MY PARENT HOOD

Ορόσημα λόγου επικοινωνίας 0-2 ετών

Μέσος όρος ηλικίας

Κοινωνικό χαμόγελο
Βλεμματική επαφή

6 εβδομάδων
6-8 εβδομάδων

Λαρυγγικοί ήχοι

3 μηνών

Γυρνάει στη φωνή

4 μηνών

Φλυαρεί
Turn talking

6-9 μηνών
9 μηνών

Μπαμπαλίζει (χωρίς νόημα)

8-9 μηνών

Μαμά/μπαμπά
Γνέφει γεια
Αναδύεται η δείξη /πρωτοβουλία κοινής προσοχής

12 μηνών
12 μηνών
12 μηνών

Καταλαβαίνει μερικές λέξεις/αντιλαμβάνεται το όχι
Λέει απλές λέξεις
Δείχνει μέρη σώματος

12 μηνών

Συνδυάζει δύο λέξεις

24 μηνών

Λέει 6 ή περισσότερες λέξεις

18μηνών

Ονοματίζει τουλάχιστον 5 μέρη σώματος

2 ετών

Έχει 50 λέξεις

30 μηνών

Χρησιμοποιεί αντωνυμίες σωστά (εγώ, εσύ)

2 χρονών

12-15 μηνών
18-24μηνών

ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 200 – 250 λέξεις
Το εκφραστικό του λεξιλόγιο αποτελείται κυρίως από ουσιαστικά,
ρήματα και ονόματα
Χρησιμοποιεί απλούς συνδυασμούς λέξεων σε προτάσεις των 2-3
λέξεων π.χ. μάμα γάλα
Ρωτά « τι είναι τούτο;», «πούντο;»
«Κουβεντιάζει» μόνο του ή με τις κούκλες του
Ονομάζει εικόνες
Ξεκινά η αντίληψη γραμματικών φαινομένων π.χ. το παιδί
χρησιμοποιεί απλές μορφές πληθυντικού αριθμού
Αναγνωρίζει απλές οδηγίες, ερωτήσεις
Αρχίζει να συγκεντρώνεται σε εικονογραφημένα βιβλία

ΣΤΑ 3 ΕΤΗ
•
•
•
•
•
•
•

Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 1000 λέξεις
Χρησιμοποιεί προτάσεις με τουλάχιστον 3 – 4 λέξεις
Μπορεί να διηγηθεί μία απλή ιστορία π.χ. το παραμυθάκι που είπε η
δασκάλα στο σχολείο
Λέει τραγουδάκια
Αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές- γνωστικές
έννοιες π.χ. βασικά χρώματα, μεγάλο – μικρό, προθέσεις
Χρησιμοποιεί ομιλία η οποία είναι κατανοητή από τους άλλους
Μπορεί να ακολουθήσει πιο πολύπλοκες οδηγίες π.χ. «Πάρε το παπούτσι
σου και βάλε το κάτω από το κρεβάτι σου.»

Στα 4 ετη
• Σχηματίζει πρόταση με 4 λέξεις
• Μεταφέρει πληροφορία για τουλάχιστον
ένα γεγονός που ΄χει συμβεί πρόσφατα
• Επαναλαμβάνει λέξεις από τραγούδια
και ακολουθεί το ρυθμό

