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Absztrakt 
A nyelvi fejlõdés alakulásának a gyermekek legfiatalabb életkorától kezdve történõ figyelemmel kísérése számos tudományág-
nak, így a gyógypedagógiának is egyik fontos kutatási területe. Ennek érdekében nélkülözhetetlen a tipikus nyelvi fejlõdésű 
gyermekek kommunikációját alkotó leglényegesebb elemek (fonológia, szemantika, szintaxis, morfológia, pragmatika) feltárása, 
lehetõleg a legkorábbi életszaktól. Ezt követheti az atipikus fejlõdésû gyermekek nyelve alakulásának összehasonlító vizsgálata. 
A fenti célok eléréséhez segítséget nyújthat az Egyesült Államokban kidolgozott PLS-skála 3. kiadása, mely alkalmas a csecsemõk 
életének 2. hetétõl a gyermekek iskoláskoráig feltérképezni a nyelvi fejlõdés említett összetevõ elemeit; a fonológiát leszámítva, 
ez a terület csak kiegészítõ felmérésként szerepel az anyagban. A magyar fordítás elsõ változata óta az alkalmazás során több 
módosításra került sor. Jelen tanulmány 70 tipikus nyelvi fejlõdésû gyermek adataira támaszkodik, és utal arra, hogy az amerikai 
sztenderdben rögzített életkori sávok megfelelõ összehasonlítási alapul szolgálnak, bár nagyobb létszámú vizsgálatnál ez a hi-
vatkozási alap még módosulhat. A függelék szemléletes példákat tartalmaz a skálának az auditív megértéshez és az expresszív 
kommunikációhoz tartozó feladattípusairól, valamint két gyermek konkrét megoldásairól.  
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Az iskoláskornál fiatalabb gyermekeknél a nyelvi fejlettség alakulásának ismerete számos 
gyógypedagógiai szakterület egyik kulcskérdése. Minél részletesebbek az adatok, annál 
értékesebb iránymutatás biztosítható a korai fejlesztés számára. Támpontként mindenkép-
pen a tipikus nyelvi fejlõdésû gyermekekrõl nyert adatok szolgálnak. 

A kommunikációt a nyelvi és kognitív fejlõdés alapozza meg, és ez a tipikus nyelvi 
fejlõdésû gyermekeknél igen korai életszakaszban indul be. Ebben a hallás nagy szerepet 
játszik. Mint ismeretes, a csecsemõk már születésüktõl kezdve, sõt azelõtt is reagál- 
nak hangokra, majd 3 hónapos koruktól már megkülönböztetnek fonémákat, jóllehet  
a magasabb frekvenciák differenciálása még nem történik meg (SPETNER–OLSHO 1990;  
COLE–FLEXER 2008). Az elsõ szavak is korán, már a 9. és a 12. hónap táján megjelennek.  
A nyelvi kommunikáció komplexitását jelzik fontos összetevõ elemei, mint a fonológia,  
a szemantika, a szintaxis, a morfológia és a pragmatika. Három és fél éves korra lényegé-
ben a gyermekben már biztosan kialakultak ezek az elemek, rohamosan gyarapodott  
a passzív és az erre épülõ aktív szókincs, kialakultak a biztos szintaktikai és morfológiai 
alapok, erõsödött a pragmatika. 

A nyelvi fejlõdés figyelemmel kísérése számos tudományos munka középpontjában 
áll, longitudinális megfigyelések, felmérõ eljárások bõséggel megtalálhatók a külföldi 
szakirodalomban, és természetesen megjelentek az ilyen irányú magyar eljárások is.  
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(A hivatkozott irodalomban csak néhány kiragadott példát adunk meg.) A munkák egy 
része a tipikus nyelvfejlõdés regisztrálására szolgál, más részük erre alapozva éppen  
az atipikus fejlõdés aktuális szakaszait hivatott feltárni.  

A hallássérült gyermekek nyelvi fejlõdésére vonatkozólag a szerzõ több évtizede 
igyekszik minél átfogóbb információkhoz jutni elsõsorban külföldön már jól bevált és szé-
les körben sztenderdizált különbözõ eljárások itthoni alkalmazása vonatkozásában. Így 
került sor a Reynell-skála (REYNELL–HUNTLEY 1985) és a REEL-skála (BZOCH–LEAGNE–
BROWN 2003), valamint több, német nyelvterületen alkalmazott teszt tanulmányozására, 
majd a LittlEARS kérdõív (hallás-nyelv fejlõdés újszülött kortól 1 éves korig), a Peabody- 
és a Gardner-tesztek (szókincs 2 éves kortól serdülõkorig), a Myklebust-teszt (írásbeli ki-
fejezés iskoláskorúaknál), a WORD-teszt (szövegértõ olvasás iskoláskorúaknál) bevezeté-
sére és több más felmérés kidolgozására (CSÁNYI 1973, 1974a, 1974b, 1976, 1980, 1982, 
1983a, b,1984, 1986, 2007). A hivatkozott munkák egy kivételével megelõzték a jelen írá-
sunk középpontjában álló PLS-3 teszt fordítását és alkalmazását.  

Az eljárások magyar nyelvre történõ átültetése nem volt egyszerû feladat, hiszen nyelvi 
tesztekrõl lévén szó, számos esetben nem elegendõ a szimpla fordítás. Nem ritkán szükség 
van új szavak, mondatok bevezetésére is. Ezt követõen lényeges a minél szélesebb körû 
kipróbálás és ennek eredményeként – szükség esetén – a további változtatás is.  

Jelen tanulmány célja a sokoldalú felhasználásra alkalmas, fent említett skála részletes 
bemutatása, illetve a vele kapcsolatos néhány vizsgálat adatainak ismertetése. A PLS nyelvi 
skála a „Preschool Language Scale” angol cím kezdõbetûibõl összeállított rövidítés, mely-
nek jelentése szó szerinti fordításban iskoláskor elõtti nyelvi skála, vagyis helyesen, magya-
rosan értelmezve: az iskoláskort megelõzõ korú gyermekek vizsgálatára alkalmas skála. 
Még jobban kifejtve: csecsemõk és kisgyermekek nyelvi-kommunikációs szintjének fel-
mérésére szolgál ez az anyag. A skála megjelölés jelentõsége lényeges, hiszen nem kifeje-
zett teszteljárásról van szó, hanem egy olyan széles körû felmérésrõl, mely a kommuniká-
ció lényeges összetevõ elemeit foglalja magába. A skála név arra is utal, és e sorok írója 
mindenképpen ezt az oldalt szeretné kiemelni, hogy túlmutat a diagnosztikai felhasználá-
son, jól alkalmazható útmutatóként is a korai gyógypedagógiai terápiához. Azaz rávilágít, 
mely területek emelkednek ki, melyek szorulnak erõsítésre, s ezt az adatgyûjtést érdemes 
kb. félévente megismételni a fejlõdés nyomon követésére. Röviden összefoglalva: inkább 
gyógypedagógiai segítõeszközként ajánlanám a skála felhasználását.  

A PLS-3 skála a csecsemõk 2. hetétõl kiindulva félévenkénti értékeléssel, majd az 5. 
évtõl 12 havi intervallumokkal jut el a 6;11 éves korú gyermekek nyelvi szintjének felde-
rítéséig. Amennyiben egy gyermek az átlagosnál alacsonyabb szinten fejlõdik, az életkor-
tól függetlenül 6;11 év felett is használható a felmérés. A skála elsõ kiadása 1969-ben jelent 
meg az Egyesült Államokban, azóta már több ízben átdolgozták. Az alábbiakban ismerte-
tésre kerülõ skála 3-as száma a harmadik átdolgozást jelzi, mivel megjelenése, 1969 óta 
akkori kiadásáig két ízben, 1976-ban és 1992-ben foglalkoztak a frissítésével. A szerzõk  
az évek során továbbhaladtak, eleget téve az újabb igényeknek, és 2002-ben megjelent 
munkájuk nyomán a negyedik átdolgozás, majd 2011-ben a legutóbbi, ötödik kiadás is.  
A két utóbbi változat már kiterjed a születéstõl (0;0) a kisiskolás korig, és a vizsgálat utolsó 
értékei a 7;11 éves kornál végzõdnek. Így ez tulajdonképpen – elnevezésétõl eltérõen – 
már nem is kifejezetten az iskoláskort megelõzõ szakaszra vonatkozik. Mindezek ellenére 
elmondható, hogy a harmadik kiadás is jól alkalmazható. Megállapíthattuk a PLS-5 felada-
tainak tanulmányozása nyomán, hogy az életkori kiterjesztéstõl eltekintve olyan lényegi 
változtatások a további kiadásoknál nem történtek, melyek miatt a harmadik változat már 
avultnak minõsülne (a szerzõk: Zimmermann, I. L., Steiner, V. G. és Pond, R. E.). 

A skála nagy elõnye, hogy alkalmas a szociális kommunikáció valamennyi lényegesebb 
elemének, így a szemantikának, a szintaxisnak, a morfológiának és a pragmatikának a feltá-
rására. A fonológia egy kiegészítõ egységben szerepel, együtt a családra vonatkozó informá-
ciókkal és az eredmények összegzésére szolgáló lapokkal. Ezeket eddig nem használtuk fel.  
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A szerzõk a skála elõnyös tulajdonságai között említik a viszonylag rövid, azaz az egy 
óránál rövidebb felvételi eljárást, a szemléletes, változatos, tárgyakat és képeket felhasz-
náló feladatokat mind a receptív, mind az expresszív nyelv szintjének kimutatására, to-
vábbá a feladatok egyszerû, gyermekek számára érthetõ prezentálását. 

A magyar fordítás elsõ változata 1999-ben készült el. A szószerinti fordítástól, különö-
sen a morfológiai és szintaktikai elemeknél, természetesen el kellett tekinteni. A skála kipró-
bálásában fõiskolai hallgatók mûködtek közre, született egy doktori disszertáció is, kora-
szülött csecsemõk, ill. koraszülött másfél év alatti gyermekek vizsgálatáról (SZANATI 2010). 
Irányításommal, a fordítás újabb kontrollját célozva meg, legutóbb két szakdolgozat (ILLÉS 
2013; CSONTÁK 2014) készült. Adataikra hivatkozom e jelen tanulmányban, különös tekin-
tettel arra, hogy a tipikus nyelvi fejlõdésû gyermekeknél végzett vizsgálatok egyrészt iga-
zolták, hogy a teszt magyar változata jól alkalmazható hazánkban, másrészt igen haszno-
sak voltak azok a tapasztalatok, amelyek néhány szükséges további változtatásra hívták 
fel a figyelmet. Utólag újabb 11 változtatásra került sor (3 kép és 8 nyelvi jellegû cserére).  
 
 

A skála felépítése 
 
A felmérõ eljárás két alskálából áll: ezek az auditív megértésre és az expresszív kommuni-
kációra vonatkoznak. A két alskála adatai alapján megállapítható, hogy az esetleges elma-
radás általános-e, vagy csak a részterületekre terjed ki. A magyar változat tehát igen hasz-
nos adatokkal szolgálhatna, azonban a szélesebb alkalmazás érdekében az elsõ szükséges 
lépés mindenképpen egy, a magyar gyermekekre vonatkozó megbízható elõ-sztenderd 
összeállítása. 
 

 Auditív megértés Expresszív kommunikáció 
NYELVI ELÕFUTÁROK   
Figyelem 
Hangfejlõdés 
Szociális kommunikáció 

X  
X 
X 

SZEMANTIKA (tartalom)   
Szókincs 
Fogalmak 
 minõség 
 mennyiség 
 térbeliség 
 idõbeliség/sorozatok 

X 
 
 

X 
X 
X 
X 

X 
 
 

X 
X 
X 
X 

STRUKTÚRA (forma)   
Morfológia 
Szintaxis 

X 
X 

X 
X 

INTEGRATÍV GONDOLKODÁS X X 

1. táblázat. A PLS-3 skála feladattípusai 
 
 
Tekintettel arra, hogy a skála alkalmas már a csecsemõk reakcióinak értékelésére is, mind 
a receptív, mind az expresszív rész jelzi az ún. nyelvi elõfutárok szintjén nyújtott teljesít-
ményt. Az auditív megértés vonalán ez a felfigyelésre és a kommunikációval kapcsolatos 
figyelmi készségekre terjed ki (pl. a beszélõre tekintés, hangok lokalizációja, szándékok 
anticipálása). Az expresszív készségek elõfutárait értékelik a szociális kommunikáció és  
a hangfejlõdés adatai. A csecsemõkor végétõl már szerepet kap mindkét alskálában a tar-
talmi, szemantikai, fogalmi oldal, valamint a formai elemek, mint a morfológia és a szinta- 
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xis megértése, illetve használata. Ezenfelül megjelenik az integratív gondolkodás értéke-
lése is. Ez utóbbi az auditív megértés szintjén jelenti például a tárgyak funkcióinak, egyes 
összefüggéseknek, következtetéseknek a megértését. Ugyanez expresszív oldalról pél-
dául egy folyamat leírását, felsõ fogalmak megnevezését, indoklást, definiálást tartalmaz. 

A feladatok szemléletesebb bemutatására szolgálnak – jelen írásunkban – az alábbiak-
ban két különbözõ korú gyermeknél alkalmazott skálarészletek (lásd a mellékletet). 
 
 

A skála anyagai és a vizsgálathoz szükséges idô 
 
A vizsgálatvezetõ számára a legfontosabb az igen részletes útmutató, melynek alapos ta-
nulmányozása természetesen elengedhetetlen. A nagyszámú képanyagot egy színes füzet 
tartalmazza. Ezenkívül egyszerû, általában meglévõ vagy könnyen beszerezhetõ eszközök, 
játékok, mint celofánpapír, kis autó, játék mackó, kanál stb. is szükségesek a feladatok 
kivitelezéséhez.  

A vizsgálathoz szükséges idõtartam a gyermek életkorától, képességeitõl és együtt- 
mûködési készségétõl függ. Esetleges kifáradás esetén meg is szakítható egy kis játékkal, 
mesekönyv-nézegetéssel, sõt folytatható egy közeli másik napon is. Az átlagos vizsgálati 
idõ 15 és 40 perc között van. A szülõ jelen lehet a vizsgálatnál, sõt részt vehet az esetleges 
megszakításoknál a játékban is. Természetesen a vizsgálat lefolyásába nem szólhat bele.  
 
 

Értékelés 
 
A vizsgálatot a gyermek kronológiai életkorát 1 évvel megelõzõ feladatnál kell kezdeni, 
de – ahogy ez más vizsgálatoknál is szokás – innen, gyenge teljesítmény esetén, a vizs-
gálatvezetõ visszafelé is haladhat. A másfél évesnél fiatalabbaknál az 1. feladat jelenti  
a kiindulópontot. A reakciókra 0 vagy 1 pont adható. A skálának a pontozás szempontjá-
ból kiindulópontnak tekintett alapját a három egymás utáni jó feladatmegoldás jelenti  
(e szint alatt minden feladat elfogadottnak tekintendõ), a befejezést öt egymás utáni hibás 
válasz jelenti. 

Miután nem áll rendelkezésre magyar sztenderd, e normák hiányában a megadott sá-
vokat vettük alapul. 0;2 és 4;11 éves kor között a szerzõk félévenkénti bontásban adják 
meg a jellemzõen elvárt pontszámok sávját, 5 év és 6;11 év között pedig már csak éven-
kénti bontásban. Ahogy azt látni fogjuk, jól megállapítható ennél az alkalmazásnál, hogy 
egy gyermek az egyes feladatoknál eléri-e a kronológiai életkorának megfelelõ sávot, vagy 
nem, azaz hol helyezkednek el a pontszámai: a sávon belül, mégpedig annak melyik ré-
szében, a sáv alatt és mennyivel elmaradva tõle, illetve a sáv felett és mennyivel megha-
ladva ezt a szintet. Nem egészen egyértelmûek a plafont elérõ, de tovább már nem vizs-
gálható gyermekek adatai a vizsgálat 7 éves korhatára miatt, hiszen számukra 7 év feletti 
sávok már nem léteznek, vagyis nem állnak rendelkezésre további feladatok. Így csupán 
feltételezhetõ, hogy akár még magasabb szintre is eljuthatnának ezek a gyermekek.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgálatok kivitelezése az életkor csökkenésével arányo-
san nehezedik. Számolni kell a gyermekek számára idegen vizsgálatvezetõvel történõ ko-
operáció nehézségeivel, a gátlásosabb gyermekek passzivitásával, a nyugtalanabbak, fi-
gyelmetlenebbek kifáradásával vagy akár ellenkezésével. A szülõk gyakran nélkülözhe-
tetlen jelenlétét sem mindig egyszerû kezelni, hiszen esetleg beleszólnak a vizsgálatba, 
biztatni szeretnék a gyermeket, vagy bizonygatják is a feladat otthoni teljesítését. Ebben 
persze akár igazuk is lehet olykor, hiszen otthon sokkal több lehetõség nyílik a megfigye-
lésre, és jóval természetesebbek a körülmények. 
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Vizsgálati eredmények 
 
Két szakdolgozat és egy további, még nem leadott munka kiegészítõ adatai alapján állítot-
tam össze az alábbi összesített táblázatokat, melyek 70, tipikus nyelvi fejlõdésû gyermek 
adatait tartalmazzák. Az életkori megoszlás – ahogyan ez az alábbiakban látható – nem 
egészen arányos, és a létszám sem kielégítõ, tehát csupán tájékoztató adatokról lehet szó. 
 
Auditív megértés  

Életkor 
Teljesítmény 

Létszám 
a sáv alatt a sávban a sáv felett 

0;2–1;11 év 1 10 7 18 fõ 

2;0–3;11 év 1 4 19 24 fõ 

4;0–6;0 év 2 7 19 28 fõ 

Összesített % 6% 30% 64% 100% (70 fõ) 

2. táblázat 
 
Expresszív kommunikáció 

Életkor 
Teljesítmény 

Létszám 
a sáv alatt a sávban a sáv felett 

0;2–1;11 év 3 11 4 18 fõ 

2;0–3;11 év - 9 15 24 fõ 

4;0–6;0 év 2 11 15 28 fõ 

Összesített % 5% 44% 51% 100% (70 fõ) 

3. táblázat 
 
 
Meglepõ az eredmények átbillenése pozitív irányba, vagyis elsôdlegesen az elvárható sáv 
fölé, illetve ezt követően a sávnak történô megfelelés irányába. Vagyis feltûnôen alacsony 
az elvárt sávok alatti teljesítmény. Nincs nagyobb eltérés a receptív és expresszív feladat-
csoportoknál kapott eredmények között, bár az auditív megértés terén nyújtott sáv feletti 
teljesítmények valamivel gyengébbek a receptív vonalon kapott eredményeknél. A pozitív 
irányba történõ eltolódás az életkori csoportokat alapul véve is jól látható.  

Felmerülhet a kérdés: túl könnyûek volnának-e a feladatok, át kellene-e õket csopor-
tosítani az alacsonyabb életkorok felé? E kérdések felvetése azonban túlságosan korai. 
Sokkal nagyobb létszámú vizsgálati csoportokra van szükség és kiegyenlítettségre a szo-
ciális helyzet, a szülõi ráhatás, a bölcsõde, az óvoda színvonala, a csoportlétszám szem-
pontjából stb. Továbbá nélkülözhetetlenek a matematikai statisztikai számítások is. Mind- 
ez a jövõ feladata.  
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Két kiemelt példa a jegyzôkönyvekbôl 
 
Annak érdekében, hogy az olvasók számára szemléletesebbek legyenek a skála részletei, 
az alábbiakban összesítve, majd a függelékben némileg kibontva látható néhány példa. 
Ugyanis itt a magyarra fordított feladatokból szerepel egy szûkebb válogatás, és feltünte-
tésre kerültek az adott gyermekek elért eredményei is. 

ILLÉS (2013) bölcsôdés korú gyermekeket vizsgált. Kiragadott példánkban egy 1;9 éves 
kislány adatai szerepelnek, aki egy budapesti bölcsôdébe jár. 
 

Auditív megértés Expresszív kommunikáció Összesített teljesítmény 

14 16 30 

4. táblázat. Tipikus fejlôdésû bölcsôdéskorú lány elért pontszámai 
 
A gyermek mind az auditív megértés, mind az expresszív kommunikáció esetében a kro-
nológiai életkorának megfelelô sávban (13 és 16 pont között), értelmezésünk szerint tehát 
átlagosan teljesített.  

A második kiemelt példa CSONTÁK (2014) vizsgálatai között szerepel. A vizsgálati sze-
mély 4;3 éves kislány egy kaposvári többségi óvodából. Elért pontszámainak megoszlása  
a következô:  

 

Auditív megértés Expresszív kommunikáció Összesített teljesítmény 

40 33 73 

5. táblázat. Tipikus nyelvi fejlôdésû óvodás lány elért pontszámai 
 
Mint látható, a gyermek az auditív megértés esetében a korának megfelelô sávnál (33 és 
36 között) egy sávval magasabban teljesített, az expresszív kommunikációnál viszont ép-
pen hogy elérte a sávját.  
 
 

Zárógondolatok 
 
A beszéd- és nyelvfejlesztésben érdekelt gyógypedagógus számára kiemelten fontos a ko-
rai, azaz az iskoláskor elôtti intervenció szempontjából a minél szélesebb körû tájékozó-
dás a kommunikáció alkotóelemei tekintetében. Ezt az igényt tudja messzemenôen kielé-
gíteni a komplex felmérést tartalmazó PLS-skála. A komplexitáson kívül nagy elônye, hogy 
már a csecsemôk 2 hetes korától alkalmazható, a fokozatosan nehezedô feladatok válto-
zatosak, játékosak, és rugalmasan illeszkednek a gyermekek figyelmi állapotához, vagyis 
megszakíthatók szükség esetén. 

A magyar változat folyamatos korrekciókon esett át, és igen nagy pozitívumnak bizo-
nyult, hogy az eddigi – igaz, nem nagy számú – vizsgálatok során nem mutattak nagyobb 
eltérést a magyar gyermekek adatai az amerikai sztenderd alapján feltüntetett sávok- 
tól, bár a pozitív irányba történô eltolódás az eddigi vizsgálatoknál kétségtelenül fennállt.  
A fentiekben eddig nem érintett fogyatékos gyermekek vizsgálatai viszont eltértek ezektôl 
a sávoktól. ILLÉS (2013) hallássérült kisgyermekeket is felmért, CSONTÁK (2014) megkésett 
beszédfejlôdésû óvodás gyermekeket is vizsgált. Mindkét esetben egyértelmûen elmarad-
tak az adatok a tipikus fejlôdésû gyermekekétôl. A hallássérült gyermekeknél nagyobb 
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fokú volt az eltérés, míg a megkésett beszédfejlôdésû óvodásoknál kisebb, amely különb-
ség az életkor növekedésével arányosan csökkent, illetve akár el is tûnt, amiben feltehetô- 
leg a terápia is közrejátszott. 

Kétségtelen – ahogy ezt már kiemeltük –, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
mind a tipikus, mint az atipikus beszéd- és nyelvfejlôdésû gyermekek esetében igen kis 
számúak. A kapott eredmények még sokat változhatnak. Feltétlenül szükség van a további 
adatgyûjtésre, amiben az ELTE Gyógypedagógiai Karának közremûködô hallgatói remél- 
hetôleg a továbbiakban is hathatós segítséget fognak nyújtani.  
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Függelék 
 
 
A)  Válogatás egy 1;9 éves korú kislánynál alkalmazott feladatokból  
  és ezek értékelésébôl: 
 
AUDITÍV MEGÉRTÉS 

1;6–1;11 

15. Saját magán testrészeket megmutat a–h = 0 pont 
Eszköz: nincs 
Eljárás: Mondjuk ezt: Hol van a…       
a) hajad b) szemed c) orrod d) lábad 
e) füled f) kezed g) szájad h) hasad 

1 pont: Ha a felsorolt 8 testrészbôl négyet megmutat. Ha nem, 
0 pont 
 

16. Igéket kontextusban megért a+, b+, c– = 1 pont 
Eszközök: mackó, kanál, kendô, csésze  
Eljárás: Helyezzük a macit, a kanalat és a csészét az asztalra. És mondjuk azt: 

a) Éhes a maci, adjál neki valamit enni!  

b) Szomjas a maci, adjál neki valamit inni! 

c) A maci aludni akar, feküdjön le a maci/menjen aludni a maci! 

Ne segítsük mozdulattal a gyereket, pl. azzal, hogy odatoljuk azt a tárgyat, amirôl beszé-
lünk. 

1 pont: Ha legalább két utasítást jól teljesít. Ha nem, 
0 pont  
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EXPRESSZÍV KOMMUNIKÁCIÓ 

1;6–1;11 

14. Tárgyakat megnevez a+, b+, c+, d– = 1 pont 
Eszköz: zokni, labda, kocka, csésze (lehet pohár is) 
Eljárás: Megkérdezzük a gyerektôl: mi ez? Rámutatva a tárgyra, és meg kell neveznie. 

1 pont: Ha megnevez legalább kettôt a 4 tárgyból konzisztens hangkombinációval (pl. a zok- 
nira következetesen azt mondja: zo)  
0 pont: Ha különbözô hangkombinációkat használ egy tárgy megnevezésére, pl. a lab-
dára elôször azt mondja: la, késôbb: da. Ugyancsak 0 pont, ha ugyanazt a hangkapcsolatot 
használja különbözô tárgyakra (pl. la a labdára is, a zoknira is). 

2;0–2;5 

17. Kérdô hangsúlyt használ 1 pont 
Eszköz: Nincs, de használhatunk játékokat vagy bármelyik olyan tárgyat, ami egyébként 
is elôfordul a vizsgálat során. 
Eljárás: Alkalomszerûen figyeljük meg a gyermeket a vizsgálat közben. 

1 pont: Ha kérdez, kérdezô hanglejtést használ, akár egyetlen hangot vagy szót használva, 
de emelkedô, kérdô hangsúllyal. (Pl. „maci?”) Vagy használja a mi? vagy hol? kérdôszót 
egy kétszavas szerkezetben (Pl. „Hol autó?”) 
Adjuk meg az 1 pontot akkor is, ha nem jó a szórend, vagy távirati a stílus. 
0 pont: Ha nem ismerhetô fel a kérdô hanglejtés. 
 

19. Képeket megnevez a–, b+, c–, d+, e– = 0 pont  
Eszköz: Képanyag 51. lap. 
Eljárás: Mutassunk rá az egyes képekre, és kérdezzük: Mi ez? 

a) könyv  b) autó c) üveg 
d) banán e) cica 

1 pont: Ha legalább négy képet állandó hangkapcsolatot használva megnevez. (Ez lehet 
hibás, pl. banán = bati, de tartson ki mellette.) 
0 pont: Ha a gyerek négynél kevesebb képet nevez meg, vagy két v. több szónál ugyanazt 
a hangkombinációt használja. Pl. „bati” a banán is, az üveg is. 
 
 
B)  Válogatás egy 4;3 éves korú kislánynál alkalmazott feladatokból  
  és ezek értékelésébôl: 

AUDITÍV MEGÉRTÉS 

3;0–3;5 

25. Leíró fogalmakat megért a+, b+ = 1 pont 
Eszköz: Képanyag 12–14. lap.  
Eljárás: Mutasd meg azt, ami… 



98 

a) nehéz                     b) üres                      c) amelyek egyformák 

1 pont: ha a 3-ból legalább kettôt jól megmutat. Ha nem, 
0 pont 
 
27. Érti a tagadást 2+ = 1 pont 
Eszköz: Képanyag 16–17. lap. 
Eljárás: 
a) Melyik játék nincs a dobozban?        b) Ki nem eszik? 

1 pont: Ha a megfelelô tárgyra, ill. személyre mutat mindkét esetben. Ha nem, 
0 pont 

3;6–3;11 

29. Tárgyakat összehasonlít a+, b+, c+, d– = 1 pont 
Eszköz: Képanyag 19. lap. 
Eljárás: Melyik a nehezebb… 
a) a csizma vagy a cipô 
b) az ágy vagy a szék 
c) a lakat vagy a levél 
d) az autó vagy a teherautó 

1 pont: Ha 4-bôl hármat megmutat. Ha nem, 
0 pont 
 
30. Képes következtetésekre a+, b+, c+, d+ = 1 pont 
Eszköz: Képanyag 20–23. lap. 
Eljárás: Mondjuk: 
a) Karcsi kint játszott, és nagyon vizes lett a cipôje. Milyen idô volt kint? 
b) Panni felhorzsolta a térdét és a könyökét. Mit gondolsz, hogyan sérült meg? 
c) Andrea hazajött az iskolából. Nagyon éhes volt. Mit gondolsz, mit csinált elôször? 
d) Zoli kutyája nagyon piszkos volt. Vajon mit csinált Zoli? 

1 pont: Ha a 4-bôl legalább három helyes választ ad. Ha nem, 
0 pont 

4;6–4;11 

38. Idôi fogalmakat megért a–, b– = 0 pont  
Eszköz: Képanyag 36. lap. 
Eljárás: Kérdezzük: 
a) A két képen hol van éjszaka? b) A két képen hol van nappal? 

1 pont: Ha a gyerek jól mutat rá a nappalt ábrázoló mindkét képre, és ugyanígy jól meg-
mutatja az éjszakát ábrázoló mindkét képet. Ha nem,  
0 pont 
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EXPRESSZÍV KOMMUNIKÁCIÓ 

3;6–3;11  

30. Mondatokat megismétel a–, b–, c– = 0 pont 
Eszköz: Nincs 
Eljárás: Mondd utánam! 
a) Láttuk Gabit, amikor biciklizett. 
b) Akkor megyünk sétálni, ha már nem esik az esô. 
c) Szeretek labdázni a gyerekekkel a játszótéren. 

1 pont: Ha szó szerint megismétel legalább kettôt. Ha nem, 
0 pont 

4;0–4;5 

33. Névutókat használ a–, b–, c–, d– = 0 pont 
Eszköz: Mackó 
Eljárás: Helyezzük a felsorolt helyekre a mackót. „Hol van a mackó?” 
a) a szék alatt 
b) a szék mögött 
c) a szék mellett 
d) a szék elôtt 

1 pont: Ha legalább két esetben a megfelelô névutót jól használja. Ugyancsak adhatunk 
1 pontot, ha bármikor a vizsgálat során hallottunk tôle spontán használatban legalább két 
különbözô névutót. 
0 pont: Ha legfeljebb egy esetben használja megfelelôen a névutót. Elhagyja, felcseréli, 
más szót használ a megjelölésre. 

5;0–5;11 

41. Jelzôket használ egy személy vagy tárgy jellemzéséhez a+, b+ = 1 pont 
Eszköz: Képanyag: 57. lap. 
Eljárás: Tegyük a gyerek elé a megfelelô lapot. 
„Most te leszel az óvó néni (vagy nevezzük meg, pl. Zsuzsi néni)!” 
a) Mondd meg, melyik autóra mutassak! 

b) Mondd meg, melyik lányra mutassak! (ne kislányt mondjunk!) 

1 pont: Ha megfelelô jelzôt használ, hogy differenciálni tudjuk a két rajzot. (Pl. „Mutasd  
a tiszta autót!” „Mutasd meg a kicsi lányt!”) A két kép közül legalább az egyiket jelölje meg 
jól. Ha nem, 
0 pont 
 
 

____________________________ 
 


