. 

 În jurul vârstei de 18 luni, când se joacă, scoate sunete care aduc a discurs şi al căror ritm sună ca 

o conversaţie simplă.  Foloseşte 6-20 cuvinte pe care le înţelegeţi.  Urmează instrucţiuni simple, 

de ex. „arată-mi pantofii tăi”. 

 Găseşte şi arată imagini în cărţi, folosind cuvinte ca „uite” şi „vezi”.  Întoarce paginile, una câte 

una. 

 În jurul vârstei de 24 luni, foloseşte corect 50 sau mai multe cuvinte pe care le înţelegeţi.  Alătură 

2 sau mai multe cuvinte pentru a construi propoziţii simple, de ex. „mai vreau lapte”.  Participă 

la poeziile şi cântecele de la creşă. Vorbeşte cu el însuşi în timp ce se joacă – limbajul poate fi 

neclar pentru alţii. 

2-3 ani 

 În jurul vârstei de 30 luni, foloseşte 200 sau mai multe cuvinte pe care le înţelegeţi. Foloseşte 

pronume, de ex. „eu”, „mie” şi „tu”. Foloseşte propoziţii, dar multora dintre acestea se lipseşte 

structura întâlnită la adulţi. Vorbeşte cu el însuşi în timp ce se joacă. Pune întrebări. Spune 

câteva versuri învăţate la creşă. 

 În jurul vârstei de 36 luni, foloseşte un număr mare de cuvinte – limbajul este clar pentru 

ascultătorii familiarizaţi. 

3-5 ani 

 Limbajul este clar şi pentru ascultătorii nefamiliarizaţi.  În jurul vârstei de 4-5 ani, vorbeşte în 

propoziţii în care cuvintele şi gramatica sunt în majoritate corecte. 
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