
Αναπτυξιακά ορόσημα  

 

 

 

Κινητική ανάπτυξη 

Αδρή κινητικότητα 

. Στέκεται στο ένα πόδι για τουλάχιστον 5 -10 δευτερόλεπτα 

. Κάνει 5-10 βήματα κουτσό 

. Πηδά προς τα πίσω με τα πόδια ενωμένα 

. Κάνει κούνια μόνο του  και σκαρφαλώνει 

. Κατεβαίνει τις σκάλες με άνεση αλλάζοντας τα πόδια 

. Μπορεί να πηδήξει τρέχοντας πάνω από μισό μέτρο  

. Πετά και πιάνει μπάλα 

 

Λεπτή κινητικότητα 

. Ώριμη σύλληψη του μολυβιού (δυναμική τριποδική) 

. Αντιγράφει τετράγωνο, τρίγωνο και άλλα γεωμετρικά σχήματα 

. Μπορεί να γράψει μερικά γράμματα και αριθμούς 

. Μπορεί να γράψει το όνομά του 

. Κόβει με το ψαλίδι 

. Χρησιμοποιεί καλά πιρούνι και κουτάλι και μερικές φορές το μαχαίρι τραπεζιού πχ 

για να απλώσει μαρμελάδα στο ψωμί 

 

Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

. Μπορεί να δέχεται κανόνες 

. Δείχνει ενδιαφέρον και συμπάθεια για τους άλλους 

. Δείχνει περισσότερη ανεξαρτησία πχ μπορεί να επισκεφτεί γειτονικό διαμέρισμα 

(χρειάζεται ακόμη επίβλεψη από ενήλικα) 

. Οι φιλίες αρχίζουν να γίνονται σημαντικές. Θέλει να ευχαριστεί τους φίλους του και 

να μοιάζει με τους φίλους του 

5-6  ετών  



. Το παιχνίδι του είναι πιο συνεργατικό 

. Μερικές φορές γίνεται απαιτητικό και κάποιες φορές πολύ συνεργάσιμο 

. Μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ φανταστικού και πραγματικού 

. Του αρέσει το τραγούδι ο χορός και το θεατρικό παιχνίδι 

 

Επικοινωνία/Γλωσσική ανάπτυξη 

. Μιλάει καθαρά 

. Μπορεί να διηγηθεί μια απλή ιστορία χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις 

και έχοντας αρχή, μέση και τέλος 

. Χρησιμοποιεί σωστά τον παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο καθώς και τον πληθυντικό 

αριθμό 

. Χρησιμοποιεί περισσότερες από 2000 λέξεις 

. Μπορεί να προσδιορίσει απλές έννοιες 

. Μπορεί να επαναλάβει μία πρόταση με 6 έως 8 λέξεις 

. Λέει το ονοματεπώνυμό του και την διεύθυνσή του 

. Απαντά σε ερωτήσεις που ξεκινούν με «γιατί» 

 

Γνωστική ανάπτυξη 

. Μετράει 10 ή περισσότερα αντικείμενα 

. Μπορεί να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο με τουλάχιστον 6 μέρη σώματος 

. Γνωρίζει 6 με 10 χρώματα 

. Αναγνωρίζει κάποια γράμματα ή αριθμούς εκτός σειράς 

. Καταλαβαίνει τις χρονικές έννοιες πριν-μετά, σήμερα-χθές-αύριο 

. Επαναλαμβάνει μία σειρά από 4 αριθμούς (ακουστική μνήμη) 

. Γνωρίζει τις ημέρες της εβδομάδας(ακολουθία) 

 

Αυτοεξυπηρέτηση 

. Ντύνεται και ξεντύνεται μόνο του ή με ελάχιστη βοήθεια 

. Χρησιμοποιεί την τουαλέτα μόνο του 

. Πλένει τα δόντια του αποτελεσματικά 



. Τρώει χωρίς βοήθεια 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δυσκολίες στον εκφραστικό λόγο 

 Αρθρωτικές ή και φωνολογικές δυσκολίες (όπως αντιμεταθέσεις, 

αντικαταστάσεις, παραλείψεις γραμμάτων ή συλλαβών πχ πότρα 

αντί πόρτα, λάδι αντί ρόδι) 

. Μορφοσυντακτικές δυσκολίες (μη σωστή χρήση της γραμματικής και 

του συντακτικού) 

. Δυσκολίες στην ροή της ομιλίας 

. Φτωχό λεξιλόγιο 

. Περιορισμένη περιγραφική/αφηγηματική ικανότητα 

. Δυσκολία στον αντιληπτικό λόγο 

. Αδιαφοροποίητη πλευρίωση 

. Δυσκολία στις γραφο-κινητικές δεξιότητες 

. Αδεξιότητα και μη καλός συντονισμός των κινήσεων 

. Κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες / σοβαρές δυσκολίες στον 

αποχωρισμό, στις σχέσεις με τους συνομήλικους, στο ομαδικό παιχνίδι 

κα) 

. Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης/προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα 

 


