
Πραγματολογικές δεξιότητες

Κοντά στα τρία χρόνια, τα παιδιά μιλάνε με ευφράδεια, μπορούν να διηγηθούν 
μια ιστορία, να κάνουν σχόλια για τους ήρωες, καθώς και να φτιάξουν μια δική 
τους ιστορία. 

Παράλληλα, έχουν κατακτήσει δύο ποιοτικές δεξιότητες του λόγου. Πρώτον, την 
ικανότητα να προσαρμόζουν την ομιλία τους ανάλογα με την περίσταση, δηλα-
δή στον φίλο τους λένε «Δώσε μου νερό», ενώ σε μια επίσκεψη θα πουν «Παρα-
καλώ μου δίνετε λίγο νερό;» χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό ευγενείας.

Δεύτερον, αρχίζουν  να αντιλαμβάνονται παρομοιώσεις, όπως «Τρώει σαν γου-
ρούνι», ενώ μπορούν και καταλαβαίνουν ένα αστείο. Αποκτούν την αίσθηση του 
χιούμορ και τη χρησιμοποιούν για να κάνουν ένα αστείο σε κάποιον άλλον, αλλά 
και για να δεχτούν τα ίδια.

 Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία 
των 30+ μηνών;

Πείτε του μικρά απλά ανέκδοτα και κάνετε αστεία. Εξηγήστε του το απροσδόκη-
το. Μιλήστε στο παιδί σας για τις μεταφορές «Ήλιος με δόντια» και τις παρομοιώ-
σεις, όπως «Έξυπνος σαν αλεπού», «Τρέχει σαν λαγός» κ.λπ.

Υπενθυμίζουμε στο παιδί τους καλούς τρόπους 
συμπεριφοράς σε δημόσιους χώρους, σε εκδηλώσεις, 
αλλά και τη χρήση ενικού και πληθυντικού ευγενείας 
ανάλογα με την περίσταση.

Μαθαίνουμε και τραγουδάμε μαζί τους 
παιδικά τραγούδια, γλωσσοδέτες και παροιμίες, 
ώστε να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό τους αλλά 
και την κατανόησή τους.
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Περιοδικός έλεγχος 30+ μηνών 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον  30+  μήνα 
Ημερομηνία εξέτασης από την  ______________

Ερωτήσεις                                                                                               Απαντήσεις

1. Το παιδί σας μιλάει με απλές προτάσεις και γίνεται 
κατανοητό από τρίτους (χωρίς να έχει πάντα καθαρό λόγο);        ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας ξεκινάει συζήτηση, σχολιάζει 
και μιλάει για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του;           ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας μπορεί να δώσει βασικά 
προσωπικά στοιχεία, εάν ρωτηθεί;        ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. Το παιδί σας μπορεί και χρησιμοποιεί αυθόρμητα 
«Ευχαριστώ» και «Παρακαλώ» αρκετές φορές;              ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Το παιδί σας αναφέρει ή αποζητά παιδιά, 
που τα θεωρεί φίλους του, για να τα συναντήσει;     ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει 
ό,τι κάνουν και τα άλλα παιδιά της ηλικίας του;       ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του 
χωρίς να διασπάται συνεχόμενα για 3 λεπτά με ένα 
βιβλίο ή φτιάχνοντας μια κατασκευή;      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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