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A beszédindító terápia azoknak a nem,- vagy alig 

beszélő gyermeket nevelő családoknak nyújt 

segítséget, amelyekben az érintett gyermekeknek 

3 éves kora után sem indul a beszéde, vagy 

beszédük közeli környezetük számára is alig 

érthető. 

A beszédindító terápa ambuláns ellátási 

formában zajlik, azaz a szülő gyermekét kíséri a foglalkozásokra. A kapcsolatfelvétel egy 

anamnézis felvételével kezdődik, melyben megismerjük a családot és a gyermeket, feltárjuk a 

beszédfejlődés késésének lehetséges okait, előzményeit. A gyermek beszédállapotának 

felmérése ezután játékos formában történik: ismerkedés közben megfigyeljük a gyermek 

spontán beszédét, kifejezéseit, kommunikációját, majd amikor már a bizalmába férkőztünk, 

játékokkal, bábokkal, énekelve- mondókázva, mozgás kíséretében vonjuk be őt közös 

tevékenységekbe. Figyeljük a mozgását, aktivitását, 

figyelmét, vizsgáljuk szókincsét. Együttműködve fül-

orr gégésszel, védőnővel, hallásvizsgálatot 

kezdeményezünk, melynek eredményétől függően 

tervezzük a terápia következő lépéseit.  

Játékos, gyermekközpontú környezetben, az életkori 

sajátosságokhoz igazodva, a szülőkkel szoros 

együttműködésben zajlik a terápia. Heti kétszer, fél 

órában vesznek részt a gyermekek a foglalkozásokon, eleinte szülő bevonásával, majd egyéni/ 

kiscsoportos terápiás formában.  

A terápia egy komplex folyamat, melynek célja a  beszédindítás és az ehhez szükséges 

készségek kialakítása, így szerepet kap benne többek között a hallási figyelem, a 



nagymozgások, a finommotorika fejlesztése, a saját testen, térben való tájékozódás 

képességeinek fejlesztése, valamint az emlékezetfejlesztés is.  

A beszédindító terápia maximálisan alkalmazkodik a gyermekek egyéni haladási tempójához. 

Alapelve, hogy a fejlesztést azon a szinten kell elkezdeni,  ahol a gyermek képességei alapján 

még biztonsággal mozog. Alaposan kidolgozott lépésekből áll, a fokozatosság elvére épít. 

Mozgatható, manipulálható eszközökkel tevékenykedtet,  ennek hatására intenzíven fejlődik 

az aktív és passzív szókincs is.  

 

Miből áll a beszédindító terápia? 

 

Hangutánzások 

A beszédindításhoz szükség van arra, hogy a gyermek szívesen adjon hangot, szívesen 

utánozzon hangokat, hangkapcsolatokat. A hangutánzó gyakorlatok alapozzák meg az aktív 

szókincs fejlesztését. A hangutánzásokat műanyag állatokkal, plüssökkel, bábokkal, 

járművekkel, ujjbábokkal, nyomdával, rajzos mondókákkal végezzük. Minden állathoz, 

járműhöz egy-egy hangot kapcsolunk, ezeket mozgással kísérjük. Közösen utánozzuk 

hangokat játékos hangutánzó, hangulatfestő kifejezésekkel!  Állatok hangjait például: malac: 

ú-í, csacsi: i-á, kígyó: sz, kutya: vak-vak, tehén: mú. Járművek: repülő: zs, vonat: s, autó 



dudálás: tütű, hajókürt: dudú. Hangulatfestő kifejezésekkel kísérjük a gyermek tevékenységeit 

is: hopp, zsupsz, placcs, csüccs, hapci stb. 

Artikulációs mozgások, nyelvmozgások ügyesítése 

Amikor a gyermek már biztosan mozog a térben és jól tájékozódik, ismeri az alatt-fölött, 

előtt-mögött irányokat, nyelvmozgásait, artikulációs mozgásait színes képkártyákkal, 

eszközökkel ügyesítjük, tükör előtt, játékosan. A logopédus bemutatja a gyakorlatokat, 

amelyeket a kisgyermek leutánoz. Ezeket a gyakorlatokat füzetbe ragasztjuk, hogy ezzel 

segítsük az otthoni gyakorlást.  

 

 



 

Légzőgyakorlatok, szívás, fújás 

A helyes beszédhangképzéshez elengedhetetlen a megfelelő nyomatékú fújás kialakítása, 

ehhez nyújt segítséget számos eszköz és játék, melyekkel a légzést, fújást, szívást 

erősíthetjük. Készíthetünk akadálypályát pingpong labdának, fújhatunk vattát, papírgalacsint, 

levelet, virágszirmokat, de még festéket is! Bugyborékoltathatunk pohárban folyadékot, 

szívószállal. A szívás gyakorlásával az ajak, arcizmokat is tornáztatjuk: szívogathatunk 

nagyobb lyukú szívószállal joghurtot, ivójoghurtot.   

 



Hallásfejlesztés 

A hallás fejlesztését, hangok megkülönböztetését szintén sok színes játék, eszköz bevonásával 

végezzük. Minden beszédhanghoz képet – játékot társíthatunk: pl. s- vonat, m- maci, zs- 

repülő, stb. A gyermek ezeket könnyen megtanulja, beazonosítja. Manipulációs játékok 

közben is beiktathatunk hallásfejlesztést- gyurmázás, építés, képrakosgatás közben, vagy 

nagymozgásos játék alatt. Pl. Ugorj, ha hallod a hangját! Csak azt a képet társítsd az 

árnyékához, amelyiket hallod! Dobj egy korongot abba a pohárba, amelyik képét mondom! 

Stb. 

 

Finommotorika fejlesztése 

Sokakban él még mindig az a tévhit, hogy a finommotorika fejlődéséhez a gyermeknek sokat 

kell színeznie. Ahhoz, hogy egy gyermek ceruzával színezzen, kéztő izmainak is fejlettnek 

kell lennie- ez a képesség nagycsoportos kor végére fejlődik ki teljesen, az iskolába lépés 

egyik feltétele. Ez csak az utolsó lépcsőfoka a finommotorika fejlődésének, melyet számos 

tevékenység előz meg! Játékosan fejleszthetjük a finommotorikai képességeket gyurmázással, 

tészta gyúrásával, ujjnyomdával, nagy lyukú gyöngy fűzésével, legózással, homokozással, 

agyagozással, gombok- termések rakosgatásával, gombolással, tépőzárazással, csipeszeléssel. 

A játékötletek kivitelezésének csak a  képzelet szab határt!  

 



Szókincsbővítés 

 

A szókincs bővítéséhez a foglalkozáson játékokat, apró tárgyakat, képkártyákat használunk. 

Előbb a játékot játékkal párosítjuk, majd játékot képpel, később képet képpel. Az otthoni 

fejlesztéshez az Én is tudok beszélni 1 könyvet ajánljuk, mely jól felépített, színes 

képanyagával a fokozatosságot figyelembe véve kalauzolja a szülőt a nyelvelsajátításban.  

 

3-5 éves korú gyermekek nyelvi fejlesztéséhez ajánlom: 

- Én is tudok beszélni 1.- Bittera Tiborné, Dr. Juhász Ágnes, Meixner Ildikó. Kiadó: 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.( 2002 ) 

- Látogatás a beszéd birodalmába 1. és 2. könyvcsomag-  2–7 éves gyermekek 

számára. - Szabó Szilvia. Kiadó, Pirkadat 2003 Bt. Kiadás éve, 2017. Terjedelem, 

- Beszédindító - Ősz, Tél könyvcsomag- Egresi Erika. Navigant , Megjelenés: 2018. 

 

Felhasznált/ további ajánlott irodalom a témában, szülőknek: 

- „…Hogy szebben beszéljen…” Szülőknek a beszédhibákról, OPI, 

Budapest, 1982. Bittera Tiborné – dr. Juhász Ágnes: A megkésett 

beszédfejlődés terápiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 
 



- Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…, Logopédia Kiadó, 

Budapest, 1995. Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek 

szüleinek, Tárogató Kiadó, Budapest, 1994. 
 

- Meleghné Steiner Ildikó: Mit tegyek, ha nem beszél? Logopédia jegyzet I., 

szerk.: Kovács Emőke, Tankönyvkiadó, Budapest 
 

- Gyógypedagógiai alapismeretek, szerk.: Illyés Sándor, ELTE BGGyF, Budapest 

2000. 
 

- A beszédjavító Intézmények nevelési és oktatási terve, Művelődési 

Minisztérium, Budapest, 1988. 
 

- Fejlődési diszfázia, szerk.: Gerebenné dr. Várbíró Katalin, BGGYTF, Budapest, 

1995. 
 

- Logopédia, szerk.: Salné Lengyel Mária, Országos Közoktatási Intézet, 2004. 

Dr.Gósy Mária- 
 

- Gráf Rózsa: Beszélgessünk a kisbabával! 

 

 


