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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: ΛΟΓΟΣ & ΟΜΙΛΙΑ

Η εξέλιξη της ομιλίας των μωρών από 12-24 μηνών
Κάθε παιδί έχει εξατομικευμένους ρυθμούς σε ό,τι αφορά τη γλωσσική εξέλιξη, άλλα αναπτύσσονται γλωσσικά
& μιλούν γρηγορότερα, ενώ άλλα παιδιά μιλούν αργότερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν, να κάνετε συγκρίσεις.

12 έως 16 μηνών

 Αρχίζει να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμες λέξεις & βελτιώνει συνεχώς
την κατανόησή του.

 Χρησιμοποιεί με συνέπεια 7 έως 20 πραγματικές λέξεις.
 Επικοινωνεί & προσπαθεί να πάρει αντικείμενα που θέλει, χρησιμοποιώντας λέξεις σε συνδυασμό με νοήματα χεριών & σώματος.

 Παράγει συχνά ήχους όπως «μπ, ντ, τ, ν, χ, π, μ».
 Αναγνωρίζει τα ονόματα σημαντικών μερών του σώματος, όπως μαλλιά,
στόμα,μύτη, αυτιά, κ.α.

 Κατανοεί & εκτελεί διπλές εντολές, όπως το να βρει & να φέρει κάποιο
αντικείμενο ή κάποιο παιχνίδι του, από άλλο δωμάτιο.
 Διατηρεί το ενδιαφέρον του για δύο ή & περισσότερα λεπτά, όταν βλέπει
εικόνες που του ονομάζουμε.
16 έως 18 μηνών

 Συνεχίζει να επαναλαμβάνει τις λέξεις που ακούει συχνά μέσα στο σπίτι.
 Χρησιμοποιεί πλέον περισσότερες λέξεις παρά νοήματα, για να εκφράσει
τις επιθυμίες & τις ανάγκες του.
 Το λεξιλόγιό του αυξάνεται κατά 3 έως 4 νέες λέξεις το μήνα.
 Συσχετίζει νέες λέξεις όπως μπισκότο, γάτα, μπλούζα σε κατηγορίες
όπως φαγητά, ζώα, ρούχα.

 Προσπαθεί να τραγουδήσει απλούς σκοπούς & μελωδίες.

www.goneisonline.gr
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: ΛΟΓΟΣ & ΟΜΙΛΙΑ

Η εξέλιξη της ομιλίας των μωρών από 12-24 μηνών
Το παιδί μιλά όλο και περισσότερο χρησιμοποιώντας συχνά εκτός από τις πραγματικές & δικές του πρωτότυπες λέξεις. Έτσι αρκετές φορές χρειάζεται να μεταφράζετε τα λογάκια του.

18 έως 20 μηνών

 Μιμείται κάποιες προτάσεις 2 ή 3 λέξεων, τις οποίες ακούει συχνά.
 Μιμείται ήχους του περιβάλλοντός του, όπως ζωάκια, αυτοκίνητα
& άλλα καθώς παίζει.
 Έχει λεξιλόγιο τουλάχιστον 10 - 20 λέξεων.
 Κατανοεί & εκτελεί σωστά απλές προφορικές εντολές που του δίνονται, όπως «κάτσε κάτω», «έλα εδώ», «σταμάτα».

 Κατανοεί τη διάκριση μεταξύ των προσώπων, όπως «Δώσε το χεράκι σου σε αυτή», «Δώσμου το παιχνίδι», κ.α.
20 έως 24 μηνών

 Αναφέρεται στον εαυτό του με το όνομά του.
 Προσπαθεί να μιλήσει για πράγματα που έκανε, χρησιμοποιώντας
ένα συνδυασμό λέξεων & δικής του γλώσσας.
 Αρχίζει να χρησιμοποιεί κάποιες αντωνυμίες, αλλά κάνει ακόμα

λάθη, λέγοντας για παράδειγμα «Εμείς δείδαμε» αντί «Εμείς είδαμε».

 Ακολουθεί ως τρεις απλές, αλλά συνδεδεμένες εντολές, όπως
«δώσε τη μπάλα στο παππού».

 Καταλαβαίνει κάποιες σύνθετες προτάσεις, όπως «Το Σάββατο
θα πάμε στο λούνα παρκ».

 Ακολουθεί απλές εντολές & ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις,
όπως «Δώσε ένα φιλάκι στο μπαμπά» ή «Πού είναι τα ποδαράκια σου;».
 Αρχίζει να συνδυάζει λέξεις σε απλές προτάσεις,όπως «Μαμά
(γ)λάλα», «Τι είν’ α(υ)τό;», «Θ(τ)έλω πατ(γ)ωτό».

www.goneisonline.gr

