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Megkésett beszédfejlődésről szülőknek 

Kedves Szülők! 

Gyermekük a törvényi szabályozás révén 3 évesen óvodába megy. A tisztán érthető beszéd nem 

feltétele az intézményi felvételnek, hiszen ebben a korban ez még nem feltétlenül jellemzi a 

kicsiket. A beszéd, a nyelv folyamatos fejlődik- sok egyéb képességgel együtt. Feltétele az ép 

hallás és a megismerő funkciók zavartalan működése. Közel ezer szava van, ezzel az aktív 

szókinccsel folyékonyan beszél. Kifejezi érzéseit, közléseit közvetíti, információt szerez, 

szóbeli társas kapcsolatot tart fenn. A környezettel való eddigi kapcsolattartást, a testi 

kontaktust egyre inkább a szóbeli kommunikáció váltja fel. 

A következő ábra tömören, csak a tájékoztatás igényével foglalja össze a nyelvfejlődés 

állomásait:  

1. év Az első szavak elsajátítása: 5-10 szó. 

A gagyogás és gesztusok mellett 

egyszavas mondatokat használ 

(szómondatok).  

Reagál arra, ha a nevén szólítják. 

Közel ötven szót megért, de beszédértése globálisnak 

tekinthető: azaz a beszédhelyzet, a beszélő gesztusa, 

mimikája, hangsúlya, hanglejtése együttesen fontos a 

megértésben 

1-1,5 

év 

  

Az aktív szókincs lassú fejlődése: 30-100 

szó kiépülése. 

A kritikus szókincs: minimum 50 szó, 

amely alatt a szókombinációk és a  

nyelvtan fejlődése nem indul meg.  

A szókombinációk, a kéttagú mondatok, 

a távirati stílus megjelenésének kezdete a 

beszédben (50 szó minimum): 

Még kér! Baba el. Nagy autó. 

Képes követni az egyszavas utasításokat. 

Rámutat a környezet által megnevezett ismert 

tárgyakra. 

Nemleges válasz esetén csóválja a fejét. 

Rámutat a testrészeire. 
 

1,5 – 

2,5 

év  

Szókincsrobbanás: 100-200 szavas 

szókincs.  

Kétéves kor körül: a raghasználat kezdete 

(100 szó minimum) pl. tejet, lovak, 

késsel. 

Imitálja a beszédet. 

Használja az „enyém” és az „én” 

szavakat, 

Valódi és értelmetlen szavakat használ az 

élményei elmeséléséhez. 

A „Mi ez?” korszak: a tárgy–hangsor- 

jelentés kapcsolat kiépülése. 

 

A kérdésekre bólintással vagy fejrázással válaszol, 

Felismeri a megnevezett képeket. 

Megérti a személyes névmásokat. 

Tárgyakkal képes kétféle utasítást is 

végrehajtani. 

 

2,5-3 

év 

 

Aktív szókincse 900-1000 szavasra 

tehető.  

Már 3-4 szavas szószerkezetek 

használ. 

„Kulcsszó” stratégiát alkalmaz a megértésben (a 

közlésben felismert szavak jelentésére 

támaszkodik). 

 

Képes kétlépcsős utasításokat követni. 
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Gyakori a raghasználati hibák 3 éves 

kor körül pl. lók, majomok, 

oroszlánot. 

Élettani beszédhibák megjelenése: 

pöszeség és a nem folyamatos beszéd 

korszaka. 

Beszéde 50-75 %-ban már tisztán 

érthető.  

Az eldöntendő kérdésekre jól válaszol (igen- 

nem). 

Tisztában van az általános névmás [valaki] 

jelentésével. 

 

3-4. 

év 

 

Egyre növekvő szókincs. 

A szószerkezetek további bővülése. 

Képes 4-5 szavas mondatok 

alkotására, élményei elmesélésre. 

„Miért?” korszak.  

Mindenről képes már folyékonyan 

beszélni. 

A „nem folyamatos beszéd” 

ismétléses élettani jelensége. 

A kapcsolattartó kommunikációs 

funkció gyakorlása.  

Beszéde 75%-ban tisztán érthető. 

Négy színt ismer fel. 

Tisztában van az ellentétek fogalmával. 

Kategóriák alapján mutat meg tárgyakat. 

 

4-5. 

év 

Összetett mondatokat alkotása.  

Három éves kor felett alakulnak ki a 

kategóriák, a független szerkezeti 

mintázatok.  

Képes hallott történeteket 

elismétlésére. 

Képes követni az összetett verbális utasításokat. 

Az időbeliség fogalma kialakult 

 

 

Tudnunk kell, hogy rajtunk is múlik gyerekünk fejlődése. A kommunikációs igényére 

megfelelően válaszoló szülő segíti képességei fejlődését. Így segíthetjük csecsemőkortól kezdve: 

• Figyeljük úgy gyerekünket, hogy fel tudjuk ismerni kifejező, kapcsolatteremtő vágyát, 

testbeszédét, nevetését vagy szavait, azaz vegyük észre, ha hangadással, gesztussal vagy 

szavakkal közlendőjét jelzi. Adjunk elég időt kettőnk arra, hogy egymás válaszai is 

megszülessenek. Teremtsük meg a válaszadás lehetőségét, várjuk ki türelmesen a válaszát. „Az 

egyszer te, egyszer én” társalgási helyzet, a másikhoz való alkalmazkodás gyakorlására ad 

lehetőséget nekünk is. A gyerek válaszaira mindig reagáljunk. Ne engedjük el a társalgás, 

kapcsolattartás lehetőségét, ha a gyerek ezt igényli. Soha ne felejtsük el, hogy ő jóval lassabban 

érzékeli, értelmezi az ingereket és természetesen válaszai is lassabbak, mint a felnőtteké! 

• Mindig rövid és egyszerű, jól érthető mondatokban beszéljünk hozzájuk. Játékosan kísérjük 

és értelmezzük érdeklődésének tárgyát, irányát, például ha az autója felé fordul, azt mondjuk: 

” Igen, ott van az autó. Szép piros autó. Kié ez az autó? Hogy megy az autó?” 
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• Játsszunk vele sokat bújócskát, „kukucs” játékot, göcögtetőket, labdajátékokat úgy, hogy 

játékaink közben váltakozzanak a szerepek!  

• Csináljunk kedvet a beszédhez, érezhessék, beszélni, a másik emberrel kapcsolatot tartani 

nagyon jó dolog! 

• Vezessük rá, hogy a beszélgetéssel tudjunk egymással közölni a dolgokat, így tudjuk kifejezni 

érzéseinket! Elmondhatjuk, mit akarunk, és azt is, hogy mit nem. Együtt tudjunk örülni, vicces 

történeteket mesélünk egymásnak, amin jókat lehet nevetni, még ha azok a vicces dolog nem is 

velünk történtek meg, hanem a mese szereplőivel. 

• Segítsük felismerni, hogy a beszéddel hatni tudunk a másik emberre, és a használata is igen 

szórakoztató, azaz játszani is lehet vele! 

• Örüljünk és támogassuk, ha játszani akar az anyanyelvével: ha új szavakat talál ki, titkos 

nyelven beszél (pl. Tur-guc ir-gigy ber-ge-szér-gér-nir-gi?), visszafelé mondja ki a szavakat, 

vagy mindig az ellentétét mondja annak, amit éppen akar. Próbáljunk meg bekapcsolódni, 

hasonló módon beszélni. Faragjunk rímeket, találjunk ki érdekes történeteket! Ez a játékosság 

őt is arra készteti, hogy kreatívan közelítsen anyanyelvéhez. 

Mit tegyünk, ha nehézségei mutatkoznak a beszéd használatában, a szavak kiejtésében? 

Tudjuk, hogy vannak a beszéd-és nyelvi fejlődésnek nehezebb szakaszai, amelyek „túlélését” 

támogatással kell segítenünk. Ilyen a „Mi ez ?” korszak. Ez a két éves kor körüli 

szókincsrobbanás időszaka, amikor igen rövid időn belül megugrik a gyerek aktív szókincsének 

mennyisége. Ilyenkor szinte egész nap azt kérdezi, az őt körülvevő tárgyakra rámutatva, „Ez 

mi? „Ez mi ez? Mi történik? A tárgy–hangsor- jelentés kapcsolat kiépülésének lehetünk 

szemtanúi. Amikor rámutat egy tárgyra és azt kérdezi: „Ez mi?”, akkor azt firtatja,  hogy mi (a 

környezet) hogy hívjuk ezt a tárgyat, mert ő is úgy szeretné megnevezni, azt a nyelvet beszélni, 

erre a tárgyra azt mondani, amit mi. A kérdésére azt válaszoljuk: „Ez az ablak.”. A gyerek 

megtanulja, hogy azt a tárgyat (az ablakot) ezzel a hangsorral jelöljük mi, a közös anyanyelvet 

beszélők. Ehhez pedig azt a jelentést társítjuk, amelyet maga a tárgy is hordoz magában. Így 

bővül robbanásszerűen a szókincs. Az új szavak szinte szótárszerűen kerülnek bele a 

„lexikonba”, abba a „könyvtárba”, ahol az agyunk nem csak a megértett, de a kiejtett szavak, 

egymás utáni hangsorozatát, és a jelentését is tárolja. 
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Mi a feladata a szülőnek ebben a korszakban? Lelkesen válaszolni, a tanulandó szavakat 

pontosan kiejteni, őt magát a kiejtésben nem javítani, és végig kitartónak és támogatónak 

maradni. A gyerek ebben a helyzetben azt is élvezi, hogy közben állandóan kapcsolat tart a 

környezetével. A kérdései megszólítás, kapcsolatfelvétel a körülötte lévőkkel. Ebben a 

helyzetben a kommunikáció elutasítása (Már százszor mondtam, hogy mi ez! Nem mondom 

többször!) nem pusztán a szókincsfejlődésében gátolhatja meg, hanem a kommunikációs kedvét 

is elveheti. 

A felnőttekétől eltérő kiejtését soha ne figurázzuk ki, ne szégyenítsük meg ezért. Próbáljuk meg 

a „nyelvhelyesség iránti igény” nyomása nélkül értelmezni, azaz ne arra figyeljünk, hogy 

hogyan mondja, hanem hogy közlésének mi a tartalma. Ha kritizáljuk kiejtési eltérései miatt, 

gátlásai születhetnek a beszéddel, kommunikációval szembeni, amelyek károsan hatnak az 

általános fejlődésére is. Akkor jelzünk vissza helyesen, ha a kijavítani akarás érzését elkerüljük. 

Ugyanez vonatkozik az esetleges ismétlések jelenségére is. Ha a gyerek három éves kora körül, 

az úgynevezett nem folyamatos beszéd korszakába kerülve szótagokat, szavakat, mondatokat 

ismétel, a helyes módszer a következő: 

„Telete a tataó!” (Szeretem a kakaót.) vagy „Mé, mé még ké-kérek enni!”- mondja a gyerek. 

Mit tegyünk? Vegyük észre, szóljunk neki? 

A gyerek eltérő, meg-megakadó kiejtését figyelembe sem vesszük, arra nem reagálunk. 

Egyszerűen megismételjük azt, amit mondott, a helyes formában a közlés tartalmára 

koncentrálva: „Szereted a kakaót?” , „Még kérsz enni?”. Értelmezzük is: megyünk és készítünk 

neki finom kakaót, illetve kenünk még egy vajas kenyeret. Ebben az úgynevezett „korrigált 

visszajelzésben” nem a formára (a rossz kiejtésre) koncentrálunk, hanem szigorúan a közlés 

tartalmára. A mondat helyes kiejtésű vagy folyamatos ismétlésével viszont jó mintát nyújtunk. 

Ezzel lehetőséget adunk a két forma (a szülőé és a sajátja) összehasonlítására. Nem próbálunk 

rá nyomást gyakorolni a pontosabb ejtés érdekében, nem is gúnyoljuk ezért. 

Ezzel a javítási módszerrel a gyerek nyelvfejlődése helyes irányt vesz anélkül, hogy 

kritizálnánk, vagy elutasítanánk őt magát. Ha rosszul javítanánk, ha csak a közlés formájára 

koncentrálnánk, akkor szándékai nem tudnának megvalósulni, ez pedig frusztrációhoz, 

kedvetlenséghez vezethetne. Elveszíthetné beszédkedvét, hiszen mindig csak javítjuk, és soha 

nem arra figyelünk, hogy mit szeretne. 
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Hallása és egyre erősödő, ügyesedő beszédszervei segítségével lassan elhagyja a hibákat. Négy-

ötéves korára tehető a fejlődés harmadik szakasza. A nyelvet már olyan szinten birtokolja, hogy 

beszéde képes kifejezni gondolatait úgy, hogy mások is megértsék. A kiejtési hibák tisztulnak, 

egész mondatokat képes összefűzni összefüggő beszédfolyammá. 

Vannak gyerekek, akiknél ez a folyamat lassan, több nehézséggel zajlik le. Többféle kiejtési 

hiba is kialakulhat. Korábban felcserélési hibákról beszéltünk, ahol a gyerek egyik hangzót egy 

másikkal helyettesíti. Ha a gyermek a zöngés hangokat zöngétlen párjukkal váltja fel, rossz 

hallásra utalhat, ilyenkor érdemes ezt szakemberrel megvizsgáltatni. A fül- orr- gégészeti 

ellenőrzés után hallásvizsgálat következik, mely fényt deríthet az esetleges halláscsökkenésre. 

Már 20-30 dB-es veszteség is megnehezítheti a beszédhangok kialakulását. A túl nehéz hangok 

kiejtését úgy is elkerülheti a kicsi, egyszerűen kihagyja őket a szavakból. Így lesz a zsemléből 

„emle” vagy a motorból „moto”. Amikor ezt tapasztaljuk, mindig gondoljunk arra, hogy a tiszta 

ejtés kialakulásának feltétele az ép hallás mellett a kellően ügyes beszédszervek. A 

felcserélésen és kihagyáson kívül előfordulhat a torzítás is, leggyakrabban a sziszegő-susogó 

hangok esetében (sz, z, c; s, zs, cs). A gyerek nem az megfelelő helyre teszi a nyelvét, hanem 

például a két fogsora között kinyújtja, vagy csak odanyomja belülről az alsó vagy a felső 

fogsorhoz. Nyelvlökéses nyelésről akkor beszélünk, ha a szopás során használt, előre irányuló 

nyelvmozgások tartósan fennmaradnak. Ennek oka lehet az ujjszopás, cumizás, csőrös 

pohárból, szopókás kupakkal ellátott üvegből való ivás. Ezek a helytelen nyelés fenntartása 

mellett a könnyen szuvasodó tejfogak romlását is okozhatják. Az ép fogsor a helyesen képzett 

hangok kialakulásának az egyik feltétele. Kínáljuk inkább pohárból és az első fogacskák 

megjelenésétől kezdve rendszeresen mossunk fogat! A cumiról, ujjszopásról szépen, 

fokozatosan szoktassuk le! 

Ha a 3 éves csemeténk beszéde nem éri el az életkori szintet, a késés jellege inkább mennyiségi, 

mint minőségi jellegű, megkésett beszédfejlődésről beszélünk. Nem a beszéd érthetőségét, 

inkább tartalmi oldalt méri a 2017/2018 tanév szeptemberétől kötelezően bevezetett a KOFA 3 

elnevezésű szülői kérdőív. Az aktív szókincs mellett a nyelv használatára kérdez rá a teszt. Ha 

nem éri el a gyermek az életkori átlagot az óvodai logopédus elkezdi a fejlesztést. Ennek 

elengedhetetlen feltétele a szakemberrel való folyamatos kapcsolattartás és az általa adott 

iránymutatás alapján az otthoni gyakorlás. 
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Javaslataink: 

☺ Ha a csecsemőkori gőgicsélést nem váltja fel a gagyogás, vagy a gagyogás néhány hét 

alatt elsatnyul, monotonná válik, keressünk fel gyermek-audiológiai szakrendelést! 

☺ Ha a gyerekünk beszéde két-két és fél éves koráig nem indult meg, felétlenül vegyük 

igénybe koraifejlesztő-logopédus szakember segítségét, keressünk fel egy beszédindító 

korai fejlesztő központot! 

☺ Ha az artikuláció, a beszéd érthetősége négy-ötéves korra nem javul jelentősen, nyolc-

tíz hangzót még mindig hibásan ejt, keressünk fel logopédust! 

☺ Az iskolába lépés előtt egy évvel minden beszédhangejtési hibával forduljunk 

logopédushoz! Az olvasás-írás tanulásának egyik feltétele a tiszta beszédhangejtés. 

☺ Ha gyakori nátha vagy felső légúti betegségek jellemzőek gyerekünkre, keressünk fel 

gyermek fül-orr-gégész szakembert, vagy gyermek-audiológust, hogy tisztázzuk, 

hátráltatják-e ezek az állapotok gyerekünk beszédhanghallásának fejlődését. 

Hasznos könyvek, logopédiai intézmények, linkek 

 

Felhasznált irodalom: 

1.) Payne K. J.(2009): Gyerekeink játékai, Budapest. Kláris Kiadó 

2.) Goebel W.- Glöckler M. (2006): A nagy gyerek-kalauz.  Budapest, Dr. Szőke Henrik 

3.) Stoppard M. (2003): Mit tud a gyerek? Budapest, Park Kiadó 

4.) Kenesei I. (2000) A nyelv és a nyelvek. Budapest, Corvina Kiadó (online elérhető: 

http://www.nytud.hu/nyelv es nyelvek) 

5.) Mérei F.-V. Binét Á. ( 1993): Gyereklélektan. Budapest, Gondolat Kiadó 

6.) Pléh Cs.-Palotás G.-Lőrik J.(2002): PPL Nyelvfejlődési szűrővizsgálat. Budapest,   

Akadémiai Kiadó 

7.) Gósy M. (1997): Beszéd és óvoda. Budapest, Nikol Kkt. 

8.) Fehérné Kovács Zs. - Mácsainé Hajós K. - Szebényiné Nagy É. (2004): Együtt lenni 

jó… Budapest, Logopédiai kiadó 

9.) Szabó B. (2002): Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. 

Budapest, Logopédiai kiadó 

10.) Kenneth L. Grizzle,-D. Simms (2006): Korai nyelvi fejlődés és az ezzel összefüggő  

tanulási nehézségek. Gyerekgyógyászati Továbbképző Szemle. 

11.) Neumann S.(2006): Beszélgessünk együtt! Budapest, Mosolyogj bátran! Közhasznú  

Egyesület, ELTE BGGYK, Demoszthenesz Egyesület 

12.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

13.) Gopnik A.- Kuhl P. Melzoff A. (2008): Bölcsek a bölcsőben. Budapest, Tiporex Kiadó 

 

 

Olvasásra javasolt könyvek:  

Gósy M. (1997): Beszéd és óvoda. Budapest, Nikol Kkt. 

http://www.nytud.hu/nyelv


7 
 

Richter E.- Brügge W.- Mohs K. (1997): Így tanulnak beszélni a gyerekek. Budapest, Talentum 

Kiadó 

Neumann S.(2006): Beszélgessünk együtt! Budapest, Mosolyogj bátran! Közhasznú Egyesület, 

ELTE BGGYK, Demoszthenesz Egyesület  

Fabel A. – Mazlish E. (2006): Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. 

Budapest, Reneszánsz Kiadó 

Payne K. J.(2009): Gyerekeink játékai, Budapest. Kláris Kiadó 

Stoppard M. (2003): Mit tud a gyerek? Budapest, Park Kiadó 

Goebel W.- Glöckler M. (2006): A nagy gyerekkalauz. Budapest, Dr. Szőke Henrik 

Plattner E. (2006): A nevelés mindennapi művészete. Budapest, Dr. Szőke Henrik 
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Ezen tájékoztató a Démoszthenész Egyesület által közzétett „Fejlődik a beszéd” c. cikk alapján 

készült. 

Szombathely, 2018. június 5.                                                      Keresztes Beáta 
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