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Κινητική ανάπτυξη 

Αδρή κινητικότητα 

 Τρέχει με ευκολία . 

 Ανεβαίνει την σκάλα μόνο του – ενώ στηρίζεται- εναλλάσσοντας τα πόδια. 

Κατεβαίνει με δυο πόδια σε κάθε σκαλί. 

 Πηδάει από το τελευταίο σκαλί και με τα δυο πόδια. 

 Κλωτσάει την μπάλα με επιδεξιότητα. 

 Πετάει την μπάλα στο ύψος του σώματος του αδέξια. 

Λεπτή κινητικότητα 

 Αρχίζει να εδραιώνει πλευρίωση. 

 Κατασκευάζει πύργο με τουλάχιστον 7 κύβους. 

 Κρατάει μολύβι συνήθως με ανώριμο τρόπο. 

 Αντιγράφει κάθετη γραμμή. 

 Μιμείται οριζόντια γραμμή. 

 Βιδώνει , ξεβιδώνει καπάκια, γυρίζει πόμολα. 

Γνωστική ανάπτυξη  

 Δείχνει τα μέρη του σώματος του. 

 Ταιριάζει σχήματα και χρώματα. 

 Συναρμολογεί παζλ 3-4 κομματιών. 

 Αναγνωρίζει τον εαυτό του σε φωτογραφίες. 

 Γνωρίζει τι κάνουν τα ζώα και οι άνθρωποι ( το πουλί πετάει, ο άνθρωπος 

μιλάει.) 

 Θυμάται και τραγουδάει παιδικά τραγουδάκια. 

Γλωσσική ανάπτυξη / Επικοινωνία 

Αντιληπτικός λόγος 

 Εκτελεί εντολές με 2 μέρη. 

 Δείχνει τα περισσότερα μέρη του σώματος. 

 Αναγνωρίζει αντικείμενα σε εικόνες. 

 Κατανοεί αντωνυμίες ( εμένα, εσένα , αυτός ) 

 Κατανοεί την έννοια ΄΄μόνο ένα ΄΄. 

 Κατανοεί λέξεις που εκφράζουν δράση ( τρώει, τρέχει , παίζει ). 

2-3 ετών  



 Κατανοεί την έννοια του μεγέθους ( μεγάλο / μικρό ). 

 Αντιλαμβάνεται τις σχέσεις των πραγμάτων στο χώρο ( πάνω, κάτω, μέσα ) 

Εκφραστικός λόγος  

 Η ηχολαλία και η βρεφική jargon έχουν υποχωρήσει. 

 Γνωρίζει το όνομα του και το φύλλο του. 

 Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία προτάσεων τριών έως τεσσάρων λέξεων. 

 Συνεχώς ρωτάει ΄΄ πως΄΄, ΄΄ ποιος ΄΄, ΄΄ γιατί ΄΄. 

 Χρησιμοποιεί αντωνυμίες όπως ΄΄ εγώ΄΄ , ΄΄ εσύ΄΄ , ΄΄μου΄΄, και τον 

πληθυντικό ορισμένων λέξεων. 

 Ονοματίζει σχεδόν όλα τα κοινά αντικείμενα και τις εικόνες  που 

απεικονίζουν γνωστά πρόσωπα και αντικείμενα. 

 Απαγγέλει μέρη από γνωστές ιστορίες ή παιδικά τραγουδάκια, με συνοδεία 

κινήσεων. 

 Περίπου το 50% της ομιλίας του είναι κατανοητό από το περιβάλλον. 

 Μερικές φορές τραυλίζει όταν βιάζεται. 

Κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη 

 Προοδευτικά κατακτά 

  την ανεξαρτησία του σε καθημερινές δραστηριότητες π.χ. χρησιμοποιεί 

καλά το κουτάλι και ίσως και το πιρούνι, γδύνεται. 

 Δυσκολεύεται να ελέγξει τον εαυτό του και να αναβάλει την επιθυμία της 

στιγμής. 

 Μιμείται τους άλλους και κυρίως τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά. 

 Στρέφεται στον ενήλικα για να ελέγξει καταστάσεις ή να πληροφορηθεί για 

αυτές ( κοινωνική αναφορά) 

 Διατηρεί περισσότερο την προσοχή του σε μια δραστηριότητα. 

 Το παιχνίδι του με τα άλλα παιδιά είναι κυρίως παράλληλο αλλά σιγά σιγά 

αρχίζει να συναλλάσσεται σε παιχνίδια όπως κυνηγητό. 

 Είναι ανταγωνιστικό και συνεχώς θέλει να επιβεβαιώνεται. Συχνά 

συγκρούεται με τα αδέλφια του. 

 Το παιχνίδι του γίνεται όλο και πιο σύνθετο : (Κατανοεί τη σημασία της 

προσποίησης ( προσποιείται πως πονάει , πεινάει   κτλ ή πως ένα 

αντικείμενο είναι κάτι άλλο π.χ πως σαν καλάμι είναι ένα άλογο, παίζει 

παιχνίδι ρόλων ( βάζει την κούκλα για ύπνο , οδηγεί αυτοκίνητο και 

εναλλάσσει ρόλους όπως γιατρός – άρρωστος , μαμά –μωρο) . 

 

 

 

 



Ανησυχητικά Σημάδια  

Ειδοποιήστε το γιατρό του παιδιού σας , εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο 

από τα παρακάτω σημάδια κατ΄ εξακολούθηση για αυτήν την ηλικιακή περίοδο .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μη λειτουργική χρήση του λόγου π.χ επανάληψη λέξεων ή 

ερωτήσεων , χρήση λέξεων ή φράσεων συχνά από διαφημίσεις ή 

κόμικς, χαμηλός ή ανύπαρκτος απαντητικός λόγος, επιμονή στο να 

αριθμεί, να ονοματίζει σχήματα ή γράμματα ενώ δεν χρησιμοποιεί 

επικοινωνιακά τον λόγο. 

 Επίμονη σιελόρροια, προβλήματα μάσησης και κατάποσης. 

 Δυσκολίες στην κατάδειξη , ταύτιση αντικειμένων και μελών του 

σώματος. 

 Μη εκτέλεση εντολών. 

 Μη συμμετοχή σε παιχνίδι προσποίησης ή μίμησης. 

 Χαμηλή βλεμματικη επαφή. 

 Εμφάνιση συμπεριφορών που προβληματίζουν , π.χ 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις συνήθως στην χαρά , στερεότυπο 

επαναλαμβανόμενο παιχνίδι χωρίς φαντασία. 

 Παρουσία κάποιας κινητικής δυσκολίας. 

 Απώλεια δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί.  


