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Επικοινωνία πριν την ανάπτυξη του λόγου 

Πηγή: https://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/growing-up/early-

communication/ 

 

Μετάφραση: Παπαχρήστου Χ. Άννα 

 

Επικοινωνία πριν την ανάπτυξη του λόγου 

Η ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: 

αυτοί περιλαμβάνουν τον μυικό έλεγχο, την υγεία, την ικανότητα κάποιου να 

μαθαίνει, την ακοή και την εμπειρία της επικοινωνίας. Κάθε παιδί έχει το δικό του 

ρυθμό ανάπτυξης. Κάποια παιδιά με σύνδρομο Down λένε την πρώτη τους λέξη 

στην ηλικία των 13 μηνών, άλλα όχι πριν τους 36 μήνες. Αυτό ίσως ακούγεται λίγο 

τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα όταν κοιτάξετε τις παρακάτω 

συμβουλές, θα συνειδητοποιήσετε ότι ήδη κάνετε πολλά από τα πράγματα που 

θα βοηθήσουν το παιδί σας να επικοινωνήσει. 

Λογοθεραπεία 

Δεν θα χρειαστούν όλα τα παιδιά με σύνδρομο  Down τακτικές συνεδρίες με 

λογοθεραπευτή. Το επίπεδο των αναγκών θα καθοριστεί από τις ατομικές 

ανάγκες του ίδιου του παιδιού και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στην 

περιοχή σας. Στην ιδανική περίπτωση το παιδί σας θα πρέπει να περάσει από 

λογοθεραπευτική αξιολόγηση μεταξύ εννέα μηνών και ενός έτους. 

Ο παιδίατρος ή ο Σύλλογος συνδρόμου Ντάουν Ελλάδος μπορούν να σας 

προσφέρουν πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή.  

Τα πρώτα βήματα – κάποιες ιδέες για να ξεκινήσετε, τις οποίες το μωρό σας θα 

απολαύσει 

 Ακοή: να ακούει εσάς να μιλάτε, μουσική και μουσικά όργανα, να κάνει 

νεύματα, να αντιγράφει τους ήχους που κάνετε εσείς. 

 Όραση: να βλέπει τα παιχνίδια (τα παιχνίδια ταλάντευσης και τα 

γυμναστήρια για τα μικρά παιδιά ενδείκνυνται στα αρχικά στάδια), τα 

βιβλία, τα παιδικά φώτα και μόμπιλε, τον εαυτό του στον καθρέφτη. Να 

κοιτάει εσάς, ενώ κάνετε παράξενες γκριμάτσες, αστείους ήχους, 

τραγουδάτε, χαμογελάτε, μιλάτε. 
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 Παιχνίδια που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του σώματός τους, όπως ο 

χαιρετισμός, το κύλισμα στο κρεβάτι κ.λπ. 

 Διασκέδαση: να βρίσκεται με φίλους και συγγενείς, εκδηλώσεις στοργής, 

όπως το φιλί, η αγκαλιά, το μασάζ, το γέλιο. 

Ακολουθεί ένα έντυπο με πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη της ομιλίας 

1. Πως να βοηθήσετε την ανάπτυξη της προσοχής και των δεξιοτήτων 

ακοής 

Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει την προσοχή 

του, προκειμένου να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες 

Στρατηγικές 

 Απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει διάσπαση, αλλά και 

ήχους 

 Καθίστε πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί σας 

 Βεβαιωθείτε πως έχετε οπτική επαφή με το παιδί σας 

 Κερδίστε την προσοχή του χρησιμοποιώντας το όνομά του 

Δραστηριότητες 

 Τραγουδήστε τραγούδια και ρυθμούς, που περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες, όπως το «ώμοι, γονατα και πόδια», το «χαρωπά 

τα δυο μου χέρια τα χτυπώ» κ.λπ 

 Παίξτε μουσική και σταματήστε ανά διαστήματα. Ενθαρρύνετε το 

παιδί σας να καθίσει σε μια καρέκλα ή στο πάτωμα το συντομότερο 

δυνατό, όταν σταματήσει η μουσική και να τρέξει ή να χορέψει όταν 

παίζει η μουσική 

 Βγείτε μια βόλτα / καθίστε το δωμάτιο και ενθαρρύνετε το παιδί 

να ακούσει τους ήχους που ακούτε, για παράδειγμα τα αεροπλάνα, 

τα σκυλιά, τα αυτοκίνητα 

2. Πως να αναπτύξετε τις δεξιότητες του παιδιού σας για παιχνίδι 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού σας για παιχνίδι είναι πολύ σημαντική 

για την ανάπτυξη της ομιλίας του 

Στρατηγικές 

 Ενθαρρύνετε το παιδί σας να ηγηθεί σε μια δραστηριότητα, 

συντροφεύστε το στο παιχνίδι του 
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 Μιλήστε στο παιδί σας την ώρα που παίζει χρησιμοποιώντας 

μικρές φράσεις και δίνοντας έμφαση σε λέξεις κλειδία, οπως «ο 

αρκούδος ΠΗΔΑΕΙ» 

 Δώστε άπλετο χρόνο στο παιδί σας να μιλήσει, περιμένοντας τη 

σειρά του 

Δραστηριότητες 

 Παιχνίδια ανακάλυψης 

-Αφήστε το παιδί σας να ανακαλύψει αντικείμενα και 

ποιότητες, όπως βρεγμένο/στεγνό, σκληρό/μαλακό κ.λπ. 

Για παράδειγμα, γεμίστε ένα δίσκο με ζυμαρικά και αφήστε 

το παιδί σας να νιώσει τις υφές 

-Χρησιμοποιήστε παιχνίδια αιτίας και αποτελέσματος, όπως 

τα αναδυόμενα παιχνίδια 

 Messy play 

-παιχνίδια με δαχτυλομπογιές, πλαστελίνες, αφρός 

 Παιχνίδια ρόλων 

-κρατήστε καθημερινα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα 

κουτιά, χάρτινες αυγοθήκες και ενθαρρύνετε το παιδί σας 

να ασχοληθεί με αυτά. Για παράδειγμα ένα κουτί μπορεί να 

μετατραπεί σε αυτοκίνητο, βάρκα ή καπέλο 

-διοργανώστε ένα πάρτυ με το αρκουδάκι ή μια κούκλα και 

ταίστε το με παιχνίδια που θα αναπαριστούν το φαγητό  

-κάντε τα αρκουδάκια να κοιμούνται, ταίστε τα κ.λπ 

 

3. Πως να αναπτύξετε τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού σας 

Στρατηγικές 

 Ενθαρρύνετε το παιδί να σας κοιτάξει 

 Φωνάξτε το όνομά του ή ακουμπήστε το πρόσωπό του για 

να το βοηθήσετε να σας κοιτάξει.  

 Όταν το παιδί σας κοιτάξει δείξτε την ευχαρίστησή σας. 

Δραστηριότητες 
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 Διαδοχή σειράς 

-Παίξτε παιχνίδια, όπως να κτίσετε έναν πύργο, 

πάρτε σειρά για να ψωνίσετε, κυλήστε μια μπάλα 

-Οπτική επαφή: παίξτε παιχνίδια, όπως οι φούσκες, 

κυλήστε μια μπάλα. 

4. Πως να αναπτύξετε τις δεξιότητες ήχου ομιλίας του παιδιού σας 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ήχου ομιλίας είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη 

των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων 

Στρατηγικές 

 Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται στην κατανόηση, 

ενθαρρύνετέ το να σας δείξει τι εννοεί ή να κάνει 

νεύματα. 

 Αποφύγετε την απευθείας διόρθωση των όσων λέει 

το παιδί σας 

 Μιλήστε καθαρά 

 Ενθαρρύνετε το παιδί να σας κοιτάει, όταν μιλάτε. 

 Οπτικά βοηθήματα είναι πολύ σημαντικά για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων ήχου ομιλίας. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι για να γίνει πρακτική εξάσκηση της 

δεξιότητας των ήχων ομιλίας και η παραγωγή των 

ήχων. 

Δραστηριότητες 

 Ο λογοθεραπευτής μπορεί να σας προτείνει συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, οι οποίες εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει το παιδί σας. 

4. Πως να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπύξει τις γλωσσικές του 

δεξιότητες 

Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού σας είναι πολύ σημαντική 

για την ανάπτυξη της επικοινωνίας 

Στρατηγικές 

 Μιλήστε στο παιδί σας, ενώ παίζετε 

 Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ ή 

νεύματα, όταν επικοινωνείτε 
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 Δώστε πολύ χρόνο στα παιδιά σας να 

μιλήσουν και να περιμένουν τη σειρά τους, 

προκειμένου να πάρουν το λόγο 

 Δώστε επιλογές, καθώς αυτό θα ενθαρρύνει 

το παιδί σας να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία 

λέξεων, πχ. «θέλεις γάλα ή χυμό;» 

 Δημιουργήστε μια κατάσταση, όπου θα 

αναγκαστεί να μιλήσει, πχ. δώστε του ένα 

ποτήρι, αλλά άδειο ή ένα κομμάτι χαρτί για να 

ζωγραφίσει, αλλά όχι μπογιές 

 

Δραστηριότητες 

Καθημερινές δραστηριότητες 

 Μιλήστε κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων, πχ. την 

ώρα του πρωινού πείτε είναι ώρα να φάμε, να φρυγανίσουμε το ψωμί και 

να βάλουμε επάνω βούτυρο 

 Επανάληψη νηπιακών φράσεων/ρυθμών 

-Στα παιδιά αρέσουν οι επαναλήψεις απλών παιδικών ρυθμών, οι οποίοι 

ενθαρρύνουν την αντιγραφή/μίμηση, πχ. «Μπεεε το μαύρο πρόβατο» 

 Ήχοι που παράγουν τα παιχνίδια, πχ. 

-μπιπ μπιπ τα αυτοκίνητα 

-μου οι αγελάδες 

-τσαφ τσουφ το τρένο 

-γαβ γαβ ο σκύλος 

 Φούσκες 

- Το παιχνίδι με τις φούσκες σας δίνει τη δυνατότητα να 

επαναλάβετε απλές λειτουργικές λέξεις, όπως «πάνω», «έσκασε» 

«περισσότερο;» 

- Μόλις οι φούσκες σκάσουν, ρωτήστε το παιδί «να το 

ξανακάνουμε;/ κι άλλο;» 

 

 


