
Αναπτυξιακά ορόσημα  

 

 

Κινητική ανάπτυξη 

Αδρή κινητικότητα  

 Περπατάει μόνο του. 

 Μπορεί να ανεβαίνει σκαλοπάτια με υποστήριξη. 

 Έρποντας κατεβαίνει σκαλοπάτια. 

 Αρχίζει να τρέχει. 

 Σέρνει παιχνίδια όταν περπατάει. 

 Κάθεται μόνο του σε μικρό καρεκλάκι. 

 Πετάει μπάλα ενώ είναι όρθιο. 

Λεπτή κινητικότητα 

 Φτιάχνει πύργο με 3-4 κύβους. 

 Παλαμιαία σύλληψη μολυβιού. Αρχίζει να μιμείται γραμμές. 

 Τρώει μόνο του με κουτάλι. 

 Πίνει από κύπελο. 

Κοινωνικό- συναισθηματική ανάπτυξη 

 Δείχνει αγάπη σε οικεία του πρόσωπα όπως οι γονείς. 

 Δείχνει με το δείκτη του στους άλλους κάτι που του προκαλεί ενδιαφέρον( 

πρώτο – δηλωτικό δείξιμο) 

 Φέρνει αντικείμενα ή παιχνίδια στον γονέα για να τα επιδείξει ή να 

μοιραστεί την εμπειρία μαζί του. 

 Του αρέσει να δίνει πράγματα στους άλλους ενώ παίζει. 

 Μπορεί να φοβάται τους ξένους. 

 Μπορεί να προσκολλάται στον γονέα όταν αντιμετωπίζει νέες καταστάσεις. 

 Εξερευνά μόνο του, αλλά με τον γονέα σε μικρή απόσταση για επιβεβαίωση. 

 Μπορεί να έχει εκρήξεις θυμού. 

 Ξεκινάει να δείχνει ντροπή, όπως όταν κάνει λάθος και αρχίζει να αισθάνεται 

κτητικότητα. 

 Παίζει απλό συμβολικό παιχνίδι, π.χ παριστάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο, ότι 

οδηγεί αυτοκίνητο, ότι σκουπίζει κ.α. 

Επικοινωνία / γλωσσική ανάπτυξη 

 Φωνοποιει και χειρονομεί ταυτόχρονα. 

 Λέει περίπου 5 λέξεις με νόημα. 

 Κατανοεί τουλάχιστον 50 λέξεις. 

 Χρησιμοποιεί τον δείκτη του για να δείξει κάτι που θέλει. 

18 μηνών 

 



 Λέει ή γνέφει ΄΄ όχι ΄΄. 

 Εκτελεί απλές εντολές. 

 Δείχνει οικεία του πρόσωπα όταν του ονοματίζονται. 

 Αναγνωρίζει αντικείμενα σε εικόνες. 

 

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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εάν δεν ανταποκρίνεται στο όνομα του. 

 Εάν δεν δείχνει με το δείκτη. 

 Εάν δε φέρνει αντικείμενα στους γονείς για να τα επιδείξει. 

 Εάν δεν εκτελεί εντολές. 

 Εάν ο λόγος του είναι μη λειτουργικός και χωρίς επικοινωνιακή 

διάθεση, 

 Εάν προτιμάει να παίζει μόνο του με ανώριμο ή στερεοτυπικό 

παιχνίδι. 

 Εάν παρουσιάζει καθυστέρηση τόσο στον εκφραστικό όσο και στον 

αντιληπτικό λόγο. 

 Εάν δεν στηρίζει το βάρος του , δεν κάνει πλάγια βήματα με 

υποστήριξη. 

 Εάν παρουσιάζει απώλεια δεξιοτήτων που είχαν κατακτηθεί όπως 

να σταματήσει να μιλάει.  

 


