Listă de control auz în
perioada copilăriei
Ce ar trebui să poată face bebeluşul meu? Naştere – 1 an
Auz şi înţelegere

Vorbire

Naştere-3 luni
• Tresare la sunete puternice
• Se linişteşte sau zâmbeşte când i se vorbeşte
•  Pare să vă recunoască vocea şi se linişteşte
dacă plânge
•  Ca răspuns la sunete, comportamentul său la
supt creşte sau se reduce

•  Scoate sunete de plăcere (gângurit, chicotit)
• Plânge diferit în funcţie de fiecare nevoie
• Zâmbeşte când vă vede

4-6 luni
•
•
•
•

Mişcă capul în direcţia sunetului
 Răspunde la schimbarea tonalităţii vocii
Observă jucăriile care scot sunete
Este atent la muzică

• Bolboroseşte
	
şi emite diverse sunete mai
asemănătoare cu vorbirea, inclusiv p, b şi m
• Chicoteşte şi râde
• Verbalizează încântarea şi nemulţumirea
• Gângureşte
	
când este lăsat singur şi când
vă jucaţi cu el

7 luni-1 an
•	Îi plac jocurile precum cucu-bau şi bătutul din palme
• Se întoarce şi se uită în direcţia sunetelor
• Ascultă când i se vorbeşte
•	Recunoaşte cuvinte pentru obiecte comune, precum
„cană”, „pantof”, „carte” sau „suc”
•	Începe să răspundă la solicitări (de ex. „Vino aici”
sau „Mai vrei?”)

• Gânguritul
	
conţine grupuri de sunete atât lungi
cât şi scurte, precum „tata upup bibibibi”
• Utilizează
	
vorbirea sau sunete care nu seamănă
cu plânsul pentru a capta şi a menţine atenţia
• Utilizează
	
gesturi în comunicare (face din mână,
ridică braţele pentru a fi luat în braţe)
• Imită diferite sunete de vorbire
• Spune
	
unul sau două cuvinte (pa, câine, dada,
mama) în jurul vârstei de un an, deşi este posibil
ca sunetele să nu fie clare

Ce ar trebui să poată face bebeluşul meu? 1 – 2 ani
Auz şi înţelegere

Vorbire

• Indică
	
câteva părţi ale corpului când este întrebat.
• Execută
	
comenzi simple şi înţelege întrebări simple
(„Rostogoleşte mingea”, „Dă un pupic”, „Unde este
pantoful tău?”).
• Ascultă
	
poveşti, melodii şi rime simple.
•	Indică imagini dintr-o carte atunci când sunt numite

• Spune din ce în ce mai multe cuvinte în fiecare lună.
• Utilizează
	
câteva întrebări dintr-un cuvânt sau două
(„Unde pisoi?” „Mergem pa?” „Ce este asta?”).
• Alătură
	
două cuvinte („încă o prăjitură”, „nu suc”,
„cartea, mami”).
• Utilizează
	
mai multe tipuri de sunete
consonante la începutul cuvintelor.

Ce ar trebui să poată face bebeluşul meu? 2 – 3 ani
Auz şi înţelegere

Vorbire

•	Înţelege diferenţele de sens („a merge-a se opri”,
„în-pe”, „mare-mic”, „sus-jos”).
•	Execută două comenzi („Ia cartea şi pune-o
pe masă”).
•	Ascultă şi îi place să i se spună poveşti pentru
perioade mai lungi de timp

•	Utilizează cuvinte pentru a desemna aproape
orice obiect.
•	Utilizează două-trei cuvinte pentru a vorbi despre
şi a cere lucruri.
• Foloseşte sunete consonante precum k, g, f, t, d, şi n.
•	Vorbirea sa este înţeleasă de ascultătorii familiari
de cele mai multe ori.
•	Adesea solicită obiecte sau îndreaptă atenţia
asupra acestora numindu-le

Ce ar trebui să poată face bebeluşul meu? 3 – 4 ani
Auz şi înţelegere
•	Vă aude când îl strigaţi dintr-o altă cameră.
•	Aude televizorul sau radioul la acelaşi volum
ca şi ceilalţi membri ai familiei.
•	Răspunde la întrebări simple „cine?”, „ce?”,
„unde?” şi „de ce?”.

Vorbire
•	Vorbeşte despre activităţile de la şcoală sau despre
vizitele la prieteni.
•	Persoanele din afara familiei înţeleg de obicei
vorbirea copilului.
•	Utilizează o mulţime de propoziţii din 4 sau mai
multe cuvinte.
•	De obicei vorbeşte cu uşurinţă fără a repeta silabe
sau cuvinte

Ce ar trebui să poată face bebeluşul meu? 4 – 5 ani
Auz şi înţelegere
•	Este atent când i se citeşte o poveste şi răspunde
la întrebări simple despre aceasta.
•	Aude şi înţelege cam tot ce se vorbeşte acasă
şi la şcoală.

Vorbire
•	Utilizează propoziţii care oferă o mulţime de detalii
(„Cea mai mare piersică este a mea”).
• Spune poveşti fără a se abate de la subiect.
• Comunică cu uşurinţă cu alţi copii şi adulţi.
•	Pronunţă majoritatea sunetelor corect cu excepţia
unor sunete precum l, s, r, v, z, ch, sh, th.
• Spune cuvinte care rimează.
• Denumeşte unele litere şi numere.
• Foloseşte aceeaşi gramatică ca restul familiei

Dacă sunteţi îngrijorat/ă de vorbirea, limbajul,
auzulcopilului dumneavoastră, discutaţi cu medicul
de familie sau cu asistentul medical comunitar
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