
Φανταστικό παιχνίδι-κοινωνικό

Σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν χρειάζεται πια το αληθινό αυτοκίνητο, μπορεί να 
πάρει ένα άλλο αντικείμενο και να το φανταστεί σαν αυτοκίνητο. Τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας, έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν το πιο βαρετό αντικείμενο σε 
φανταστική ιστορία.

Τα παραμύθια ζωντανεύουν, δράκοι, νεράιδες και μυθικοί χαρακτήρες που 
υπάρχουν στο μυαλό τους γίνονται παιχνίδι. Πάντα, όμως, είναι σε θέση να ξεχω-
ρίζουν το φανταστικό από το  αληθινό. Τα παιδιά διασκεδάζουν δημιουργώντας 
και παίζοντας φανταστικές σκηνές της πραγματικότητας, ενώ αναπαριστούν 
σκηνές που έχουν δει στην τηλεόραση ή στα βιβλία.

Το παιδί γίνεται πιο κοινωνικό, συμμετέχει ενεργά σε μικρές ομάδες παιδιών και 
μπορεί να παίζει μακριά από τους γονείς για λίγη ώρα. 

 
Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας 
στην ηλικία 26-29 μηνών;

Φέρτε το παιδί σας συχνά σε επαφή με άλλα παιδιά 
και δώστε του ερεθίσματα που θα ενισχύουν 
την κοινωνικότητά του. 

Ενθαρρύνετέ το να συμμετέχει 
σε ομαδικά παιχνίδια και να μάθει  να τηρεί 
απλούς κανόνες σε παιχνίδια όπως, 
κρυφτό-κυνηγητό, κλέφτες κ.λπ. 

Δώστε του επιλογές παιχνιδιών τόσο μέσα 
στο σπίτι (απλά επιτραπέζια, για ενίσχυση 
της συγκέντρωσης) όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους (παιχνίδια κίνησης, για εκτόνωση).
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Περιοδικός έλεγχος 29 μηνών

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον  29ο μήνα 
Ημερομηνία εξέτασης από την  ______________

Ερωτήσεις                                                                                               Απαντήσεις

1.Το παιδί σας μπορεί να διατηρήσει 
την προσοχή του, ώστε να παίξει κρυφτό 
με εναλλασσόμενη σειρά; Να κρυφτεί ή να βρει εσάς; 
(τουλάχιστον για 2-3 φορές συνεχόμενα)     ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας μπορεί να σας εξηγήσει 
με λόγια γιατί κλαίει;           ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας κάνει ερωτήσεις με το «πού» 
και το «τι» (π.χ. Πού θα πάμε; Τι κάνει αυτό;) ;                 ΝΑΙ/ΟΧΙ

4.  Το παιδί σας μπορεί και παίζει μαζί σας παιχνίδια 
με απλούς κανόνες, π.χ. παίρνω, δίνω, αλλάζω, γυρίζω;    ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Το παιδί σας μπορεί να παίξει κουκλοθέατρο
και να πλάσει μια ιστορία συμμετέχοντας 
ενεργά μαζί σας;       ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας συνεχίζει να μαθαίνει περισσότερα 
πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο;     ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας, κατά τη γνώμη σας, μιλάει 
τόσο καλά όσο και τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας;         ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αποτελέσματα:
Αν έχετε πάρει τουλάχιστον 5 απαντήσεις ‘’ναι’’, τότε το παιδί σας έχει την 
αναμενόμενη εξέλιξη.
Αν έχετε πάρει λιγότερες από 5 απαντήσεις ‘’ναι’’, τότε συζητήστε τα αποτε-
λέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επι-
πλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το ανα-
πτυξιακό Check-up Plus.

Παρατηρήσεις παιδίατρου Υπογραφή / σφραγίδα
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Όπως γνωρίζετε σαν γονέας, το κάθε βρέφος 
είναι διαφορετικό και ακολουθεί το δικό του 

ρυθμό ανάπτυξης δημιουργώντας έτσι  
τη μοναδική προσωπικότητά του.

Παρακαλώ επιλέξτε τη βαθμολογία για κάθε ερώτηση 
του πίνακα που πιστεύετε ότι περιγράφει τη συμπεριφορά του 

μωρού σας τους τρείς τελευταίους μήνες. Οι απαντήσεις θα 
πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα, σύμφωνα 

με την εικόνα του μωρού σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  26-29 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΧΑΜΗΛΟ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  26-29 ΜΗΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΥΛΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ.                    ΟΔΟΣ                                                              ΑΡΙΘ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ   ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ

1. Το παιδί σας σκύβει να πιάσει 
κάτι διατηρώντας την ισορροπία 
του;

κάθεται κάτω για 
να πιάσει κάτι 

στηρίζεται κάπου 
όταν σκύβει 

το καταφέρνει 
χάνοντας λίγο την  

ισορροπία του
κανονικά

2. Το παιδί σας μπορεί να πιάσει 
μία μεγάλη μπάλα με τα χέρια 
όταν του την πετάξετε;

δεν το 
καταφέρνει

προσπαθεί χωρίς 
να το καταφέρνει

το καταφέρνει με 
προσπάθεια κανονικά

3. Το παιδί σας διστάζει και 
νιώθει ανασφάλεια να πηδήξει 
από σκαλοπάτι μόνο του;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

4. Το παιδί σας είναι παράτολμο 
και αψηφά τον κίνδυνο; πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

5. Το παιδί σας μπορεί να 
ξετυλίξει μία καραμέλα μόνο του; δεν  μπορεί προσπαθεί χωρίς 

να τα καταφέρνει

τα καταφέρνει 
μετά από πολλή 

προσπάθεια/
βοήθεια

κανονικά

6. Το παιδί σας εμφανίζει 
παράλογη προσήλωση 
σε μηχανήματα με 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις, 
όπως π.χ. πλυντήριο, ανεμιστήρα;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

7. Το παιδί σας δείχνει να είναι 
πολύ ικανό σε έναν τομέα όπως 
π.χ. παζλ, αναγνώριση αριθμών, 
αρίθμηση, αναγνώριση μαρκών, 
ενώ υστερεί σε άλλους τομείς;

πολύ ικανό, 
ενώ υστερεί σε 
άλλους τομείς

ικανό, ενώ υστερεί 
σε άλλους τομείς

έχει κάποιες 
ικανότητες, ενώ 

υστερεί σε άλλους 
τομείς

κανονικό σε 
όλους τους 

τομείς
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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ

8. Το παιδί σας συνήθως θέλει να κρατά 
περίεργα αντικείμενα, όπως π.χ. καλώ-
δια, μπαταρίες, εξαρτήματα;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

9. Το παιδί σας, όταν ξυπνάει το βράδυ, 
ξανακοιμάται: πολύ δύσκολα δύσκολα σχετικά εύκολα κανονικά

10. Θεωρείτε ότι το παιδί σας τρώει 
κανονικές ποσότητες;

τρώει ελάχιστη 
ποσότητα

τρώει λίγη 
ποσότητα

τρώει 
ικανοποιητικά κανονικά

11. Το παιδί σας δοκιμάζει εύκολα νέες 
γεύσεις και διαφορετικά φαγητά; πολύ δύσκολα δύσκολα σχετικά εύκολα κανονικά

12. Το παιδί σας μασάει όλες τις στερεές 
τροφές; καθόλου σπάνια περιστασιακά κανονικά

13. Το παιδί σας, σας δυσκολεύει 
εξαιρετικά στην καθημερινή φροντίδα, 
όπως π.χ. μπάνιο, αλλαγή πάνας, κόψιμο 
νυχιών, ντύσιμο, κούρεμα; 

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

14. Το παιδί σας δυσανασχετεί έντονα, 
όταν λερώνεται έστω και  πολύ λίγο; πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

15.Το παιδί σας αντιστέκεται σε κάθε 
προσπάθειά σας να κάτσει σε ένα καρε-
κλάκι, να παίξει και να παρατηρήσει ένα 
βιβλίο μαζί σας από 3 λεπτά και πάνω;

πάντα 
αντιστέκεται σχεδόν πάντα μερικές φορές κανονικά

16.Το παιδί σας δυσανασχετεί και βγάζει 
τα ρούχα του / τα παπούτσια του, σε 
μέρη που δεν ενδείκνυται, ή ενοχλείται 
από ραφές, ετικέτες, γιακάδες;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

17. Το παιδί σας αντιδρά και αναστατώ-
νεται σε θορυβώδεις χώρους με έντονα 
φώτα, όπως σούπερ-μάρκετ, εστιατόριο, 
λούνα παρκ, παιδότοπος, πάρτι;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

18. Το παιδί σας κλαίει ή αντιδρά στις 
αλλαγές των συνηθειών του και της 
καθημερινής του ρουτίνας, όπως π.χ. αν 
του αλλάξετε δρόμο ή αν το κοιμίσετε 
σε άλλο κρεβάτι;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

Αποτελέσματα:

Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην πράσινη στήλη, τότε έχει 
την αναμενόμενη εξέλιξη. Συνεχίστε στο επόμενο ερωτηματολόγιο.

Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κίτρινη στήλη, τότε πιθα-
νό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας. 
Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητή-
στε με τον παιδίατρό σας τα αποτελέσματα, ώστε να σας καθοδηγήσει για τα 
επόμενα βήματα.

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυ-
ξιακό Check-up Plus.

0-24 (χαμηλό)                          25-36 (οριακό)                       37-48 (τυπικό)
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