
Αναπτυξιακά ορόσημα  

 

 

 

Κινητική ανάπτυξη 

Αδρή κινητικότητα 

 Ανεβοκατεβαίνει σκάλες σαν ενήλικας ( πόδι – σκαλί ) 

 Τρέχει με έλεγχο και σταθερότητα. 

 Οδηγεί ποδήλατο με βοηθητικές 

 Ισορροπεί στο πόδι της προτίμησης του για 3 δευτερόλεπτα. 

 Δείχνει ολο και μεγαλύτερη επιδεξιότητα σε παιχνίδια μπάλας ( πέταγμα, 

πιάσιμο, αναπήδηση, κλότσημα) 

Λεπτή κινητικότητα 

 Πλένει τα δόντια του. 

 Γδύνεται μόνο του και ντύνεται με λίγη βοήθεια. 

 Χρησιμοποιεί καλά το πιρούνι. 

 Αντιγράφει γέφυρα από μοντέλο. 

 Χτίζει με έξι κύβους σκάλα με τρία σκαλιά μετα από επίδειξη. 

 Μιμείται διαδοχικές κινήσεις ( δοκιμασία αντίχειρα – δαχτύλου και για τα 

δυο χέρια.) 

 Κρατάει και χρησιμοποιεί μολύβι με καλό έλεγχο. 

 Αντιγράφει σταυρό και τετράγωνο. 

 Σχεδιάζει άνθρωπο με κεφάλι, πόδια, κορμό, χέρια. 

 Κόβει με το ψαλίδι .  

Κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη 

 Αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να υιοθετεί τη συμπεριφορά που αναμένετε 

για το φύλο του στο παιχνίδι, την κίνηση, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. 

 Ασχολείται με παιχνίδι προσποίησης , μεταμφιέσεις. Το παιχνίδι του 

περιέχει περιπέτειες, χαρακτήρες από βιβλία ή τηλεόραση, καθημερινά 

γεγονότα. 

 Παίζει σε ομάδα παιδιών. 

 Έχει προοδευτικά αυξανόμενη κοινωνική κατανόηση π.χ περιμένει την σειρά 

του , μοιράζεται. 

 Εκφράζει συναισθήματα μέσα από το παιχνίδι φαντασίας. 

 Κατανοεί τις αιτίες και τις συνέπειες των συναισθημάτων του. 

 Χρησιμοποιεί το συναίσθημα για να διαπραγματευθεί. 

 Αρχίζει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του για κοινωνικούς λόγους π.χ 

χαμογελάει ευγενικά ακόμα και εάν έχει απογοητευθεί από το δώρο που 

4-5 ετών  



πήρε, παραμένει ανέκφραστο εάν δεν θέλει να δείξει αρνητικά 

συναισθήματα. 

 

Επικοινωνία / Γλωσσική ανάπτυξη 

 

 Ακολουθεί σύνθετες εντολές . 

 Κατανοεί και χρησιμοποιεί απλές έννοιες χρόνου και τόπου. 

 Αναγνωρίζει επιθετικούς προσδιορισμούς. 

 Παρακολουθεί παραμύθια. 

 Λέει το επίθετο και την ηλικία του. 

 Τραγουδάει παιδικά τραγούδια, απαγγέλει ποιήματα. 

 Μπορεί να διηγείται με συνοχή πρόσφατα γεγονότα και εμπειρίες. 

 Προφορικός λόγος κατανοητός. Αντικαθιστά ή παραλείπει σύμφωνα ιδίως 

όταν βρίσκονται σε σύμπλεγμα συμφώνων. 

 Χρησιμοποιεί λέξεις που περιγράφουν συναίσθημα. 

 Σωστή χρήση αντίθετων λέξεων ( μεγάλο – μικρό , περισσότερο – λιγότερο ) . 

 

 

Γνωστική ανάπτυξη  

 Ονοματίζει τουλάχιστον τέσσερα χρώματα. 

 Γνωρίζει το φύλο και το φύλο των άλλων. 

 Παίζει επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια με κάρτες. 

 Ζωγραφίζει άνθρωπο με τουλάχιστον τέσσερα μέρη. 

 Λέει τι πρόκειται να γίνει μετα σε μια ιστορία που γνωρίζει. 

 Μπορεί να αριθμήσει δέκα αντικείμενα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίμονη σιελόρροια, προβλήματα μάσησης και κατάποσης. 

 Επίμονος τραυλισμός ή προοδευτικά επιδεινούμενος.  

 Δεν μπορεί να συζητήσει για το ΄΄ εδώ και το τώρα΄΄ με τους οικείους του. 

 Δεν κατανοεί ιστορίες που ακούει, δεν κατανοεί οδηγίες. 

 Επαναλαμβάνει λέξεις των οποίων δεν καταλαβαίνει το νόημα. 

 Ο προφορικός του λόγος είναι πολύ φτωχός ή δυσκατάληπτος. 

 Δεν κατανοεί σύνθετες εντολές. 

 Δεν χρησιμοποιεί χρόνους και πληθυντικό . 

 Εμφανίζει επιλεκτική αλαλία. 

 Δεν μπορεί να περιγράψει μια απλή εικόνα ( προγνωστικό σημείο 

μαθησιακών δυσκολιών). 

 Δεν σχετίζεται φυσιολογικά με τους γονείς και τους συνομηλίκους του. 

 Δεν κάνει παιχνίδι προσποίησης ή το κάνει με στερεότυπο επαναληπτικό 

τρόπο. 

 Προσκολλάται σε ανούσιες επαναλαμβανόμενες ρουτίνες. 

 Παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες άσκοπες κινήσεις. 

 Ακατάλληλη συμπεριφορά του παιδιού ή των γονέων ως προς το φύλο του 

παιδιού. 

 Απώλεια δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί.  

 

 

 

 


