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Összefoglaló

 Mit értünk megkésett beszédfejlődés alatt?

 Sokan teszik fel a kérdést, ha valami okból késik/nem indul meg gyermekük 

beszéde: Hogyan tudnék segíteni? Mit tehetek?

 Ebben az előadásban a szülők által elvégezhető játékos gyakorlatokat mutatok 

be, amelyek valóban segítik a beszéd megindulását.

 Az előadás első részében olyan általános tanácsokat mondok, amelyek segítik a 

beszéd megindulását, a második részben pedig konkrét játékokat, ötleteket 

ismertetek.



Megkésett beszédfejlődés:

 Megkésett beszédfejlődésről akkor beszélünk, amikor a fejlődés 

szakaszai sokkal később jelennek meg, de ugyanazt a fejlődési utat 

járják be. 3-4 éves kor között ugrásszerű fejlődésnek indul a beszéd.

 Fontos: 2 éves korban minimum 50 szavas szókincse legyen!- ha 

nincs akkor folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szakember 

tanácsát kérni.



Amennyiben késik a beszéd…

Ebben a helyzetben a szülők és a közvetlen 

környezet szeretetteljes, támogató, pozitív 

hozzáállása a legfontosabb a kisgyermek 

számára. 



Általános javaslatok:

 Legyünk türelemmel gyermekünk és önmagunk iránt, soha ne okoljuk a 
gyermeket vagy magunkat.

 Szánjunk időt minden nap a közös, kötetlen játékra.  

 Reagáljunk a gyermek minden megnyilvánulására, amikor hangot ad soha ne 
hagyjuk szó nélkül, válaszoljunk minden hangra, így fogja megtanulni, hogy a 
beszéd arra való, hogy kommunikáljunk egymással.



A hallás jelentősége:

 A beszéd akkor fejlődik jól, ha a gyermek jól hall. Akkor hall jól, ha nem 

náthás, ha mégis előfordul, szívjuk rendszeresen orrszívóval/porszívóval az 

orrát, akkor is, ha már ki tudja fújni.

 Nem beszélő gyermekeknél nagyon fontos az alapos fül-orr-gégészeti 

kivizsgálás és a hallásvizsgálat! 



Csendes környezet megteremtése:

A beszéd megfelelő fejlődéséhez nélkülözhetetlen a csend. Amikor mi felnőttek 

nagyon szeretnénk odafigyelni valamire, akkor mi is megkérjük a körülöttünk 

lévőket, hogy egy picit maradjanak csendben.  A kisgyermekeknek is szüksége 

van csendes időszakokra, amikor nem szól a televízió, rádió, csak a mi 

beszédünket hallja, látja, amely lassabb, egyszerűbb, mint a tévében lévő. Sok 

esetben, ha nem éri annyi zajos inger, már meg is indul a beszéd. Ezt még inkább 

figyelembe kell venni, ha a gyermek játszik, mivel ez a legfontosabb, 

legfejlesztőbb tevékenysége, nagyon fontos, hogy semmi ne vonja el a játékról a 

figyelmét. 



Szemkontaktus kialakítása:

A beszédhez szükséges, hogy a gyermek megtanuljon hosszabb ideig arra a 

személyre figyelni, aki hozzá beszél. A szemkontaktus fontos része a 

kommunikációnak, ügyeljünk rá, hogy a gyermek lássa a szánkat, szemünket. Ha 

beszélünk a gyermekhez, vagy ő szeretne valamit, mindig hagyjuk abba egy 

pillanatra, amivel éppen foglalkoztunk, forduljunk felé, guggoljunk le hozzá.



A szülők beszéde:  

Beszéljünk gyermekünkhöz lassan, érthetően, egyszerű mondatokban. 

Sok esetben azért nem indul meg a beszéd, mert nem elég jó a gyermek 
beszédészlelése. 

Ezen úgy lehet segíteni, ha lassabban, tagoltabban beszélünk hozzá. 

Fontos, hogy jól hangsúlyozzunk, segítsük a megértést mozdulatainkkal, 
tekintetünkkel, mimikánkkal. 

Használjunk rövid mondatokat, egyszerűsítsük le beszédünket, amennyire csak 
lehet. 

Igyekezzünk ugyanarra a tevékenységre, tárgyra, játékra mindig ugyanazt a szót 
használni.



Játékvásárlás:

Játékok vásárlásánál is érdemes figyelembe venni, hogy olyat válasszunk, ami 
segíti a beszéd fejlődését is. 

A gyermekek mindent utánzás útján tanulnak meg, így a beszédet is, de csak 
akkor tudnak jól utánozni, ha ezt más tevékenységekben már begyakorolták. 

Például az anyukától azt látja, hogy főz, takarít, vasal, vegyünk neki edényeket, 
vagy tűzhelyet, seprűt, lapátot, porszívót… bármit, amivel az anyukát tudja 
utánozni. 

Ugyanígy az apukánál is, ha szeret barkácsolni és ezt látja a gyermek, akkor 
vegyünk neki kis szerszámokat, hogy őt is utánozhassa. 

Így egyre inkább fejlődik utánzó képessége, és a beszéd utánzása is könnyebben 
megy majd.



Mesélés:

-Nagyon fontos a mindennapos mesehallgatás.

- Az a legjobb, ha van a mesének helye a gyermek napirendjében, és tudja, hogy 
mikor fog következni. 

- Legszívesebben olyan történeteket hallgatnak, amelyek velük is 
megtörténhetnek, ezt tudják elképzelni a legkönnyebben. 

- Ehhez nagyon jó a BORIBON és ANNIPANNI című könyv. 

- Egy mesét ne csak egyszer meséljünk el, nagyon sokszor el lehet ugyanazt a 
mesét mesélni.

- Készíthetnek saját mesekönyvet is, családi események fényképeiből, erről is 
egyszerű mondatokkal, érhetően, röviden mesélhetnek a gyermeknek. 



TV-szabályok:

Televízió készülék ne legyen a gyerekszobában, ha megoldható. 

Mindenképpen hasznos, ha vannak szabályai a tévézésnek, fontos, hogy 

megszabjuk, mennyit nézzen tévét, és milyen műsorokat nézhet gyermekünk. 

Az a legjobb, ha a tévé-nézés egy közös program, mely minden nap nagyjából 

azonos időpontban történik, így már tudja, és várja. 

Válasszunk ki egy mesét, például a Kockásfülű nyúl, Kisvakond, Bob és Bobek -

ezek a mesék a legjobbak a még nem beszélő gyermekeknek.  

Együtt nézzük meg a mesét, és közben segítsünk, hogy jobban megértse, mi 

történik éppen a mesében. Magyarázzuk neki közben, hogy miért ment el a 

nyuszi a boltba, miért örült vakond stb.





Konkrét játékötletek:
 Szemkontaktus: Mindig lássa a szemünket, szánkat, ha beszélünk hozzá, vagy 

ő szeretne mondani, mutatni valamit. Guggoljunk le hozzá, és figyeljünk rá, ha 
valamit éppen csináltunk, akkor hagyjuk abba egy pillanatra. 

 Legegyszerűbben úgy fog ránk figyelni a gyermek, ha felkeltjük valami 
érdekes dologgal az érdeklődését, énekkel, tapssal, hangadással, például 
csengővel vagy valami érdekes hangot adó játékkal, tartsuk az arcunk 
közelében a játékot, így könnyebben sikerül a szemkontaktus. 

 Ha nehezen veszi fel a szemkontaktust, segítsünk neki azzal, hogy gyengéden 
magunk felé fordítjuk az arcát. 

 Legyünk következetesek, ha kér valamit, csak akkor adjuk oda, ha ránk is néz. 

 Játsszunk kukucs játékot, törülköző, lepedő, vagy félig nyitott ajtó mögött.



Konkrét játékötletek II.
Névre figyelés:

Ha nem figyel a nevére, gyakoroljuk ezt is. Szólítsuk gyakran a nevén, bármikor, 

ha valamit szeretnénk mondani, mutatni neki, vagy csak úgy játékból, pl. Pistike, 

kukucs, látlak… Mindig várjuk meg, amíg ránk néz, és csak utána mondjunk, 

mutassunk, vagy adjunk neki bármit, ha már figyel.



Kölcsönösség gyakorlása:

- A beszéd, a kommunikáció kölcsönös dolog, ezért kell ezt is gyakorolni, persze 
játékos tevékenységek által. 

- Ezek olyan játékok, amelyekben felváltva kell részt venni a szülőnek és a 
gyermeknek. 

- Például odagurítjuk neki az autót/ labdát és ő visszagurítja, vagy felváltva 
ütögetünk dobot, felváltva nyomkodjuk egy zenélő játék gombját, vagy felváltva 
pörgetönk, felváltva fújjuk a papírforgót. Közben mondogassuk: Most én jövök, 
most te jössz.

- Ha nehezen megy, akkor egy másik felnőtt üljön le a gyermek mögé, és segítsen 
neki kezdetben visszagurítani, vagy éppen ráütni a dobra, hogy a gyermek 
megértse a játék menetét.



Utánzás fejlesztése:

 A gyermek mindent utánzás útján tanul meg, a beszédet is. Ahhoz, hogy jól 

tudjon utánozni ezt is játékos formában gyakorolni kell. Próbáljuk rávenni, 

hogy utánozzon minket:

 Egyszerű cselekvések utánzása: tapsolás ( például a Tapsi, tapsi mamának 

kezdetű mondóka mondogatása közben), pápá-integetés, virágszagolás közben 

HAPCIzzunk, de utánozhatja a lábbal való  dobbantást, kopogást , kockák 

összeütögetését is. Biztassuk, mondogassuk neki, hogy csinálja ő is, és ha 

utánoz, dicsérjük meg. Nem baj, ha eleinte nem teljesen ugyanazt csinálja, mint 

mi, majd, ha gyakorol, még jobban fog menni. 



Utánzás fejlesztése II.

Ha a cselekvések utánzása jól megy akkor próbálkozzunk arckifejezések 

utánozásával: vidám, nevetős, szomorú, sírós arckifejezéseket mutassunk neki, és 

ennek utánzására kérjük.



Beszédmegértés fejlesztése:

Lassan, tagoltan, hangsúlyozva, egyszerű szavakkal, rövid mondatokban beszéljünk. Az 
a cél, hogy minél több mindent megértsen a gyermek abból, amit mondunk.                                                  

 Rakjunk a szőnyegre két játékot, amit már ismer, és kérdezzük meg: Hol a 
….?.(kutya, kocka, maci, baba, labda, stb.)Mutasd meg! 

 Kérhetjük is, hogy adja oda nekünk, akkor ezt mondjuk: Most kérek tőled. Figyelj! 
Maci…Kérem, és nyújtsuk érte a kezünket, de ne mutassunk rá, hogy melyiket 
kérjük, csak akkor, ha nem tudja eldönteni melyiket szeretnénk. Ha nem sikerül, 
akkor fogjuk meg a kért játékot és mutassuk meg neki, így: Nézd, ez a maci. 

 Ezt a játékot fürdéskor is játszhatjuk: például a kacsa ugorjon a vízbe vagy a labda, és 
fordítva, a kacsa jöjjön ki, vagy épp a labda. 

 Egyszerre eleinte csak két játékkal játsszuk, majd később hárommal, és csak olyan 
játékkal, amit már ismer és már sokszor hallotta a nevét. Ha nem azt mutatja, adja, 
amit kérünk, mindig mutassuk meg melyiket kérjük, és nevezzük is meg. 



Mozgásfejlesztés:

 Nagyon fontos a mozgásfejlesztés is a beszéd fejlődéséhez.

 A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) az egyik leghatékonyabb 
mozgásfejlesztési lehetőség. 

 Emellett beszéd szempontjából nagyon jó a hintáztatás, ezt meg lehet oldani úgy is, 
hogy egy plédbe belefektetik a gyermeket és ringatják, mint egy kis hintaágyban. 
Lehet hozzá mondókázni, énekelni, például a  Zsipp- zsupp kenderzsupp kezdetű 
mondókát.

 Ha az apuka teheti, játsszon a gyermekkel mindenféle pörgetős, forgatós, feldobós-
elkapós játékot, lógassa fejjel lefelé.

 Ezek a gyakorlatok sokat segítenek a beszéd elindulásában. Amennyiben lehetőségük 
van fekvő hinta vagy trambulin vásárlására, az is nagyon hasznos, illetve az újabb, 
modern játszótereken is sok pörgő- forgó hintát lehet már találni.   



Képességfejlesztő játékok:

 Nagyon jól fejlesztik a gyermek megfigyelőképességét, gondolkodását, melyek 

szintén szükségesek a beszédhez.

 Formaegyeztető játékok

 Színes építőkockák

 Montessori torony

 Segíthet rendet rakni, szétválogatni a játékokat, ez is jól fejleszti a különféle 

képességeket, adjunk neki szempontot: Ide tedd az autókat, oda tedd a 

kockákat!



Egyéb játékok:

 Engedjük, hogy segítsen nekünk söprögetni, porszívózni, ha tehetjük, vegyünk neki kis 
seprűt, porszívót, hogy ő is tudja ezeket a tevékenységeket utánozni, játszani.

 Segíthet nekünk tésztát gyúrni, süteményt kiszaggatni, teregetni, felcsipeszelni a ruhákat a 
szárítóra. 

 Persze lehet gyurmázni, festeni, eleinte csak nagyon egyszerű dolgokat gyakoroljunk: 
kukacot készítsünk a gyurmából, esetleg golyót. Festésnél is eleinte ujjal fessünk vagy 
vágjunk egy darab szivacsot és azt mártsuk meg a festékben. Ecsetet majd ráérünk később is 
a kezébe adni, még nem kell formákat festenie, csak gyakorolja, hogy a festékkel nyomot tud 
hagyni a papíron, nem kell sok szín sem, egy- kettő elegendő.

 Kezdjünk el minden nap egy bizonyos macival vagy babával játszani: főzzünk neki, és 
etessük meg, közben mondjuk folyamatosan, hogy mit csinálunk: egyszerű szavakkal, lassan, 
rövid mondatokkal. (lehetőleg mindig ugyanaz legyen a menetrend, és ugyanazokat a 
szavakat használjuk)



Kifejező beszéd fejlesztése:

 Ügyesítsük a beszédhez szükséges izmokat:

 Rágjon minél többet a gyermek, adjunk neki kekszet, babapiskótát, almát, mindent, 
amit megrághat.

 Étkezéseknél kenjünk „véletlenül” egy kis ételt a szája köré, amit lenyalhat.

 Cuppogjunk, dobjunk puszit, öltögessük játékosan a nyelvünket, tanítsuk játékosan 
köhögni, hapcizni.

 Igyunk szívószállal

 Fújjunk sípot, vattapamacsot, papírforgót, buborékot

 Utánozzuk  a síró baba hangját (oá-oá), a csacsi hangját (iá-iá), a kismalac hangját 
(ui-ui) , ehhez használhatunk képeket, vagy plüss, illetve bábfigurákat, vagy bármikor 
megtehetjük, ha látunk egy babát, vagy állatot.





Mondókák:

Mondókázzunk minden nap, de mindig ugyanazokat a mondókákat mondjuk, és 

ugyanazt a mozgást mutassuk hozzá. Lassan, ritmusosan mondjuk, és mutassuk 

közben, úgy, hogy legyen ideje a gyermeknek utánozni minket. Mindig szemtől –

szembe álljunk, üljünk a gyermekkel. Ha ő nem próbálja, mi akkor se adjuk fel, 

kitartóan mondjuk és mutassuk, előbb- utóbb elkezdi majd ő is. Sokszor 

mondjunk el egy- egy mondókát.



Hallási figyelem fejlesztése:

 Keressünk hangokat a lakásban: nyikorgó ajtó, kulcscsörgés, tányércsörgés, 

vízcsobogás. Hívjuk fel rá a gyermek figyelmét, hallgassuk meg együtt, 

tudatosítsuk, hogy minek a hangját halljuk. Például: Hallod, csörög a kulcs, 

vagy Hallod, csobog a víz- nézzük és hallgassuk is.

 Dugjunk el valahová zenélő játékot vagy kisrádiót, bármit, ami hangot ad és 

keressük meg honnan szól. 



A legfontosabbak…

 Nem kell egyfolytában gyakorolni, ne erőltessük, ha mást szeretne játszani, 
akkor játsszuk azt, minden játék fejleszt.

 Ne tartsunk „fejlesztő órákat” a gyermeknek, csak játsszunk tudatosabban, a 
lényeg a vidámság, a szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó légkör.

 Inkább arra törekedjünk, hogy ha adódnak olyan lehetőségek a 
mindennapokban, melyekhez hozzá lehet kapcsolni egy kis tudatos játékot, 
akkor azt használjuk ki.

 Ne keseredjünk el, ha rögtön elsőre nem úgy csinálja, ahogy mi szeretnénk, ha 
nem érti, vagy nincs kedve. Ne veszítsük el a türelmünket, adjunk neki 
elegendő időt, fontos, hogy tudjunk várni a válaszra, reakcióra.

 Az apró eredményeknek is örüljünk, dicsérjük, bíztassuk gyermekünket!  



Köszönöm a figyelmet!


