Beszédfejlődés
A beszédfejlődés legelső állomása a születés. Ez a csodálatos pillanat a gyermek
legelső hangadását váltja ki – a sírást. Ő így reagál a külső világ kellemetlen ingereire. A
síró hang hetekig szinte alig változik. Az első hónap végére azonban kicsit változatosabb
lesz, így az anya tudja, hogy abban a pillanatban miért sír gyermeke: éhes-e, bepisilt-e,
vagy egyszerűen csak egy kis dajkálásra van szüksége?
6-8 hetes korban már különféle hangok adásával próbálkozik a gyermek. Ekkor
kezdődik a gőgicsélés szakasza. Ha ebben a korban a környezet élénken reagál a gyermek
„produkciójára”, akkor egyre több hangot fog produkálni.
A 3. hónaptól kezdődően jelenik meg a gagyogás. Ne ijedjen meg, ha esetleg olyan
hangot is produkál gyermeke, amely a mi nyelvünkben nem használatos! Ebben a korban ez
természetes. Csemetéje a beszédszerveivel való játszadozás közben fejleszti a beszédhez
szükséges izmait. Minél többet gagyog, annál gyorsabban fejlődik beszédkészsége. Ez a
beszédfejlődési állomás kulcsfontosságú gyermeke életében: ha a gagyogás valamilyen ok
miatt abbamarad, az egész beszédfejlődési folyamat késéséhez vezethet.
6 hónapos kortól már észrevehetően csak azokat a hangokat produkálja a gyermek,
amelyek az anyanyelvére jellemzőek. Minden cselekedetét (pl. a játékát) gagyogással kíséri,
s próbálja utánozni környezete beszédének hangsúlyát.
12 hónapos kor körül jelennek meg az első szavak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
ekkor kezdi megérteni a szavak jelentését. A beszéd megértése megelőzi a szavak
kimondását. Gyermeke már 1 éves kora előtt megérti a hozzá intézett kéréseket,
tiltásokat. Egytagú szavakat kezd használni (pl. „pa” – papucs), majd e szótagokat
ismételgeti. 1 éves kora körül érkezhet el oda gyermeke, hogy szavakat használjon, melyek
tulajdonképpen egyszavas mondatoknak is tekinthetők.
18 hónapos korban a gyermekek jellemzően már 2,3,4 szavas mondatokat használnak.
A beszéd megértése is tovább finomodik. Biztosan Ön is tapasztalta már, hogy gyermeke
ebben a korban fokozottabban érdeklődik környezete iránt. Először beköszönt a „Mi ez?”,
majd ezután a „Miért?” korszak.
3 éves korra alakul ki tulajdonképpen az anyanyelvre jellemző hangrendszer.
Előfordul, hogy a hangok ejtése sok esetben még nem pontos. Ez természetes jelenség:
élettani pöszeség. 4,5 – 5 éves korra ez önmagától megjavul. Ha nem, akkor érdemes
logopédus szakember segítségét igénybe venni. Az is megeshet 3 éves kor körül, hogy a
gyermek nem beszél folyamatosan, beszédében ismétlések (egy-egy szótag ismétlése)
figyelhetők meg. Ez nem igazi dadogás, az életkor előrehaladtával elmúlhat.

