
VÝVOJ VÁŠHO DIEŤAŤA (SLUCH, REČ A JAZYK) 

Od narodenia do 8 týždňov 

 Vaše dieťa prekvapujú náhle hlasné zvuky, napr. tlieskanie rukami alebo zabuchnutie dverí.  

 Žmurká alebo otvára oči doširoka, prestane cicať alebo začne plakať pri silných zvukoch. 

 Pozastaví sa, zdá sa, že počúva a otočí sa smerom k náhlym prebiehajúcim zvukom, keď začnú 

znieť, napr. vysávač. 

9-16 týždňov 

 Upokojí sa alebo sa usmieva pri počúvaní známych hlasov, aj keď nevidí hovoriacu osobu.  Otočí 

zrak alebo hlavou smerom k hlasu.  Prejavuje vzrušenie pri zvukoch, napr. hlasoch, krokoch. 

 Vydáva jemné zvuky, keď nespí.  Zurčí a hrkúta si. 

5-9 mesiacov 

 Vydáva zvuky podobné smiechu a zvuky podobné spevu.  Napr „a-a“, „mú“, „gú“, „dŕ“, „arú“, 

„adá“. 

 Ihneď sa otočí smerom k známym zvukom prichádzajúce cez izbu alebo veľmi slabým zvukom na 

každej strane (ak nie je príliš zaneprázdnené inými vecami). 

 Pozorne počúva každodenné známe zvuky a vyhľadáva veľmi tiché zvuky, ktoré nemá v dohľade. 

Vydáva zvuky na prejavenie príjemného alebo nepríjemného pocitu. 

 Gagoce, napr. „da da da“, „ma ma ma“, „ba ba ba“.   Ukazuje radosť hlasným bľabotaním a 

melodicky, čím reaguje na ostatné osoby.  Začne kopírovať iné zvuky ako kašeľ alebo mľaskanie 

perami. 

9-12 mesiacov 

 Vyjadruje isté reakcie na vlastné meno. 

 Gagoce hlasno, často vydáva zvuky s rytmom, ktoré sa podobajú na jednoduchú konverzáciu. 

 Reaguje na slová ako „nie“ a „ahoj“, aj keď nemožno vidieť gestá hovoriacej osoby. 

 Kýva na „ahoj“ a tlieska rukami. 

 Okolo 12 mesiacov vie používať 1 alebo 2 slová. 

1-2 roky 

 Okolo 15 mesiacov vydáva veľa zvukov podobných reči.  Používa 2-6 správnych slov, ktorým 

rozumiete, napr. „medvedík“, keď vidí alebo chce plyšového medvedíka. 

 NHSP CHECKLIST 
LANGUAGE: SLOVAK 



 Asi v 18 mesiacoch pri hraní vydáva zvuky podobné reči s rytmom, ktorý znie ako jednoduchú 

konverzáciu.  Používa 6-20 slov, ktorým rozumiete.  Nasleduje jednoduché pokyny, napr. „Ukáž 

mi svoje topánky“. 

 Nájde a ukáže na obrázky v knihách pomocou slov „hľadaj“ a „pozri“.  Na jeden raz otočí len 

jednu stranu v knihe. 

 Približne v 24 mesiacoch, používa 50 alebo viac správnych slov, ktorým rozumiete.  Skladá 2 

alebo viac slov dohromady k vytvoreniu jednoduchých viet, napr. „viac mlieka“.  Zapája sa do 

riekaniek a pesničiek. Počas hrania sa rozpráva so sebou – reč môže byť nejasná pre ostatných. 

2-3 roky 

 Približne v 30 mesiacoch, používa 200 alebo viac slov, ktorým rozumiete.  Používa zámená, napr. 

„ja“, „mne“ a „ty“.  Používa vety, ale mnohé z nich nebudú mať rovnakú štruktúru ako u 

dospelých.  Rozpráva sa so sebou počas hrania. Kladie otázky. Hovorí niekoľko riekaniek. 

 Približne v 36 mesiacoch používa veľké množstvo slov – reč je jasná príbuzným poslucháčom. 

3-5 rokov 

 Reč je jasná nepríbuzným poslucháčom.  Asi v 4-5 rokoch, hovorí vo vetách, obsahujú takmer 

správny slovosled a gramatiku. 
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