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Hallássérültek korai fejlesztése 
 
 

  Korai fejlesztésen az első három életévben történő tudatos, rendszeres 
gyógypedagógus, audiológus, fül-, orr- és gégeszakorvos és a szülő által végzett 
összehangolt rehabilitációs tevékenységet értünk. 
  Ideális esetben ebben az életkorban történik meg a hallásveszteség té-
nyének megállapítása, majd ezt követően a hallókészülékes ellátás. Ezáltal biz-
tosítható  a nagyothalló kisgyermek  számára a beszéd uniszenzoriális (hallás 
útján történő) elsajátítása. 
  Fontos, hogy már csecsemő korban lehetővé váljon a hallásveszteség 
tényének megállapítása. Mivel a korai szűrést újszülött korban csak néhány kli-
nikán végzik el, fontos, hogy a szülő ismerje azokat a jeleket, amelyek segít-
ségével korán felismerheti gyermeke hallássérülését, lehetővé téve, hogy  minél 
hamarabb szakorvos állapíthassa meg azt, és a hallókészülékes ellátás is időben 
megtörténhessen. 
  A szülőnek tehát minden információval rendelkeznie kell, mivel 
lehetőség van egészen kis korban (az első életévben is) nemcsak fül mögötti, jó 
hatásfokú hallókészülékes ellátásra, hanem COHLEA-inplantációra is. Ez mű-
téti beavatkozást jelent, mely csak a nagyon súlyos hallássérültek számára 
javallott, ha a hallóideg sértetlen. 
  Mivel a hallássérülésnek számtalan oka lehet, a halláscsökkenést a 
középfül megbetegedése, elváltozása is okozhatja. Fontos a jó fül-orr-gégészeti 
ellátás is, amely megelőzi a hallókészülékes ellátást. 
  Mielőtt a gyermek hallókészülékhez jutna, mielőbb meg kell kezdeni a 
korai fejlesztést, gyógypedagógus (szurdopedagógus), pszichológus segítsé-
gével. Bár a korai fejlesztés fő szereplői a kisgyermek és az édesanyja, a szak-
emberre, szakirodalomra és a hasonló helyzetben lévő szülők segítségére 
egyaránt szükség van. A fejlesztőmunkába való ,,beavatást” a gyógypedagógus 
végzi, de az anyukák akkor járnak el helyesen, ha kisbabájukkal úgy bánnak, 
mintha azok hallanának. Fontos, hogy a hallássérült gyermekekkel még többet 
beszéljünk, és soha ne fogadjuk el azt, hogy ,,hiába beszélek neki, úgysem 
hallja, amit mondok”. 
  Tudni kell, hogy minél hamarabb megkezdjük a fejlesztést és minél 
jobban bízunk a sikerben, annál nagyobb az esély arra, hogy kétéves korra a 
hallássérült kisgyermek értse a beszédet, sőt az első szómondat vagy ,,igazi 



mondat” kiejtésére képessé váljon. A beszélő, szeretetteljes, a gyermekre figyelő 
családi környezet elengedhetetlen feltétel! 
  A kisgyermekkel fejlődési szintjének megfelelően foglalkozunk. 
  Ismert tény, hogy a csecsemő nem születik teljesen ,,tudatlannak”. 
Képes követni a felnőtt arckifejezését, már utánozza is azt közvetlenül a 
születés után. Az emberi arcra való irányultság az, ami a halláscsökkenés esetén 
is nagy segítség a beszéd elsajátításában. 
  Az anyák ösztönösen kommunikálnak gyermekükkel. Már a szülés utá-
ni pillanatoktól kezdődően nevükön szólítják, gügyögnek nekik, mosolyognak 
rájuk. A csecsemő a kapott ingerekre hasonló jelzésekkel visszajelez. A háton 
fekvő csecsemőnél megfigyelték: szívesebben figyeli meg az emberi arcot, mint 
egyebet, bár a csecsemő még ebben a korban nem különbözteti meg az is-
meretlen személyt az anyjától. A halló csecsemő korán ,,érzékeli” a környezet 
hangjait, zörejeit. Megnyugszik, ha hallja anyja hangját, vagy ,,követelőzni” 
próbál: sírással hívja azt. Jelzésértékű, ha a kisbaba ezt nem teszi: lehetséges, 
hogy nem hall. Figyeljük meg, hogy körülbelül öthónapos korig a babák 
összerezzennek az erős hangra, sírni kezdenek, mozdulatlanná dermednek.  
Az anya gügyögése kedvezően hat a halló csecsemő „kommunikációjára”, 
élénkebben gügyög, hangja felerősödik. 
  Mindezt a hallássérült csecsemő nem teszi. Nem reagál az erős han-
gokra, a kezdeti gügyögés lassan kihuny. Ha nem látja a beszélőt,  utánozni sem 
képes annak  szájmozgását, hangját. A hang mimika, gesztus nélkül nem jelzés-
értékű a számára. Fontos tehát a mielőbbi hallókészülékes ellátás mellett is 
biztosítani a ,,szájról olvasás” lehetőségét. 
  A karon tartott csecsemő, még ha súlyosan hallássérült is, érzékeli a 
hangadással járó zöngét anyja mellkasán. Célszerű ezt felhasználni a gügyögés 
ösztönzésére. Semmiképpen sem szabad a hangadás megszűnésébe belenyu-
godni. A gügyögést fenn kell tartani. 
  A forgolódó (hasra fordulás periódusa) kisbaba már keresi a hangforrás 
irányát. A hallássérültek erre nem képesek segítség nélkül. 
  Ha a kicsi nem kapott még hallókészüléket, de hallásmaradványa en-
gedi, fontos ösztönözni a hangforrás irányába való fordulásra. Ebben a perió-
dusban (6 hónap körül és az után) jó, ha megismertetjük a babával a különböző 
hangadó játékokat is. A hason fekvő gyermek már utánanyúl a tárgyaknak, 
azokat elveszi, manipulálja. A hangkeltő játékoknak elég erős hangot kell 
kiadniuk ahhoz, hogy felkeltsék a baba hallásfigyelmét, érdeklődését. Ha 
szívesen figyeli a zajkeltő, zenélő játékokat, akkor sokféleképpen használhatjuk 
azokat az együttjátszásban. Megtanítjuk a kicsit, hogyan kelthet hangot nyomo-
gatással, rázással, ütögetéssel. 



  A kúszó-mászó kisbaba már válogatni is tud az őt érdeklő hangadó 
tárgyak, játékok között. Ügyesebben fogdossa, dobálja, ütögeti azokat. Célszerű 
hangutánzó szókkal megnevezni a kedvenc állatfiguráit, játékait. A kutya: vau-
vau, a cica: miáú, a tehén: múúú stb. lesz. A kisvonat hangját sssssss ejtéssel, az 
autót tű-tűűűű-vel utánozhatjuk, miközben együtt játszunk gyermekünkkel. 
Erre az együttjátszásra legalkalmasabb hely a padló, amelyet kényelmessé, 
veszélymentessé kell tennünk. Természetesen mondatokban beszélgessünk a 
gyermekünkkel játék közben. Jön a kisautó: tű-tű-tű, puff, lesett a baba stb. 
  A ülő (karon ülő) kisgyermek szívesen játssza a cöcögtető-döcögtető 
játékokat: Hopp, hopp katona…; Hinta, palinta …; Megy a juhász … stb. Természe-
tesen az éneklést, hintáztatást már a karon fekvő kisbabával is csinálnunk kell 
Tente baba, tente …; Ááááááá-ááááá és más hangok kíséretében. 
  Már a születés pillanatától beszélnünk kell gyermekünkhöz, és ebben az 
életkorban a beszédmegértést és a beszédre való késztetést egyre fokozottab-
ban ösztönözzük. A kisgyermekkel együtt végzett napi tevékenységek jó al-
kalmat szolgáltatnak a megnevezések gyakorlására, a beszédértés fejlesztésére: 
Megmossuk a kezedet, lábadat, fejed, hasad stb.; Megeszed a …; Adom a …; Köszönöm! 
Kéred a …? A gyermekre mutatva ösztönözzük őt: Mondd te is! Kérem a …; 
Szeretem;  Nem szeretem; Jó! Nem jó! Igen. Itt van a … stb. 
  Ebben a fejlődési szakaszban (8–12. hónap) a gyermek nagyon érdek-
lődik a beszéd iránt, már kezdi érteni a gyakran használt szavakat, szómonda-
tokat. Szívesen ismétel, utánoz. Utánozza a beszédet, egyszerű kérdéseket, 
tiltást, felszólítást megért. Egyéves kor után reagál már a nevére, figyeli a kör-
nyezet hangjait. Végrehajt utasítást, elfogad tilalmat, szívesen utánozza a fel-
nőttek tevékenységét, keresi a felnőtt társaságát, jól együttjátszik a felnőttel, 
kommunikál a környezetével. Az aktív nyelvi produkció, a szavak kiejtése is 
ekkor várható. 
  A felnőttnek az a feladata, hogy a mindennapi közös tevékenység 
alkalmával spontán társalgásra bírja kicsinyét. Kezdetben a szülő az, aki a gyer-
mek vágyait, kérését, mondandóját a kicsi helyett is megfogalmazza. Ő az aki 
biztatja: Mondd ki te is …! 
  Jó, ha a gyermek tudja: hangjával figyelmet kelthet, céljait tudatni képes. 
Hangja, hangadása jelzésértékű, a szülő örül, ha ,,beszélni látja” őt. Próbáljuk 
kivárni, míg a gyermek ,,szóban” fejezi ki óhaját. Ne ugorjunk az első gesztusra! 
Biztassuk: Mondd: Kérem a …; Köszönd meg! Köszönöm.  
  Nagyon fontos arra figyelnünk, hogy eleinte ne várjunk tökéletes ki-
ejtést gyermekünktől. Nagy eredmény, ha a szótagszámot, a magánhangzók 
nagy részét és egyes mássalhangzókat a szónak megfelelő jó ritmusban kiejt. 
Segítsük ehhez jó tempójú, nem erőltetett szájmozgással, de kissé lassúbb, 



megfelelő ritmusú beszédmintával. Néha a halló kisgyermek is hatéves koráig 
tanul meg minden hangot tökéletesen ejteni. A hallássérültnek (hasonlóan halló 
társaihoz) kezdetben az egyszótagos ,,szavak” vagy egy-egy hang sok mindent 
jelenthet: például az ,,íí” lehet víz, azt jelenti, hogy kérek inni; a ni-ni lehet a 
kiömlött a víz… stb.; az „a” jelentheti, hogy apu, jön apu, apuhoz akarok 
menni stb. 
  Örülni kell, ha a kicsi beszélni próbál, igyekezni kell megérteni a gyer-
mek közlését, és újrafogalmazni, szóba önteni azt. Így lassan, segítséggel, si-
kerül nyelvi eszközzel kifejeznie magát a hallássérült kisgyermeknek is.   
  Egyéves kor után gazdagabbá válnak az együttjátszások. Már nem 
törekedünk az állandó szájra irányultság (szájról olvasási minta) biztosítására 
sem, sőt a gyermek mellett ülve akusztikus mintákkal tanítjuk a beszédet. Ha a 
kisgyermek igényli az arcra nézést, ezt nem szabad megvonni, de törekedni kell 
az uniszenzoriális (természetes, halláson alapuló) beszédtanulásra. 
  Hároméves korig a halló gyermekhez hasonlóan az együttjátszás, 
éneklés, a cöcögtető-döcögtető ,,hopocálás”, a képek nézegetése, a mesélés és a 
helyzetnek megfelelő mindennapi társalgás a beszédelsajátítás fő eszközei.  
A spontán társalgás mellett szükség van a célzott gyakorlásra is, amely kezdet-
ben a beszélőre figyelést, az utánzást, a hangadást célozza. Később a helyzetből 
fakadó nyelvi megfogalmazás-megértés (beszédértés) és a nyelvi produkció 
(kiejtés) ösztönzése a cél. 
  A gyermekkel foglalkozó felnőtt olyan közös játékot vagy ,,igazi” tevé-
kenységeket ,,szervez”, amelyek megfelelnek a gyermek érdeklődésének, fej-
lettségi szintjének és a fejlesztés céljának. Így rendszeresen felhívjuk a gyermek 
figyelmét a zajkeltő háztartási gépekre. Hallgasd: porszívó… hallod? Hallod, folyik a 
víz. Fürdés lesz. Hallod a csengőt? Jön apu… stb. Figyeljük meg, hogy idővel jelzés-
értékű lesz-e egy zaj, zörej a gyermek számára, például odamegy-e az ajtóhoz, 
ha megszólal a csengő, a fürdőkádhoz, ha csobog a víz stb.  
  Az Add ide játék vagy a Hol van a …? játék arra szolgál, hogy gya-
koroljuk a szóértést és a beszédértést.  Elrendezzük a szekrényt, a polcot, 
megterítjük az asztalt, rendbe tesszük a játéksarkot, a fiókot, az ágyat stb.  
A kommunikációs helyzetek jó alkalmat teremtenek a beszédsémák elsajátítá-
sára: kérem…, köszönöm…, szívesen…, tessék… A kérdés–felelet  gyakorlásához: 
Hol van a…? Ott van. Nincs. Hozod? Siess! Jó… stb. 
  Nézegessünk együtt képeket, mondjuk el a kicsinek a látottakat, a 
meséskönyv képei alapján meséljünk neki időt hagyva arra, hogy ő is vissza-
jelezzen hanggal, kérdezzen. A képen látottakból találjuk ki, és szépen ejtsük ki 
a gyermek által hanggal jelzetteket: például: Igen, azt mondta a csibe: pi-pi-pi, éhes 
vagyok, kérek enni. Mondd te is, pi-pi-pi… stb. 



  Énekeljünk együtt esti altatódalt a cöcögtető játékok alkalmával, és 
mindig, amikor erre alkalom van. Biztassuk a kicsit is az együtténeklésre. Jó jel, 
ha igényli az éneklést. Táncra biztatjuk zenehallgatáskor: bekapcsoljuk a zenét, 
és megtanítjuk ritmusra mozogni a gyermeket.  
  Biztosítsunk a kisgyermeknek megfelelő játékokat (egyeztető, kirakós-
kiegészítős, gurítható, egymásba rakható, ütögethető), játsszunk együtt a gyer-
mekkel! Játék közben biztassuk, utasítsuk, javítsuk gyermekünk mozgását: Jól 

van, fordítsd meg, a másikkal próbálkozz, az nem megy…, segítek, várj…, én követ-kezem…, fogd 

meg…, gurítsd…, te következel, lassan..., te jössz, lassan…, jól csináltad… stb. 
  Együttjátszáskor értelmezzük a kicsi hangadását, öntsük szóba azt, amit 
ő akart mondani: Igen, mondd, kérem, én akarom, szeretem, hoppá, leesett, gurul a labda, 
jön a kisvonat, ssss, megáll, puff, felborult a kisszék, leesett a baba, sír, oá oá oá… stb. 
  Jó, ha csak akkor reagálunk a kicsi hívására, ha nem gesztussal, hanem 
hanggal is hív bennünket, és csak akkor teljesítjük kívánságát, ha utánunk 
mondja az általunk újrafogalmazott és kiejtett szavakat, mondatokat, amit már 
hangadás és gesztusai segítségével próbált közölni: igen, értem, csokit szeretnél, 
mondd: kérek csokit… Természetesen elégedetten fogadjuk a kisgyermek próbál-
kozását. Megdicsérjük, együtt törekszünk arra, hogy egyre inkább helyesen 
ismételje a beszédmintát. Kezdetben a szótagszám (magánhangzók) tükrözése a 
cél. Egyre hosszabb szavakat, mondatokat ismételve a kisgyermek ezek spontán 
használatara is képessé válik egy adott helyzetnek megfelelően. Ez nagy előre-
lépés, kezdődhet a beszélő partnerség továbbfejlesztése, a hibásan ejtett hangok 
javítása, a hiányzók pótlása. A beszédfolyamatot azonban nem szaggatjuk meg 
javítgatással. Helyes, ha újramondjuk a hibásan mondott szót: Igen, szép a cica, 
szép, nagyon szép. Helytelen, ha azt mondjuk: Mondd rendesen! Szép, szép, szép…stb. 
  A jó beszédminta nagyon fontos. A hangokat játékos hangutánzással, a 
szótagokat, szavakat játékosan tanítjuk, például: Megy a vo-nat le-fe-le, nyi-ko-rog a 
ke-re-ke, nyi-ko-rog, nye-ke-reg, tap-sol-nak a gye-re-kek… Kitapsoljuk, eljátsszuk, 
utánozzuk a vonatot, megy a vonat, sss, úúú, megáll, fffffffffff, kiengedi a gőzt stb.  
 Beszélgetni normális tempóban, jó ritmusban érdemes. Játékosan sok-
féle gyakorlatot végezhetünk halkan-hangosan, röviden-hosszabban. Például: 
Hányszor ismétlődik? Sokszor kopog a madárka, kop-kop-kop-kop, egyet koppant a 
madár, kop (emelje a kezét ahányszor hallja a kopogást). Halkan csipog a csibe…, 
hangosan sír a bárány: beee. Melyik sírt hangosan, melyik halkan? Utánozd te is, mondd! 
(beee halkan, pi-pi-pi hangosan). Mit hallottál? Mutasd meg! Mondd te is:  pipi,  csibe,  
tű-tű, autó, beee, bárány, múúú, boci stb. 
  Kérdezzünk: Oá-oá-oá, ki sír? A baba. Hol van? Miért sír? Feleljünk a  
kicsi helyett a kérdésekre! Nemsokára bizonyosan ő is felel majd nekünk! 
  Kérjük, kérdéseikkel forduljanak hozzánk, szakemberekhez! 


