
 

 הרך בגיל  שפה  התפתחות
 

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

 .שינוי קל נורמטיבי בין הילדים בגיל המצוין הטבלה
 

 גיל הילד היכולת בטווח הנורמה

תחיל לזהות את קול אימו והאנשים המשמעותיים סביבו ומסב את הראש לקול מ התינוק

 .אנושי

 4 - חודשיים

 חודשים

מגיב לקולות , מבחין ברגשות לפי טון הקול, מתחיל להגיב ל"לא", מגיב לקריאה בשמוהתינוק 

ממלמל ומשמיע , משתמש בקולו כדי לבטא שמחה ואי שביעות רצון, בהשמעת קולות

 שרשרת של עיצורים.

 חודשים 4-7

 מגיב לבקשות מילוליות פשוטותומתמקד בו,  מייחד תשומת לב רבה יותר לדיבורהתינוק 

, משתמש בתנועות פשוטות, כגון נענוע הראש מצד לצד ל"לא", מגיב ל"לא", כגון "בייביי"(

 או"!- משתמש בקריאות כגון "או, אומרים מילים כגון "מאמא" או "באבא", ממלמל בהטעמה

 והוגה אותן באופן דומה מאוד למקור. מנסה לחקות מילים

 חודשים 12-8

מזהה שמות של אנשים מוכרים, של , מצביע על חפץ או תמונה כשקוראים בשמםפעוט ה

, מדבר במשפטים אומר מילים בודדות אחדות, אברי גוף) 5-8(לפחות  חפצים ושל איברי גוף

על  חוזרוק לפח), (כגון בוא לכאן, תזר מצבע הוראות פשוטותתיים, קצרים לקראת גיל שנ

 מילים שהוא שומע בשיחה.

 חודשים 12-24

 שימוש במושג "אני", מילים 3-5משפטים של , מדבר במתרחב של הפעוט אוצר מילים

משיים , מבין שאלות פשוטות ("אמא בבית?"), מדקלם שירים וסיפורים, משוחח עם עצמו,

 .הבנת שימושים של חפצים , חפצים בתמונה

 24-36 חודשים

מסוגל לתת שני חפצים מתוך חמישה , ?שאוכלהילד ה פעולות בתמונה כמו: היכן הפעוט מזה

מסוגל להבין , מסוגל לשייך מושג לתמונה מתאימה (תצביע על הבובה הקטנה), חפצים

המבטאות תחושה כמו : קר, חם ,שמח, מסוגל להבין מילים  אותו דבר. –מושגים: שונה 

שימוש , ילד, ילדה, איש, אישה בין מילים הקשורות לזהות מינית: בן, בת,המסוגל ל, עצוב

משתמש כמה משפטים קצרים, , שואל שאלות ומתאר תמונה בוהבנה של מילות שאלה

- משתמש בהפכים כמו: גדול, מסוגל לומר בן כמה הוא ,במילות יחס: ב, על, מתחת, מאחור

  .קר- קטן, חם

 36-48 חודשים

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