Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει
E. Mary Pryce L.C.S.T. (Down’s Syndrome Association)
Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ
Γονείσ παιδιϊν με ςφνδρομο Down μου ζχουν ηθτιςει να αναφζρω τρόπουσ, που κα
βοθκοφςαν το παιδί τουσ ςτθν ομιλία και τθ γλϊςςα. Σε αυτό το βιβλιαράκι
χρθςιμοποιϊ τισ λζξεισ ‘αυτόσ’ και ‘δικό του’, όταν αναφζρομαι ςτο παιδί και ηθτϊ
ςυγνϊμθ από όλουσ όςοι ζχουν κόρεσ: ο λόγοσ είναι ότι χρθςιμοποιϊ το κθλυκό
γζνοσ όταν αναφζρομαι ςτθ μθτζρα.
Θ αρχικι βάςθ για τθν κανονικι ομιλία
Είναι πιο εφκολο να εξθγθκεί με τθ βοικεια του παρακάτω διαγράμματοσ:
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Ζχω αρχίςει ςτο κζντρο με τθν προςωπικότθτα του ατόμου. Ππωσ καταλαβαίνετε, ο
παράγοντασ αυτόσ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για να προςδιορίςουμε τθν ποιότθτα
τθσ επικοινωνίασ. Θ κζλθςθ για επικοινωνία κα πρζπει να υπάρχει. Ευτυχϊσ, τα
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περιςςότερα παιδιά με ςφνδρομο Down είναι πολφ ζτοιμα να προςπακιςουν να
μιλιςουν.
Στο μεςαίο κφκλο του διαγράμματοσ υπάρχει μια ομάδα από διαδικαςίεσ, τισ οποίεσ
κα εξετάςουμε με τθ ςειρά.
Ακοι
Αυτόσ

ο

χϊροσ

αφορά

το

δάςκαλο

των

Κωφϊν

και

τουσ

ειδικοφσ

Ωτορινολαρυγγολόγουσ. Τα παιδιά που εξετάηονται από λογοκεραπευτι ζχουν
ςυνικωσ κάνει ιδθ τεςτ ακοισ, όμωσ μερικά προβλιματα ακοισ μπορεί να μθν
ζχουν εντοπιςκεί.
Το πιο ςυνθκιςμζνο από τα προβλιματα αυτά είναι θ απϊλεια ακοισ ςτισ υψθλζσ
ςυχνότθτεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το παιδί μπορεί να ακοφει τα φωνιεντα και τα
τονιςμζνα ςφμφωνα, όμωσ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτο να ακοφει ιχουσ υψθλισ
ςυχνότθτασ, όπωσ το ‘ς’, ‘φ’, ‘κ’, ‘τ’ κ.λπ.
Ρολλά παιδιά με τζλεια ακοι ζχουν δυςκολία ςτο να ξεχωρίςουν διάφορουσ ιχουσ,
επειδι ζχουν μάκει να ακοφν προςεκτικά, ϊςτε να τουσ διαχωρίηουν. Οι γονείσ
μποροφν να βοθκιςουν το παιδί παίηοντασ παιχνίδια, ςτα οποία τα παιδιά πρζπει
να ξεχωρίςουν ιχουσ που ζχουν παρόμοιο άκουςμα.
Ακοι (αλλά με προςοχι)
Είναι κατανοθτό ότι αν κάποιοσ δεν ακοφει κακόλου, δεν κα μάκει να μιλάει χωρίσ
αρκετι βοικεια από τουσ ειδικοφσ. Το να ακοφει κάποιοσ κάτι με προςοχι είναι
ακόμα πιο δφςκολθ ικανότθτα, όμωσ εξίςου ςθμαντικι.
Τα προβλιματα ακοισ κυμαίνονται από το παιδί με ςοβαρι αυτιςτικότθτα, το
οποίο δεν δίνει καμία ςθμαςία ςε ακουςτικοφσ ερεκιςμοφσ, ζωσ το παιδί το οποίο
είναι τόςο απορροφθμζνο ςε αυτό που κάνει, ϊςτε να μθ δίνει ςθμαςία ςε κάποιον
που μιλάει. Ράλι, οι δυςκολίεσ ςτθν προςεκτικι ακοι δεν ςυναντιοφνται ςυχνά ςτα
παιδιά με ςφνδρομο Down και ζτςι κα προχωριςω ςτο πρόβλθμα τθσ κατανόθςθσ.
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Ερμθνεία
Σθμαίνει να καταλαβαίνεισ τθ ςθμαςία όςων ςου λζνε. Είναι μια ςταδιακι εξζλιξθ
και ςτα παιδιά με αναπθρία και ςτα παιδιά χωρίσ αναπθρία.
Μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ιχων που χρθςιμοποιοφνται πολλζσ φορζσ με ζνα
ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο, ςταδιακά αρχίηουν να αντιπροςωπεφουν αυτό το
περιεχόμενο ςτο μυαλό του παιδιοφ. Αν κάκε φορά που ζνα μεγάλο όχθμα περνάει
από το παράκυρο θ μθτζρα λζει ‘λεοφορείο’, τότε το παιδί κα μάκει να ςυνδζει
αυτοφσ τουσ ιχουσ τθσ μθτζρασ με αυτό το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Τελικά κα
καταλάβει ότι αυτοί οι ιχοι με κάποιον τρόπο αντιπροςωπεφουν το αντικείμενο
αυτό. Ζτςι ϊςτε κι όταν το όχθμα δεν φαίνεται, το παιδί και θ μθτζρα του κα
μποροφν να μιλιςουν για αυτό το αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ιχουσ – ‘λεοφορείο’.
Κάτι που πρζπει να κυμάςτε είναι ότι όλθ θ οικογζνεια κα πρζπει να χρθςιμοποιεί
τθν ίδια λζξθ, όταν κατονομάηει διάφορα αντικείμενα. Αν το ίδιο αντικείμενο
ονομαςτεί μπλοφηα, πουλόβερ, πλεκτό, μάλλινο κ.λπ. τότε ςίγουρα το παιδί κα
μπερδευτεί.
Πταν μιλάτε ςτο παιδί ςασ, προςπακιςτε οι προτάςεισ να ζχουν απλι ςφνταξθ. Μθν
το μπερδεφετε με εκτεταμζνεσ εξθγιςεισ.
Μιλϊντασ ςτο παιδί ςασ
Θ ςυνικεια του να μιλάει κανείσ ςτο παιδί του φαίνεται να διαφζρει από τθ μία
κοινωνία ςτθν άλλθ. Μερικοί γονείσ μιλοφν ενςτικτωδϊσ ςτα παιδιά τουσ ίςωσ
επειδι και οι δικοί τουσ γονείσ τουσ μιλοφςαν. Θ μθτζρα που μιλάει ςτο παιδί τθσ
αρχίηει να αμείβεται, όταν το παιδί αρχίςει να απαντάει και αναπτφςςεται ςιγάςιγά διάλογοσ. Για τθ μθτζρα ενόσ παιδιοφ με αναπθρία είναι πιο δφςκολο να
ςυνεχίςει να μιλάει όταν δεν παίρνει καμία απάντθςθ. Ρρζπει να επιμείνετε. Το
παιδί ςασ ίςωσ να είναι ζτοιμο να μιλιςει ςε πιο προχωρθμζνθ θλικία και αν δεν
του μιλάτε, τα κίνθτρα για επικοινωνία κα χακοφν.
Ζνασ χαρακτθριςτικόσ διάλογοσ μεταξφ μθτζρασ και παιδιοφ ίςωσ είναι ο εξισ:
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Μθτζρα: Τι είναι αυτό;
Ραιδί: Γάτα
Μθτζρα: Ναι, μια γάτα. Ρερπατάει ςτο δρόμο.
Εδϊ το παιδί ζχει αναγνωρίςει το αντικείμενο και το ζχει κατονομάςει. Θ μθτζρα
ζχει επικροτιςει τθν προςπάκειά του λζγοντασ «ναι» και ζχει δϊςει μια πιο
ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ «μια γάτα». Επίςθσ, ζχει προςκζςει μια άλλθ πλθροφορία
για να ενκαρρφνει το παιδί, αλλά ζχει περιοριςτεί πολφ ςωςτά ςε μια μόνο
επιπλζον πρόταςθ «περπατάει ςτο δρόμο», κακϊσ ξζρει ότι το παιδί δεν είναι
φυςικά ζτοιμο για μια πιο περίπλοκθ ςυηιτθςθ. Ραρόμοια ςυηιτθςθ:
Μθτζρα: Τι βλζπεισ εκεί;
Ραιδί: Ζνα αγόρι
Μθτζρα: Ναι, ζνα αγόρι με πράςινθ μπλοφηα.
Εδϊ το παιδί ζχει δϊςει ςωςτά όλθ τθν απάντθςθ και ζτςι θ μθτζρα προχωράει το
διάλογο ζνα βιμα πιο πζρα και ειςάγει το κζμα των χρωμάτων και των ροφχων.
Σθμειϊςτε ότι θ απάντθςθ του παιδιοφ ίςωσ ζχει λεχκεί με μεγάλθ δυςκολία. Ίςωσ
το παιδί να πει «κάτα» ςτο πρϊτο παράδειγμα αντί για «γάτα». Αγνοιςτε το λάκοσ,
αλλά προφζρετε εςείσ κακαρά τθ λζξθ όταν απαντιςετε. Κα μιλιςουμε για τθν
άρκρωςθ των λζξεων παρακάτω. Το ςθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι το παιδί ςασ
αρχίηει και ςυνεννοείται!
Σχθματίηοντασ μια απάντθςθ
Θ διαδικαςία αυτι ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ γνϊςεισ που ζχουμε ςχετικά με τθ
ςφνταξθ:
-Σθμαςιολογία
-Λεξιλόγιο
-Ρροςωδία
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Οι λζξεισ αυτζσ φαίνονται πολφ δυςνόθτεσ, όμωσ κατά βάςθ θ ςφνταξθ αναφζρεται
ςτουσ κανόνεσ τθσ Γραμματικισ. Το παιδί πρζπει να μάκει που να βάηει το ριμα,
πϊσ να ςχθματίηει τον πλθκυντικό παρελκοντικοφσ χρόνουσ, τθ χριςθ προκζςεων
κ.λπ.
-Σθμαςιολογία: Είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με τθ ςθμαςία των λζξεων
-Λεξιλόγιο: Είναι το ςφνολο των λζξεων που χρθςιμοποιοφμε για να εκφράςουμε τισ
ιδζεσ μασ.
-Ρροςωδία: Είναι οι κρυμμζνοι ρυκμοί τθσ ομιλίασ μασ και των προτάςεϊν μασ, θ
ζμφαςθ που βάηουμε ςε μια λζξθ κ.λπ.
Ζνασ από τουσ ευκολότερουσ τρόπουσ να βοθκιςετε το παιδί ςασ είναι να
ςυνθκίςετε να διαβάηετε μαηί ιςτορίεσ. Μερικζσ φορζσ είναι δφςκολο να κάνετε το
παιδί να κάκεται ιςυχα και να ακοφει και ς’αυτό βοθκοφν τα εικονογραφθμζνα
βιβλία. Δεν πειράηει αν το παιδί δεν καταλαβαίνει κάκε λζξθ τθσ ιςτορίασ. Κα
απορροφιςει τουσ ρυκμοφσ τθσ γλϊςςασ, το λεξιλόγιό του κα αυξθκεί και κα
ακοφει τθ ςωςτι χριςθ τθσ γραμματικισ.
Για να φτιάξουμε προτάςεισ χρειαηόμαςτε ριματα. Είναι πολφ εφκολο να ηθτάτε
από το παιδί να χρθςιμοποιεί μόνο ουςιαςτικά. Στα παραδείγματα που αναφζραμε
το παιδί απάντθςε με ουςιαςτικά που ιταν ςχετικά με τθν ερϊτθςθ. Πμωσ θ τεχνικι
αυτι μπορεί να προχωριςει παραπζρα, αν ρωτιςουμε «Τι κάνει ο άντρασ;», «Το
παιδί πθδάει ι περπατάει;» κ.λπ.
Στο δεφτερο παράδειγμα υπάρχουν μόνο δφο απαντιςεισ. Το παιδί πρζπει να πει ι
πθδάει ι περπατάει, δθλαδι θ άςκθςθ είναι αρκετά απλι. Αυτι θ μζκοδοσ με τισ
δφο μόνο πικανζσ απαντιςεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και με άλλεσ λζξεισ και
ζννοιεσ:
«Το ςκυλί είναι μζςα ι πάνω ςτο κουτί;»
«Δζνει τα κορδόνια του ι τα λφνει;»
«Το ςπίτι είναι μεγάλο ι μικρό;»
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Αυτζσ είναι απλϊσ κάποιεσ ιδζεσ για να βοθκιςετε το παιδί ςασ. Αν όμωσ υπάρχει
ςοβαρό πρόβλθμα, τότε πρζπει να δείτε ζνα λογοκεραπευτι για αξιολόγθςθ και
ςυμβουλζσ.
Δίνοντασ τθν απάντθςθ
Οι βαςικοί παράγοντεσ είναι
-θ αναπνοι
-θ φωνι
-θ άρκρωςθ
-θ απιχθςθ
-ο ρυκμόσ
Αναπνοή
Μιλάμε κακϊσ εκπνζουμε. Θ ποιότθτα τθσ φωνισ μασ και το φψοσ, θ ζνταςθ κλπ.
Εξαρτϊνται ωσ ζνα βακμό από τθν ικανότθτα που ζχουμε να ελζγχουμε τθν
αναπνοι μασ. Οι αςκιςεισ αναπνοισ είναι πολφ γνωςτζσ για να τισ αναφζρω εδϊ.
Αν όμωσ το παιδί δυςκολεφεται, ηθτιςτε ςυμβουλζσ γιατροφ.
Φωνή
Το ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουμε ςτα άτομα με ςφνδρομο είναι θ
χοντρι φωνι που είναι μονότονθ και δεν ζχει ζνταςθ.
Οι αςκιςεισ για ςωςτι αναπνοι ςυχνά βοθκοφν και επίςθσ το τραγοφδι και το
κζατρο που διϊχνουν τουσ διςταγμοφσ. Θ φωνι μασ είναι ςαν ζνα βιολί. Για να
παίξουμε βιολί χρειαηόμαςτε μερικζσ χορδζσ. Στθν ανκρϊπινθ φωνι υπάρχουν οι
φωνθτικζσ χορδζσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςτο λάρυγγα. Χρειαηόμαςτε κάτι που να
κινεί αυτζσ τισ χορδζσ, οι οποίεσ πάλλονται από τθν αναπνοι που φεφγει από τα
πνευμόνια και περνάει από το λάρυγγα.
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Επίςθσ, χρειαηόμαςτε θχθτικζσ κοιλότθτεσ, οι οποίεσ ενιςχφουν και τροποποιοφν
τον ιχο. Αυτζσ ςτον άνκρωπο είναι οι κοιλότθτεσ του εγκεφάλου, ο φάρυγγασ, το
ςτόμα, οι ρινικζσ κοιλότθτεσ και οι παραρινικοί κόλποι (οι οποίοι κλείνουν όταν
πακαίνουμε ιγμορίτιδα).
Αν ζχετε βαρφ κρυολόγθμα που κλείνει τουσ παραρινικοφσ κόλπουσ, θ φωνι ζχει
διαφορετικι ποιότθτα. Εδϊ μποροφμε να αναφερκοφμε ςτθν απιχθςθ. Οι
περιςςότεροι ιχοι ςτα ελλθνικά είναι προφορικοί – προφζρονται μζςα ςτο ςτόμα
με λίγθ ι καμία ρινικι επιρροι. Οι εξαιρζςεισ είναι τα ρινικά ‘ν’ και ‘μ’.
Ρολλά άτομα με ςφνδρομο Down μιλοφν ρινικά. Κατεβαίνει πολφσ αζρασ ςτθ μφτθ
τουσ και ζτςι οι λζξεισ ακοφγονται «μπουκωμζνεσ» και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ δεν
τισ καταλαβαίνουμε.
Άλλα άτομα με ςφνδρομο Down ζχουν το αντίκετο πρόβλθμα. Λίγθ ρινικι επιρροι
ςτθν άρκρωςθ, θ οποία είναι αποτζλεςμα χρονιαίων μολφνςεων του άνω
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ που βουλϊνουν τθ ρινικι κοιλότθτα και αναγκάηουν το
παιδί να αναπνζει και να μιλάει μόνο με το ςτόμα.
Εδϊ υπάρχει ζνασ φαφλοσ κφκλοσ. Το παιδί ζχει μπλοκαριςμζνεσ ρινικζσ κοιλότθτεσ
και ζτςι αναπνζει μζςω του ςτόματοσ. Ζτςι, το ςτόμα μζνει ανοιχτό ςυνζχεια. Ωσ
αποτζλεςμα θ γλϊςςα ςτεγνϊνει, ερεκίηεται και ςκάει. Θ άρκρωςθ γίνεται δφςκολθ
κλπ. και το παιδί είναι πολφ πικανό να κολλιςει μολφνςεισ που ξαναβουλϊνουν τθ
μφτθ. Τα πράγματα βζβαια δεν είναι τόςο απλά, όμωσ καταλαβαίνετε τθ γενικι
ιδζα. Το ιδανικό είναι θ αποφυγι όλων αυτϊν των καταςτάςεων.
Άρθρωςη
Αυτι είναι ζνα ςτοιχείο τθσ ομιλίασ και τθσ γλϊςςασ, το οποίο ςυχνά ανθςυχεί πολφ
τουσ γονείσ, αλλά όπωσ βλζπετε αποτελεί μόνο ζνα μικρό μζροσ τθσ όλθσ
διαδικαςίασ τθσ ομιλίασ και τθσ γλϊςςασ. Θ άρκρωςθ είναι θ διαδικαςία με τθν
οποία τροποποιοφμε τθν αναπνοι και τθ φωνι ςε αναγνωρίςιμουσ ιχουσ.
Το βαςικό όργανο άρκρωςθσ είναι θ γλϊςςα, όμωσ τα χείλθ, το ςτόμα και τα τείχθ
τθσ ρινικισ και ςτοματικισ κοιλότθτασ παίηουν και αυτά ρόλο.
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Κινήςεισ τησ γλώςςασ
Θ πρϊτθ άςκθςθ με τθ γλϊςςα είναι κατά το τάιςμα. Το παιδί ςυνθκίηει να
ρουφάει, να μαςάει και να καταπίνει πολφ πριν αρχίςει να μιλάει.
Στο μικρό παιδί με ςφνδρομο Down οι γονείσ μποροφν να βοθκιςουν τθ δθμιουργία
ςυνικειασ ςτο μάςθμα δίνοντασ ςτο παιδί ςχετικά ςκλθρά πράγματα να μαςιςει,
όπωσ φρυγανιζσ, μιλα αρχικά και μετά μπιςκότα. Το παιδί κα λερϊνεται ςτθν αρχι,
όπωσ όλα τα παιδιά. Μθν τα αναγκάηετε να τρϊνε πολφ προςεκτικά από πολφ
νωρίσ. Πλα τα παιδιά περνάνε μια περίοδο που τρϊνε «βάηοντασ τα χζρια μζςα ςτα
πιάτα». Είναι όλα αυτά μζροσ τθσ ςυνικειασ. Ίςωσ φοβθκείτε μθν πνιγεί το παιδί
ςασ, όμωσ χωρίσ λίγο ςκλθρζσ τροφζσ το παιδί ςασ δεν κα μάκει ποτζ να μαςάει.
Ο άλλοσ βαςικόσ παράγοντασ τθσ άρκρωςθσ είναι θ ικανότθτα του παιδιοφ να
κατανοιςει τον ιχο, που προςπακεί να αναπαράγει. Θ μθτζρα λζει «γάτα» και το
παιδί λζει «κάτα» και ζχει τθν εντφπωςθ ότι πρόφερε τθ λζξθ ςωςτά.
Μπορείτε να βοθκιςετε το παιδί ςασ παίηοντασ παιχνίδια για αναγνϊριςθ ιχων. Κα
χρειαςτείτε δυο κουτιά και μάρκεσ. Βάλτε ετικζτεσ ςτο ζνα κουτί το γράμμα |Γ| και
ςτο άλλο το |Κ|. Πταν προφζρετε |Γ» (τον ιχο, όχι το όνομα του γράμματοσ) το
παιδί πρζπει να βάλει μια μάρκα ςτο κουτί με το γράμμα αυτό και αντίςτροφα.
Πταν το παιδί τα καταφζρνει αρκετά καλά, παίξτε το παιχνίδι αντίςτροφα. Το παιδί
προφζρει τον ιχο και εςείσ βάηετε τισ μάρκεσ ςτα αντίςτοιχα κουτιά. Πταν το παιδί
μπορεί να ξεχωρίςει τον ιχο καλά, βοθκιςτε το να καταλάβει πϊσ πρζπει να
τοποκετεί τθ γλϊςςα του για να προφζρει τον ιχο αυτό. Σ’αυτό βοθκάει ζνασ
κακρζφτθσ.
Σφντομα κα καταλάβετε πόςο πολφπλοκθ είναι θ διαδικαςία αυτι, που τθ
κεωροφςατε δεδομζνθ. Δουλζψτε με ζναν μόνο ιχο κάκε φορά. Μθν διορκϊνετε
τα λάκθ με απότομθ φωνι. Ράντα να διατθρείτε κετικι ςτάςθ και να λζτε ςτο παιδί
ότι τα πάει καλά, όμωσ κα ιταν καλφτερα αν πρόφερε τθ λζξθ κατ’αυτόν τον
τρόπο…!
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Ρυθμόσ
Θ κανονικι ομιλία απαιτεί κάποια ευχζρεια. Το τραφλιςμα είναι ζνα από τα πιο
γνωςτά προβλιματα ομιλίασ και είναι ςχετικά ςυχνό ςτα παιδιά με ςφνδρομο
Down. Υπάρχουν προβλιματα ευχζρειασ ςτθν ομιλία ςτα παιδιά αυτά, τα οποία
φαίνεται να οφείλονται ςε ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ και ίςωσ δυςκολία ςτο να
πουν αυτό που κζλουν. Το παιδί ζχει προφανϊσ κάποια ιδζα ςτο μυαλό του, όμωσ
εγκαταλείπει τθν προςπάκεια όταν προςπακεί να ςασ τθ μεταδϊςει. Τα παιδιά
χωρίσ αναπθρία περνοφν αυτι τθν περίοδο δυςχζρειασ ςτθν ομιλία όταν είναι 3 και
4.5 ετϊν.
Αν χειριςτείτε το πρόβλθμα αυτό προςεκτικά, ζτςι ϊςτε το παιδί να μθν καταλάβει
ότι υπάρχει κάτι αςυνικιςτο

ςτθν ομιλία του, αυτι θ τάςθ κα εξαφανιςτεί

ςταδιακά, κακϊσ αυξάνονται οι ικανότθτεσ του παιδιοφ ςτθν ομιλία.
Στθν περίπτωςθ του παιδιοφ με αναπθρία, που ίςωσ φτάςει αργότερα ςτο ςτάδιο
αυτό λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν πρόοδο τθσ ομιλίασ, ίςωσ θ κατάςταςθ αυτι
διαρκζςει περιςςότερο και υπάρχει μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ να γίνει ςυνικεια/
Για να βοθκιςετε το παιδί ςασ να κυμάςτε ότι οτιδιποτε εντείνει τθν πίεςθ,
χειροτερεφει το πρόβλθμα. Ρροςπακιςτε να μθ δίνετε ςθμαςία. Μθν πιζηετε το
παιδί. Μθν του λζτε «πάρε βακιά αναπνοι και ξανάρχιςε». Ρροςτατζψτε το από
καλοπροαίρετουσ ςυγγενείσ, ου ίςωσ ςχολιάςουν το πρόβλθμα. Αντιμετωπίςτε το
ςαν να είναι μια κανονικι περίοδοσ που περνάει το παιδί.
Ρερίλθψθ
Ρροςπάκθςα εδϊ να περιγράψω τθ διαδικαςία τθσ ομιλίασ και τθσ γλϊςςασ.
Ζχουμε πολλοφσ άλλουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, οι οποίοι δεν είναι προφορικοί. Ο
τρόποσ που ντυνόμαςτε, θ ςτάςθ μασ, ο τρόποσ που ςτεκόμαςτε, θ ζκφραςθ του
προςϊπου μασ, θ επαφι με τα μάτια, όλα αυτά δίνουν ςτοιχεία ςε αυτοφσ που μασ
ακοφν για τον εαυτό μασ και τα ςυναιςκιματά μασ. Μποροφμε να κάνουμε πολλά
για να βελτιϊςουμε τθ ςτάςθ του κόςμου προσ τα παιδιά με ςφνδρομο Down αν
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δϊςουμε προςοχι, όςο είναι δυνατό, ςτο να ακολουκοφν αυτοφσ τουσ άγραφουσ
νόμουσ ςτισ ενδοπροςωπικζσ ςχζςεισ.
Οι γονείσ μποροφν να προςζξουν το ντφςιμο των παιδιϊν και το κοφρεμά τουσ.
Μποροφν να προςζξουν τθ δίαιτα των απιδιϊν για να μθν παχφνουν πολφ. Τακτικζσ
επιςκζψεισ ςτον οδοντίατρο βοθκοφν να είναι κανονικό το ςχιμα του ςτόματοσ
κλπ. Ρροςπακιςτε όςο το δυνατόν περιςςότερο να είναι το ςτόμα του παιδιοφ
κλειςτό. Ρροςπακιςτε να κάνετε το παιδί να προςαρμόηεται ςτο περιβάλλον που
βρίςκεται. Ρολλά παιδιά με ςφνδρομο Down είναι εξαίρετοι μίμοι και μποροφν να
μάκουν άριςτουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ πολφ πιο εφκολα από τα αδζρφια τουσ.
Εξζκεςα πωσ επιτυγχάνεται θ επικοινωνία, όμωσ ίςωσ τϊρα πρζπει αν
ξανακοιτάξουμε όλθ τθ διαδικαςία με χρονολογικι ςειρά. Ρωσ αναπτφςςονται
αυτζσ οι διαδικαςίεσ και με ποια ςειρά;


Το πρϊτο κλάμα του μωροφ αρχίηει όλθ τθ διαδικαςία. Γίνεται ακζλθτα,
όμωσ οι άνκρωποι αντιδροφν εξαιτίασ του. Θ επικοινωνία ζχει αρχίςει



Αργότερα το παιδί κοιτάηει επίμονα το πρόςωπο τθσ μθτζρασ του



Το παιδί εκπλιςςεται από κορφβουσ. Μπορείτε να το θρεμιςετε με
μαλακοφσ ιχουσ. Ζχει δφο φωνζσ: τθν κλαψιάρικθ και τθν πιο χαροφμενθ,
πιο ιρεμθ, θ οποία δθλϊνει θρεμία και χαρά.



Ακόμα πιο αργά αρχίηει και ψάχνει από ποφ ζρχονται οι διάφοροι ιχου.



Ακοφει μουςικι – ίςωσ κουνϊντασ χαροφμενα το καροτςάκι.



Αρχίςει να προφζρει δφο, τρεισ ιχουσ μαηί. Ψάχνει από ποφ ζρχονται
διάφοροι ιχοι γυρνϊντασ το κεφάλι του.



Γελάει δυνατά



Αρχίηει και «μιλάει» ςε ανκρϊπουσ προφζροντασ μαηι πολλά φωνιεντα και
ςφμφωνα.
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Ρικανϊσ προφζρει 4 τουλάχιςτον ξεχωριςτοφσ ιχουσ.



Απαντάει όταν το φωνάηετε.



Φωνάηει για να τραβιξει τθν προςοχι ςασ.



Λζει «ντα,ντα», και «μα,μα» (ςυνικωσ πρϊτα ντα-ντα επειδι θ μθτζρα είναι
αυτι που του μιλάει και του τραβάει τθν προςοχι ςτον μπαμπά).



Κουνάει το κεφάλι του για να πει όχι.



Ανταποκρίνεται ςτθ μουςικι με φωνι.



Ξζρει το όνομά του.



Ξζρει το όνομα κακθμερινϊν αντικειμζνων.



Του αρζςει να κοιτάηει βιβλία με εικόνεσ.



Χρθςιμοποιεί ςτερεότυπεσ προτάςεισ όταν παίηει πχ. «μπου», «μπαμ»,
«πάει» κ.λπ.



Αρχίηει να βάηει δφο λζξεισ μαηί για να κάνει μικρζσ φράςεισ.



Εκφράηει δικζσ του ιδζεσ χρθςιμοποιϊντασ το περιοριςμζνο του λεξιλόγιο,
πχ. θ λζξθ ςκυλί ίςωσ αναφζρεται ςε όλα τα τετράποδα. «μπαμπάσ» ίςωσ να
ςθμαίνει όλουσ τουσ άντρεσ για λίγο καιρό μζχρι να μάκει τθ λζξθ «άντρεσ»,
θ οποία αναφζρεται ςε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ.

Επίτθδεσ δεν ζβαλα θλικίεσ ςε αυτά τα ςτάδια ανάπτυξθσ. Είναι περίπου ςτθ
ςειρά με τθν οποία παρατθροφνται ςε όλα τα παιδιά και, όμωσ βλζπετε, θ
ζκφραςθ και θ μάκθςθ τθσ ομιλίασ αναπτφςςονται παράλλθλα και
αλλθλοβοθκιοφνται.
Ραιχνίδια που μπορείτε να παίηετε με το παιδί ςασ
Σασ δίνω οριςμζνεσ ιδζεσ για παιχνίδια που μπορείτε να παίηετε με το παιδί ςασ
για να αναπτφξει τθν ικανότθτα ακοισ, ομιλίασ και μνιμθσ.
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Παιχνίδια Ακοήσ
Ράρτε αρκετά όμοια κουτιά, μεταλλικά δοχεία ι πακζτα. Δοχεία με βιδωτά
καπάκια ι καπάκια που κλείνουν αν τα πιζςεισ είναι ιδανικά. Τα δοχεία πρζπει
να μοιάηουν. Αφιςτε ζνα δοχείο. Αυτό δεν κα κάνει κόρυβο όταν το κουνάτε.
Γεμίςτε τα άλλα ωσ τθ μζςθ με διάφορα πράγματα που κάνουν κόρυβο. Βάλτε
μπιηζλια ςτο ζνα, άμμο ςτο άλλο, μπιςκότα ςτο τρίτο κλπ. Χρθςιμοποιιςτε τθ
φανταςία ςασ και να είςτε ςίγουροι ότι τα καπάκια είναι καλά κλειςμζνα.
1. Τϊρα παίξτε με τα δοχεία κουνϊντασ το κακζνα με τθ ςειρά και κάνοντασ το
παιδί να προςζξει το κόρυβο που κάνουν
2. Αφιςτε το παιδί να κουνιςει τα δοχεία. Δείξτε του εςείσ τουσ διάφορουσ
κορφβουσ που κάνουν
3. Αν ζχετε αρκετά δοχεία, κάντε ζνα άλλο ίδιο ςετ για τον εαυτό ςασ. Τϊρα το
παιδί ζχει ζνα ςετ από κορφβουσ και εςείσ ζχετε ζνα άλλο ίδιο ςετ.
Κουνιςτε ζνα από τα δικά ςασ δοχεία και δείτε αν το παιδί μπορεί να βρει το
δικό του δοχείο και να κάνει τον ίδιο κόρυβο.
4. Τϊρα μαηζψτε μερικά αντικείμενα που ζχουν χαρακτθριςτικό ιχο: ζνα
ψεφτικο τθλζφωνο με κουδοφνι, ζνα τφμπανο, μια κουδουνίςτρα. Ραίξετε με
αυτά τονίηοντασ τθ διαφορά ςτον ιχο. Ηωγραφίςτε τθν εικόνα (ι κόψτε τθν
από περιοδικό) ενόσ τθλεφϊνου, μιασ κουδουνίςτρασ και ενόσ τυμπάνου.
Τϊρα κρφψτε τα αντικείμενα πίςω από ζνα τραπεηάκι ι μια μικρι οκόνθ.
Κάντε ζναν από τουσ κορφβουσ και δείτε αν το παιδί μπορεί να βρει τθν
εικόνα του αντικειμζνου που ζκανε το κόρυβο.
5. Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε πολφ ςυνθκιςμζνα αντικείμενα του ςπιτιοφ για
να προκαλείτε διάφορουσ ιχουσ για το παιδί. Τραβιξτε τθν προςοχι του ςε
αυτό που κάνετε. Ρροςπακείτε να του δϊςετε να καταλάβει ότι ο ιχοσ ζχει
κάποια ςθμαςία. Αν ζχετε καςετόφωνο μπορείτε να θχογραφιςετε
διάφορουσ ιχουσ – ζνα ςκφλο να γαβγίηει, πιάτα να χτυπάνε κλπ – και να
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κάνετε το παιχνίδι ακόμα πιο απαιτθτικό. Για μεγαλφτερα παιδιά υπάρχουν
παιχνίδια «λόττο με ιχουσ» που μποροφν να παίξουν.
6. Οπωςδιποτε διαβάηετε ιςτορίεσ ςτο παιδί ςασ.
Παιχνίδια Ομιλίασ
Κάντε μια ςυλλογι από αντικείμενα του ςπιτιοφ. Δϊςτε ςτο παιδί τρία από αυτά:
πχ. μια κάλτςα, ζνα φλιτηάνι, μια μπάλα. Ρείτε το παιδί να ςασ δείξει ζνα από αυτά.
Αν το παιδί τα καταφζρνει καλά ςτο παιχνίδι αυτό, πάρτε μερικζσ εικόνεσ από
κακθμερινά αντικείμενα και κολλιςτε τισ πάνω ςε κάρτεσ. Τϊρα δϊςτε ςτο παιδί
τθν εικόνα πχ. ενόσ ςπιτιοφ, ενόσ ςκφλου, μιασ μπάλασ και ξαναπαίξτε το ίδιο
παιχνίδι. Ζτςι, ενκαρρφνετε το παιδί να καταλάβει ότι θ εικόνα ενόσ αντικειμζνου
μπορεί να αντιπροςωπευτεί από τον ιχο που κάνει το αντικείμενο αυτό και όχι
μόνο από το ίδιο το αντικείμενο. Αυτι θ διαδικαςία λζγεται ςυμβολιςμόσ. Ενϊ
παίηετε αυτά τα παιχνίδια μπορείτε να αντιςτρζψετε τθν κατάςταςθ αυτι, ϊςτε
εςείσ να ζχετε τα αντικείμενα και τισ εικόνεσ και το παιδί να λζει τισ λζξεισ. Ίςωσ να
μθν τισ προφζρει πολφ κακαρά, όμωσ αυτό να μθν ςασ ανθςυχεί ςε αυτό το ςτάδιο.
Ρρζπει αυτά τα απλά παιχνίδια να είναι διαςκεδαςτικά για το παιδί ςασ. Να είςτε
τελείωσ ιρεμοι. Πταν το παιδί καταλάβει τθ βαςικι ιδζα, μπορείτε να προχωριςετε
ςε παιχνίδια λόττο. Αν ζχετε άλλα παιδιά, μποροφν και αυτά να ςυμμετζχουν
αργότερα ςτο ςτάδιο αυτό.
Παιχνίδια Μνήμησ
To παιχνίδι τθσ Κιμ: Βάηετε 3 ι 4 αντικείμενα πάνω ςε ζνα δίςκο. Πταν το παιδί
κρφβει τα μάτια του, εςείσ μετακινείται το ζνα αντικείμενο. Το παιδί πρζπει να
κυμθκεί ποιο λείπει.
Βλζπω κάτι… - Χρθςιμοποιϊντασ χρϊματα παίηετε με τον τρόπο που περιγράφεται:
επιλζγετε ζνα αντικείμενο που υπάρχει ςτο δωμάτιο (πχ. ζνα κίτρινο λεμόνι), αλλά
δεν λζτε ςτο παιδί ποιο είναι. Λζτε ςτο παιδί: «Βλζπω κάτι κίτρινο ςτο δωμάτιο». Το
παιδί πρζπει να μαντζψει ποιο αντικείμενο εννοείτε, ρωτϊντασ: «τθν μπανάνα»
κ.λπ.
Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος

Σελίδα 13

Ενθαρρφνοντασ το κλείςιμο του ςτόματοσ
Αυτό είναι πρόβλθμα για μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down. Φυςικά το παιδί
πρζπει να μθν ζχει βουλωμζνθ μφτθ, όταν προςπακείτε να το βοθκιςετε να
κρατάει το ςτόμα του κλειςτό.
Μθν παίηετε τα παιχνίδια αυτά, όταν είναι κρυωμζνο.


Κακίςτε μαηί του μπροςτά ςε ζναν κακρζφτθ. Δείξτε του το ςτόμα του να
κλείνει και να ανοίγει



Ανοίξτε και κλείςτε το δικό ςασ ςτόμα



Ενκαρρφνετε το να κρατάει το ςτόμα του κλειςτό για όλο και μεγαλφτερα
διαςτιματα. Χρθςιμοποιιςτε, αν κζλετε, ζνα χρονόμετρο. Ι μπορείτε να
μετράτε ςιγά και κακαρά, κακϊσ κρατάει το ςτόμα του κλειςτό.



Δϊςτε μικρά δωράκια ςτο παιδί ςασ, αν παρουςιάηει πρόοδο (καλφτερα να
μθν είναι πράγματα που τρϊγονται)



Κάντε απαλό μαςάη γφρω από το ςτόμα του με κακαρά χζρια



Ρολφ απαλά χτυπιςτε τα χείλθ του για να αυξθκεί θ ευαιςκθςία ςτθν
περιοχι αυτι.



Αν ζχετε θλεκτρικι οδοντόβουρτςα, μπορείτε να βάλετε ζνα κομμάτι μαλακό
χαρτί πάνω ς’αυτιν και χρθςιμοποιϊντασ τθν να κάνετε τθν περιοχι του
ςτόματοσ πιο ευαίςκθτθ.

Κινήςεισ τησ γλώςςασ


Κακίςτε με το παιδί ςασ μπροςτά ςε ζνα κακρζφτθ. Ρείτε του να βγάλει τθ
γλϊςςα του και να τθν ξαναβάλει μζςα. Επαναλάβετε τισ κινιςεισ
κλείνοντασ το ςτόμα μετά από κάκε προςπάκεια.
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Ανοίξτε πλατιά το ςτόμα και πείτε ςτο παιδί να ακουμπιςει τα πάνω δόντια
του με τθ γλϊςςα του. Κάντε κι εςείσ το ίδιο για να καταλάβει το παιδί τι
κζλετε να κάνει.



Κουνιςτε τθ γλϊςςα αριςτερά δεξιά ςιγά ςτθν αρχι και ςτθ ςυνζχεια πιο
γριγορα.



Κάντε κάποιο κόρυβο, πχ. «τ-τ-τ-τ» και αφιςτε το παιδί να προςπακιςει να
ςασ μιμθκεί.

Οι παραπάνω ιδζεσ είναι μερικζσ που μπορείτε να δοκιμάςετε με το παιδί ςασ. Οι
λογοκεραπευτζσ μποροφν να ςασ δϊςουν πολλζσ άλλεσ ιδζεσ.
Διαςκεδάςτε παίηοντασ με το παιδί ςασ. Θ εναςχόλθςθ με τα μικρά παιδιά μπορεί ν
είναι κουραςτικι, όμωσ προςφζρουν μεγάλθ ανταμοιβι ςτουσ γονείσ και το ίδιο
ιςχφει και για το δικό ςασ παιδί.
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