
 

 

 

 בגיל הרך התפתחות התקשורת

*סדר השלבים בהתפתחות הינו זהה מילד לילד אך טווח הזמן להבשלה של כל שלב שונה ויתכן 

 שינוי קל נורמטיבי בין הילדים בגיל המצוין הטבלה.

 בטווח הנורמה: היכולת התקשורתית גיל הילד:

  .קד בהומתמ כשדמות אנושית נמצאת אל מול התינוק הוא מסתכל עליה חודש

 כשדמות אנושית נמצאת אל מול התינוק הוא מחייך )חיוך חברתי( ומסב מבטו אליה. חודשיים

 מגיב לקריאה בשמו על ידי הסבת מבט או הפניית ראש.התינוק  חודשים 5-6

מגיב לקריאה בשמו על ידי הסבת מבט או הפניית ראש ומחייך, מושיט יד אל עבר פני התינוק  חודשים  7-8

גר שקרוב אליו, יש התחלה של מלמול, הפקה קולית של הברות וחזרה על ההברות שאומר המבו

 המבוגר.

מראה צחוק מותאם למצב חברתי זוגי או קבוצתי, צוחק משחקי קול עם המבוגר,  התינוק מקיים חודשים 8-10

 הנאה ממשחק הדדי ראשוני.

ממלמל ומתחיל לומר מילה ראשונה, משתמש במחוות , התינוק מצביע אל עבר חפצים או אירועים  חודשים 10-12

  גוף ראשונות )מושיט ידיים שירימו אותו, מניד ראשו לשלילה ועוד(.

סוגל לעקוב אחרי הנחייה של מבוגר או ילד הפעוט מראה למבוגרים וילדים סביבו חפצים ומ חודשים 12-15

שמראה לו דבר מה )קשב משותף ראשוני(, מנהל שיחה ראשונית בצלילים ובאמצעות חיקוי וחזרה 

 על דברי המבוגר. מדבר במילים בודדות ומשתמש בשיום של חפצים כדי לקבל אותם )מים, כדור(.

)מה זה? פאזל(, יודע לומר את שמו וקורא בשם הוריו  הפעוט עונה לשאלות, משוחח שיחה בסיסית חודשים 15-24

)אבא, אמא(, מתעניין בילדים אחרים ומתחיל באינטראקציה משותפת, מבין מצבים חברתיים 

 פשוטים ומסוגל להביע אמפטיה למבוגר. )אוי אוי אוי(

ק משחק הפעוט מחבר שתי מילים למשפט, שואל שאלות, מצהיר, מביע רצונות ומחאות, משח חודשים  36-24

 משותף עם ילדים בני גילו ומתעניין בילדים קטנים ממנו.

הפעוט מדבר במשפטים, סקרן שואל ולומד על הסביבה דרך שאילת שאלות וחיקוי של המבוגרים  חודשים 36-48

והילדים סביבו, משתף בחוויה, מתעניין באחר, מביע אמפטיה לצער של האחר, מסוגל להנאה 

 משותפת.

 יש לבדוק את העניין מול רופא ילדים., עיכוב התפתחותיבהכרח הנורמה אינה מהווה *חריגה מטווח 
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