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“സംഭാഷണ�ിലും മ���വേരാട് ഇടെപടുേ�ാഴുമു�
ബു�ിമു��കൾ ഇ�് നിരവധി വ��ികൾ

അഭിമുഖീകരി�ു� �പശ് ന�ളിൽ ഒ�ാണ്”. എ�ാൽ 
 ഇ�രം എ�ാ കുറവുകെളയും അതിജീവി�ാൻ 

 വ��ികെള �പാപ്തരാ�ു�തിനായി 2021 മാർ�് 13 നു
ൈവകുേ�രം 4.00 മുതൽ 5.00 മണി വെര �പജാഹിത
െഫൗേ�ഷൻ സ്പീ�് െതറാ�ി എ� വിഷയെ�
ആസ് പദമാ�ി ഒരു െവബിനാർ നട�ുകയു�ായി.
കൺസൾ�ൻറ് ഓഡിേയാളജി��ം സ്പീ�് ലാംേഗ�ജ്
പേതാളജി��മായ മി�ർ േജ�ബ് പാ�ൻ ആണ്

െസഷൻ നയി�ത്.
 

ആമുഖം



േവാ�ൈലേസഷൻ (Vocalization)

സ്പീ�്  െതറാ�ി എ�ാെണ�് അറിയു�തിന് മുേ�
അറിേയ�ു� ഒ�ാണ് ആശയവിനിമയം എ�ു�ത്.
ആശയവിനിമയം എ� വാ�ിെ� അടിയിൽ വരു�താണ്
സംസാരവും ഭാഷയും. ആശയവിനിമയ�ിെ� ഒരു
ഭാഗമാണ് സംസാരം. ആശയവിനിമയമാണ് �പധാനം. 

ഒരു വ��ിയിൽ നി�് മെ�ാരു വ��ിയിേല�്
അർ�വ�ായി��� ഒരു വാ�് അെ��ിൽ അറിവ് ഒരു
മാധ�മം ഉപേയാഗി�് ൈകമാറു�തിെനയാണ്
ആശയവിനിമയം എ�് പറയു�ത്.
ആശയവിനിമയ�ിനുേവ�ി ഉപേയാഗി�ു�
മാധ�മമാണ് സംസാരം.

സംസാരം വാ�ാലു� ആശയവിനിമയ�ിെ� 
 ഭാഗമാണ്. ആശയവിനിമയം ര�ു തര�ിലു�്.
വാ�ാലു� ആശയവിനിമയവും വാ�ാൽ
അ�ാെതയു� ആശയവിനിമയവും. വാ�ുകൾ
ഉപേയാഗി��  പറയു�തിെനയാണ് വാ�ാലു�
ആശയവിനിമയം  എ�് പറയു�ത്. വാ�ുകൾ
പുറേ��് വരാൻ പ�ാെതയു�
ആശയവിനിമയെ�യാണ് വാ�ാൽ അ�ാെതയു�
ആശയവിനിമയം എ�് പറയു�ത്. സ്െപഷ�ൽ സ് കൂളിെല
ഒരു �ാസ് മുറി എടു�ുകയാെണ�ിൽ പ�ു കു�ികളിൽ
മൂേ�ാ നാേലാ കു�ികൾ വാ�ാൽ അ�ാെതയു�
ആശയവിനിമയമായിരി�ും. ഇ�െനയു� കു�ികെള
നമു�് ത�ി കളയാൻ പ�ി�. അവർ�് സ്പീ�് െതറാ�ി
തുടർ�യായി െകാടു�ണം. ആക് ഷനിലൂെടേയാ
ചൂ�ി�ാണിേ�ാ തല െകാ�ു� ആ�ൻസിലൂെടേയാ
ആയിരി�ും ഇ�െനയു� കു�ികെള െതറാ�ിയിലൂെട
പരിശീലി�ിെ�ടു�ു�ത്.

സ്പീ�് എ�െനയാണ് ഒരു കു�ി പഠിെ�ടു�ു�ത്?

സ്പീ�് െതറാ�ി വീ�ിൽ െച��േ�ാൾ ഓേരാ
മാതാപിതാ�ള�ം അറി�ിരി�ണം, ഏത്
�പായ�ിലാണ് കു�ി ഇ�െതാെ� െചേ��ത് എ�്.
ഇത് അറി�ാൽ മാ�തമാണ് കൃത�മായ രീതിയിൽ നമു�്
സ്പീ�് െതറാ�ി െച�ാൻ പ����. ജനി�� കഴി�ു
ഏകേദശം ഒരു വയ�ാകുേ�ാഴാണ് വാ�് പറയു�ത്.
എ�െനയാണ് ആ കു�ി ഒരു വാ�് പറയു�ത് എ�്
െവ�ാൽ മാതാപിതാ�ള�ം അടു�ു�വരും ഒെ�
സംസാരി�ു� രീതി അവർ നിരീ�ി�് സ��മായ
രീതിയിൽ ശബ്ദ�ൾ പുറെ�ടുവി�ാൻ �ശമി�ും.
അ�െന ഓേരാ ശബ്ദ�ൾ േചർ�ുെവ�ാണ്
അർ�വ�ായ ഒരു വാ�് പുറെ�ടുവി�ു�ത്.

സംസാരവളർ��ു� പടികൾ

ജനി�� കഴി�ു ആറ് മാസം വെര കു�ു
കരയു�തിെനയും മൂള��തിെനയും ഒെ�യാണ്
േവാ�ൈലേസഷൻ എ�് പറയു�ത്. ഇതാണ് സംസാരം
പുറെ�ടുവി�ു�തിെ� ആദ� പടി.

 

 
ബാ�ിങ് േ�ജ് (Babbling Stage)

അ’, ‘മ’, ‘പ’ േപാെലയു� ശബ്ദ�ൾ
പുറെ�ടുവി�ി�ുവാൻ തുട�ു�
അവ�െയയാണ് ബാ�ിങ് േ�ജ് എ�്
പറയു�ത്. ബാ�ിങ് േ�ജിൽ തെ�, സി�ിൾ
സൗ�് ബാ�ിങ് (Single sound babbling) ഉ�്
അതുേപാെല തെ� േകാ�ിേനഷൻ സൗ�്
ബാ�ി�ും (Combination sound babbling) ഉ�്.
ഒരു ശബ്ദം മാ�തം ആവർ�ി��
പറയു�തിെനയാണ് സി�ിൾ സൗ�് ബാ�ിങ്
എ�് പറയു�ത്. ര�ു ശബ്ദ�ൾ ആദ�ം
ഒ��് പറ�ി�് പി�ീട് അേത ര�ു
ശബ്ദ�ൾ ഒ�ി�� പറയാൻ �ശമി�ു�ു.
ഇതിെനയാണ് േകാ�ിേനഷൻ സൗ�് ബാ�ിങ്
എ�് പറയു�ത്. 

ഒരു വയ�് കഴി�ി�ായിരി�ും
അർ�വ�ായ ഒരു വാ�് കു�ി പറയു�ത്.
ഉദാഹരണ�ിന് 'അ� എെ�ാരു വാ�്
എേ�ാഴാേണാ അ�െയ േനാ�ി വിളി�ു�ത്,
അേ�ാൾ മാ�തമാണ് കു�ി അർ�വ�ായ ഒരു
വാ�് പറ�ു എ�് നമു�് മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയുകയു��. ഒ�രവയ�് അെ��ിൽ ര�ു
വയ�ിന് മുൻപാണ് ര�ുവാ�ുകൾ
കൂ�ിേ�ർ�ു പറയാൻ തുട�ു�ത്. ഒരു വാ�്
ആദ�ം പറ�ു, ര�ു വാ�് കൂ�ിേ�ർ�് 
 പറയു�ു, പി�ീട് അത് ഒരു വാചകമായി
പറയു�ു. അ�െന �പായം കൂടും േതാറും
വാ�ുകൾ വാചകമാവും (Sentence) വാചകം
പദ�പേയാഗമാവും (Phrase), അതിനിടയിൽ
വ�ാകരണം വരും.

ശബ്ദ�ൾ ഉ�രി�ു�തിന് ഓേരാ �പായം ഉ�്.
‘അ’, ‘മ’, ‘പ’, ‘ബ’, എ�ീ ശബ്ദ�ളാണ് ര�ു,
മൂ�് വയ�ിൽ വരു�ത്. ആറ് വയ�്
വെരയാണ് ശബ്ദ�ൾ പഠി�ു� സമയം. ആറ്
വയ�കുേ�ാഴാണ് കു�ി ‘w’, ‘v’, ‘ഴ’, ‘റ’, എ�ീ
വാ�ുകൾ കൃത�മായി പറയുകയു��.
അതിനാൽ ര�ു അെ��ിൽ മൂ�് വയ�ായ
ഒരു കു�ി ‘റ’ എ� ശബ് ദം സ്പുടമായി പറ�ി�
എ�് െവ�് ആ കു�ി�് ഏെത�ിലും
തര�ിലു� �പശ് നം ഉെ��ു� രീതിയിൽ
നമു�തിെന കാണാൻ പ�ി�. കാരണം ആറ്
വയ�് മുതൽ ഏഴ് വയ�് വെരയായിരി�ും
കു�ി ആ ഒരു ശബ് ദം പഠി�ു�ത്. അത്
കഴി�ി��ം കു�ി പറ�ി��ിലാണ് കു�ി�്
സംസാരി�ാനു� ബു�ിമു�് ഉെ��് നമു�്
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ത്.



വാ�ുകൾ പഠി�ു� രീതി (Vocabulary)

ഒരു വയ�ായ കു�ി ര�ു വാ�ുകൾ പറയുെ��ിൽ
ആ കു�ിയുെട െവാ�ാബുലറി (പദസ��്) േ�ജ്,
ര�ു വാ�ാണ്. ഒരു വയ�് മുതൽ ഒ�ര വയ�്
വെരയു� കു�ി�് ഏകേദശം പ�ു മുതൽ പതിന�ു
െവാ�ാബുലറി േവണം. പ���് വയ�് വെരയാണ്
സംസാര�ിെ�  െ�ബയിൻ വളർ� എ�് പറയു�ത്.
പ���് വയ�ാകുേ�ാൾ ഒരു കു�ി ഏകേദശം
അൻപതിനായിരം വാ�ുകേളാളം പഠി�ിരി�ണം.
ഇ�െനയാണ് കു�ികളിൽ െവാ�ാബുലറി വളരു�
ഒരു രീതി. 

മാതാപിതാ�ൾ എേ�ാഴും കു�ു�ൾ�് ഒരു
സംസാര മാതൃക ആയിരി�ണം. കാരണം
മാതാപിതാ�ൾ എ�തമാ�തം സംസാരി�ു�തിെന
ആ�ശയി�ിരി�ും കു�ിയുെട ആശയവിനിമയവും
സംസാര രീതിയും.

കു�ി സംസാരി�� തുട�ു�തിന് മുേ� േവ�ു�
കുറ�� കാര��ൾ (Prerequisite)

Prerequisite വളെര �പധാനെപ�താണ്. ഇതിൽ
വരു�താണ് sitting (ഇരി�ു�ത്), attention (�ശ�),
eyecontact (സംസാരി�ുേ�ാൾ ക�ിേലാ�്
േനാ�ു�ത്). ന�ൾ സംസാരി�ുേ�ാൾ കു�ി ഇരു�ു
േകൾ�ു�ിെ��ിൽ പറയു�ത് മന�ിലാ�ു�ി�
എ�ാണ് അതിെ� അർഥം. പറയു� കാര�ം ഉ�ിേലാ�്
എടു�ു�ിെ��ിൽ ഒരി�ലും അത് പറയാനും
കഴിയുകയി�. Prerequisite കൃത�മായി ഇ�ാ� ഒരു
കു�ി�് സ്പീ�ിലും അതിെ�തായ �പശ്ന�ൾ
കാണി�ും. അതുെകാ�ാണ് �പീറിക് �ിക്സ് വളെര
�പധാനെപ�താണ് എ�് പറയാനു� �പധാന കാരണം

സ്പീ�് െതറാ�ി എ�െന വീ�ിൽ െകാടു�ാം? 

വീ�ിൽ നി�് തെ� െകാടു�ു� െതറാ�ി
ആയതുെകാ�് സ്പീ�് െതറാ�ിെയ നമു�് േഹാം
െതറാ�ി എ�ും പറയാം. അ�െനയാകുേ�ാൾ
�ിനി�് വീടാകും. �ിനിഷ�ൻസ് മാതാപിതാ�ളാകും.
സ്പീ�് െതറാ�ി വീ�ിൽ െകാടു�ു�തിന് േന�വുമു�്
അതുേപാെല േകാ�വുമു�്. ജനി�ുേ�ാൾ മുതൽ
ക�ുവരു� മാതാപിതാ�ൾ തെ� െതറാ�ി
െച��േ�ാൾ കു�ികൾ�് അത് കൂടുതൽ
ഫല�പദമാകും. കൂടാെത യാ�താേ�ശം ഒഴിവാ�ാനും
സമയം ലാഭി�ാനും വീ�ിെല െതറാ�ി സഹായകമാകും.
വീ�ിൽ െതറാ�ി െച���തുെകാ�ു� േകാ�ം
എെ��് പറ�ാൽ മാതാപിതാ�ൾ�്
കൃത�മായി��� പരിശീലനേമാ അറിേവാ
ഉ�ായിരി�ി�.

  
അതുേപാെല േഹാം െതറാ�ിയിൽ കി�ാ� ഒരു
കാര�മാണ് മാതാപിതാ�ള�മായു� 
 കൗൺസിലിങ്. �ിനി�ിൽ േപായാൽ
�ിനിഷ�ൻസ് ആദ�ം കു�ിയുെട �പശ് നം
മന�ിലാ�ും. അതിനുേശഷം ആ �പശ്നം
ഉ�ാകാനു� കാരണവും എ�െന ഇതിെന
അതിജീവി�ാൻ കഴിയും
എ�തിെന�ുറി��� വ��മായ ധാരണ
മാതാപിതാ�ൾ�് നൽകുകയും െച��ം.
ഒരി�ൽ �ിനി�ിൽ േപായി, സ്പീ�്
െതറാ�ി�ിെ� നിർേ�ശ �പകാരം വീ�ിൽ
െതറാ�ി െച���ത് കു�ി�് കൂടുതൽ
ഉപകാരെ�ടും. അതുേപാെല മാതാപിതാ�ൾ
ഒരു െതറാ�ി�് എ� നിലയിൽ കു�ികെള
പരിചരി�ുക. കാരണം മാതാപിതാ�ൾ എ�
നിലയിൽ കു�ു�െള വീ�ി�ുേ�ാൾ
അവരുെട യഥാർ� കുറവുകൾ
ക�ുപിടി�ാൻ സാധി�ി�.

വീടുകളിൽ െതറാ�ി െച���തിൻെറ
ഘ��ൾ 

വിലയിരു�ൽ (Assessment)

കു�ി േനരിടു� �പശ് ന�ൾ കൃത�മായി
മന�ിലാ�ുക. വിലയിരു�ൽ നട�ുേ�ാൾ
�പധാനമായി േനാേ��ത് കു�ി�്
സംസാര�ിന�ാെത മേ�െത�ിലും �പശ് ന�ൾ
ഉേ�ാ എ�ാണ് (കാഴ്�കുറവ്,
േകൾവി�ുറവ്). ഇ�ര�ിലു� �പശ് ന�ൾ
സംസാരേശഷിെയയും കാര�മായി ബാധി�ാം.
ര�ാമതായി വിലയിരുേ��ത് സംസാര�ിന്  
മുേ� വേര� കാര��ൾ ഉേ�ാ എ�ാണ്
(Prerequisite). ന�ൾ പറയു� കാര��ൾ
�ശ�ി�ു�ുേ�ാ, സംസാരി�ുേ�ാൾ
ക�ിേലാ�് േനാ�ു�ുേ�ാ എെ�ാെ�യാണ്
വിലയിരു�ുേ�ാൾ �ശ�ിേ��ു�
കാര��ൾ. മൂ�ാമതായി േനാേ��ത് കു�ി
െവർബൽ ആേണാ േനാൺ െവർബൽ ആേണാ
എ�ാണ്. പ���് വയ�് കഴി�ി��ം കു�ി
ഒ�ും സംസാരി�ു�ിെ��ിേലാ ഓ�ിസം, MR,
േപാെലയു� �പശ് ന�ൾ ഉെ��ിൽ ആ
കു�ിെയ േനാൺ െവർബൽ ഗണ�ിൽ
െപടു�ാം. നാലാമതായി േനാേ��ത്
സംസാരി�ു�തിൽ കു�ി�് എ�തമാ�തം
താൽപര�മു�് എ�ു�താണ്. അ�െന
സംസാരി�ാനു� താൽപര�മുെ��ിൽ എ�ത
വാ�ുകൾ സംസാരി�ു�ു�് എ�ുകൂെട
മന�ിലാേ��തു�്. ഒ�ര വയ�ായ കു�ി
ഇരുപത് വാേ�ാളാം പഠി�� പറയണം.
അ�ര�ിൽ കു�ി പറയു�ിെ��ിൽ
െതറാ�ിയിലൂെട വാ�ുകളാണ് പഠി�ിേ��ത്.
അ�ാമതായി േനാേ��ത് കു�ിയുെട വായ്,
പ�്, നാ�് ഇവെയാെ� കൃത�മായി
�പവർ�ി�ു�ുേ�ാ എ�ാണ്. ഈ പറ�
അവയവ�ൾ�് �പശ് നമുെ��ിൽ
അെതാെ� കൃത�മായി ചലി�ി�ാനു�
�പവർ�ന�ൾ  െച�ി�ി�ാം.



 Q1. എ�െ േമാൾ�് ഇരുപ�ിെയാൻപത്
വയ�ായി. മകൾ എഴുതും. പേ� ചില
അ�ര�ൾ എഴുതാൻ പ�ി�. ഒ��് വാ�്
പറയും, പേ� കൂ�ിവായി�ാൻ പ�ി�.
വാ�ുകൾ ഉ�രി�ു�തിലും ബു�ിമു���്.

പറയാൻ ബു�ിമു��� അ�ര�ൾ വായ് െകാ�്
കാണി��െകാടു�ുക, എ�െനയാണ്
ഉ�രിേ��െത�്. അതിനുേശഷം തുടർ�യായി
ക�ാടിയുെട മു�ിൽ നി�് അ�ര�ൾ
ആവർ�ി�� പറ�ു പഠി�ുക. പറയാൻ
ബു�ിമു��� അ�ര�ൾ ഉേപാേയാഗി���
വാ�ുകൾ ക�ുപിടി�� പറ�ും എഴുതിയും
പഠി�ുക. വാ�ുകൾ പഠി��് കഴി�ു അേത അ�രം
ഉപേയാഗി��� വാ���ൾ പറ�ും എഴുതിയും
പഠി�ുക.

Q2. ഞാൻ ഒരു അംഗൻവാടി അ��ാപികയാണ്.
ഞ�ള�െട �പേദശ�ു� ഒരു കു�ിയുെട
കാര�മാണ് പറയു�ത്. പതിമൂ�് വയ�ായ
കു�ിയാണ്. അ�നും അ�യും േഡാക്�ർമാരാണ്.
കു�ി�് എ�് പറ�ാലും േദഷ�മാണ്,
അനുസരണം തീെരയി�. െചവി േകൾ�ും.
സംസാരി�ാൻ മാ�തമാണ് ബു�ിമു�്. അവർ�്
വീ�ിൽ സ്പീ�് െതറാ�ി െകാടു�ാനു�
എെ��ിലും മാർ�മുേ�ാ?

േനാൺ െവർബലായി��� ആശയവിനിമയമാണ് 
കു�ി�ു�ത്. ആദ�ം വാശിെയാെ�
കുറ�ു�തിനു� െതറാ�ികളാണ് െചേ��ത്.
അതിനുേശഷം പട�ൾ ഒെ� കാണി��െകാടു�ു
സംസാരം െമ�െ�ടു�ാനു� കാര��ൾ െച�ണം. 

 

 
േചാദ��ള�ം ഉ�ര�ള�ം സംസാരം ര�ു തര�ിലു�്.  സമ�ഗവും

പരീ�ണാ�കവും (േകാ��ീെഹൻഷ�ൽ
ആൻഡ് എക്സ് െ�പൻഷ�ൽ).

കു�ി എെ�ാെ� കാര��ൾ മന�ിലാ�ു�ു�്
എ�ു�താണ്  േകാ��ീെഹൻഷ�ൽ. മന�ിലാ�ിയ
കാര��ൾ വാ�ുകളിൽ കൂടി
�പകടി�ി�ു�തിെനയാണ്  എക്സ് െ�പൻഷ�ൽ
എ�് പറയു�ത്.  േകാ��ീെഹൻഷ�ൽ ഉെ��ിൽ
മാ�തമാണ് എക്സ് െ�പൻഷ�ലും  ഉ�ാകുകയു��.
സംസാരി�ുേ�ാൾ എ�ിെന�ുറി�ാണ്
സംസാരി�ു�ത് എ�തിെ� ഒരു പടം ന�ുെട
വായുെടേയാ ക�ിെ�േയാ അടു�് െവ�്
സംസാരി�ാൻ �ശമി�ുക. ൈകകൾ കൂ�ിയിടി��
ഒ�യു�ാ�ു�തിലൂെട ഐ േകാ�ാക്ട് ശരിയായ
നിലയിൽ വരു�ാൻ കഴിയും. 

റീഎൻേഫാഴ്സ്െമ�  ്

കു�ി ന�ായി ഒരു വാ�് പറയുകേയാ ഒരു
�പവർ�ി കൃത�മായി െ���കേയാ െചയ്താൽ
കു�ി�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
േ�പാ�ാഹി�ി�ുകേയാ ഏെത�ിലും തര�ിലു�
സ�ാന�ൾ നൽകുകേയാ െച��ക. അ�െന
െചയ്താൽ കു�ി�് വീ�ും സംസാരി�ാനു�
താൽപര�ം വർ�ി�ും. ഒരു കാര�ം േനടാൻ േവ�ി
വാശിപിടി�േയാ കരയുകേയാ െചയ്താൽ
ഒരി�ലും ആ കാര�ം സാധി�ി��
െകാടു�ാതിരി�ുക. കാരണം ആ രീതി
േ�പാ�ാഹി�ി�� കഴി�ാൽ അത് ശീലമാകും.


