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élvezik a dolgot, mint a legki-
sebbek. Ez nemcsak hasznos 
elfoglaltság, hanem szórakoz-
tató is, mind nekik, mind a 
szüleiknek. 

A családon tesztelve
– Babajelbeszéd-tanfolyamokat 2008 óta tartok, ám ko-
rábban a saját kisfiamnál is ezt a módszert alkalmaztam – 
meséli Katalin. – Sokszor bizonyult hasznosnak, hogy az alig 
egyéves fiam el tudta jelelni, hogy fáj valamije, melege van, 
vagy épp mit szeretne enni. A legcsodálatosabbnak mégis azt 
tartottam, hogy képes voltam bepillantani a beszélni még 
nem tudó babám gondolataiba. Számtalanszor ő hívta fel  
a figyelmemet a természet szépségeire: amíg én a ruhák  
pakolása közben a zoknikról beszéltem neki, ő eljelelte, hogy 
feljött a hold és a csillagok. Képes volt arra, hogy a korábban 
történt eseményekről „meséljen” a nagyszüleinek, például 
azt, hogy mit látott az állatkertben. Gyakran előfordult, hogy 
a kezével mutatva kérte, miről meséljek, mit énekeljek. A jelek 
segítsége nélkül mindezek a kedves élmények és felfedezések 
kimaradtak volna az életünkből. 
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Amikor egy csöppség szavakkal még nem képes kifejezni magát, jó len-
ne olvasni a gondolataiban – vagy legalább érteni, hogy mit mutogat... 
Gondolta volna, hogy már erre is létezik megoldás?
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BLIKK NŐK l GYEREK

Mi járhat 

a legfiatalabb 

családtag 
fejében?

A legkisebbek képesek 

tudatosan irányítani 

a kézmozdulataikat, és akár 

200-300 jelet is használhatnak 

a beszéd megindulása előtt.

Beszélő babakezek: Men-
jünk sétálni! Nem csupán 
egy jelszótár, hanem önma-
gában, jelek nélkül is színvo-
nalas, kisgyermekek számára könnyen érthető gyer-
mekirodalmi mű, barátságos, könnyedén felismerhe-
tő rajzokkal.  (1590 Ft, Tessloff-Babilon Kiadó)

dolnánk, csak azért nem fogalmazzák meg hangosan, szavak-
ban a mondandójukat, mert még nem elég fejlett a száj- és  
a nyelvmozgásuk ahhoz, hogy beszéljenek. A kézmozdulatai-
kat viszont már jóval korábban képesek tudatosan irányítani.

Többet tudnak, mint hinnénk
– Megfigyelhetjük, hogy a babák spontán módon is hasz-
nálnak különböző jeleket, gesztusokat. Mivel az utánzás 
életkori sajátosságuk, ezekhez a saját jelekhez nagyon köny-
nyen megtanulnak akár száz újat is. Ezek segítségével aztán 
már a beszéd megindulása előtt hatékonyan kifejezhetik  
a szükségleteiket, „elmondhatják” gondolataikat. A babajelbe-
szédet 6-9 hónapos kortól ajánlott elkezdeni, így mire a gyer-
mek egyéves lesz, akár 30-40 mozdulatot is tudatosan hasz-
nálhat. Én 3 éves korig várom a kis „nebulókat”, de néha na-
gyobbak is részt vesznek a foglalkozásokon, hiszen ők éppúgy 

�� Erősíti, mélyíti a szülő-gyermek kapcsolatot,
��  segíti a beszédfejlődést azáltal, hogy a hallásihoz 

látási és mozgásos ingert kapcsol,
��  kevesebb a hiszti, mert a gyerekek könnyebben 

megértetik magukat, 
�� a babák nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak,
��  általában hamarabb kezdenek el beszélni, és gaz-

dagabb lesz a szókincsük,
�� kreatívabban gondolkodnak,
�� nagyobb az önbizalmuk.

A BABAJELBESZÉD ELŐNYEI

„Nem »oktatjuk« a jeleket, nem 
vesszük rá a babát arra, hogy je-
leljen, hanem lekötjük őt egy gaz-
dag interakcióval, amelybe a jelek 
tökéletesen belesimulnak. Vagyis  
a jeleket visszük be az ő világába, 
ahelyett, hogy »megtanítanánk« 
neki azokat” – mondja Katalin.

A 
babajelbeszéd alkalmazásakor a siket jelbeszé-
det használjuk fel ahhoz, hogy jóval a beszéd 
megindulása előtt is hatékonyan kommunikálhas-
sunk a kicsikkel – magyarázza Zentai Katalin ba-

bajelbeszéd-oktató, a Beszélő Babakezek program vezetője. –  
A csemeték értelmi fejlődése sokkal gyorsabb ütemben zaj-
lik, mint a beszédüké. Gyermekeink okosabbak, mint gon-
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