
Ηλικία και στάδια 

 

Κατανόηση λόγοσ 

(καζαίλνπλ λα αθνύλ θαη θαηαιαβαίλνπλ ηελ νκηιία) 

 

 Γέλλεζε 

Η κάζεζε ηεο γιώζζαο μεθηλάεη από ηελ γέλλεζε. Αθόκε θαη ηα λενγλά αληηιακβάλνληαη 

ηελ ύπαξμε ήρνπ. Αθνύλ ηελ νκηιία ηωλ αλζξώπωλ πνπ είλαη θνληά ηνπο θαη αηθληδηάδνληαη 

ή θιαίλε όηαλ αθνύλ απξόζκελνπο θαη άγλωζηνπο ήρνπο. Οη δπλαηνί ήρνη ηα μππλάλε 

κειωδηθνί ήρνη ηα θνηκίδνπλ- ηα εξεκνύλ 

 

 0-3 κελώλ 

ζε απηή ηελ ειηθία ηα παηδηά καο καζαίλνπλ θαη καο αλαγλωξίδνπλ από ηελ νκηιία καο! Είλαη 

ζε ζέζε λα αλαγλωξίζνπλ κηα νηθεία θωλή. Σε πεξίπηωζε κε νηθείνπ ήρνπ ηα βξέθε 

ζηακαηνύλ λα θάλνπλ όηη έθαλαλ θαη πξνζειώλνληαη ζηνλ θαηλνύξην ήρν.  Αληαπνθξίλνληαη 

ζε επράξηζην ηξόπν νκηιίαο είηε πξόθεηηαη γηα νηθεία θωλή είηε όρη. 

 

 4-6 κελώλ 

αξρίδνπλ πιένλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «όρη» θαη αληηδξνύλ επίζεο αλάινγα  ζε 

αιιαγέο ηνπ ηόλνπ θωλήο. Εθζηαζηάδνληαη από παηρλίδηα πνπ παξάγνπλ κειωδία 

,δηαζθεδάδνπλ κε ηελ κνπζηθή  

 

 7- 12 κελώλ 

αληηιακβάλεηαη ηελ πεγή ήρνπ, αλαγλωξίδεη ην όλνκα ηνπ θαη γπξλάεη ην θεθάιη ηνπ όηαλ 

θάπνηνο απεπζύλεηαη ζην άηνκν ηνπ. Επίζεο αλαγλωξίδεη ηα νλόκαηα από νηθεία πξόζωπα 

θαη αληηθείκελα (κακά, κπακπάο, κάηηα, ηειέθωλν, θιεηδηά….) θαη απιέο εξωηήζεηο (θη άιιν 

ρπκό?) 

 

 1-2 εηώλ 

ζε απηή ηελ ειηθία κπνξεί λα καο δείμεη  ζε εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν αληηθείκελα πνπ ηνπ 

δεηάκε λα καο δείμεη, όπωο θαη κπνξεί λα καο δείμεη κέξε ηνπ ζώκαηνο. Μπνξεί λα εθηειέζεη 

απιέο εληνιέο θαη λα θαηαλνεί απιέο εξωηήζεηο. Τνπ αξέζεη λα αθνύεη απιά παξακύζηα  θαη 

ηξαγνπδάθηα ή ξύκεο. Είλαη ζε ζηάδην πνπ ηνπ αξέζεη αθνύεη ηξαγνύδηα ηζηνξίεο ή ξύκεο 

πνιιέο θνξέο!! 

 

 2-3 εηώλ 

κπνξεί λα θαηαιάβεη ηώξα πην ζύλζεηεο εληνιέο θαη λα ηηο εθηειεί (βγάιε ηηο θάιηζεο ζνπ 

θαη βάιε ηεο κέζα ζην πιπληήξην») όπωο θαη αληίζεηεο έλλνηεο (δεζηό- θξύν, ζηακαηώ –

μεθηλώ, θιαίω-γειώ). Καηαιαβαίλεη ήρνπο όπωο ηεο πόξηαο, ηνπ ηειεθώλνπ  ,  

 

 3-4 εηώλ 

ζε απηή ηελ ειηθία θαηαιαβαίλεη απιέο εξωηήζεηο όπωο πνηνο, ηη, πνπ, θαη έξρεηαη όηαλ καο 

αθνύεη λα ην θαινύκε από άιιν δωκάηην. Σε απηή ηελ ειηθία κπνξεί λα γίλεη εκθαλέο θάπνην 

πξόβιεκα αθνήο θαη αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηελ αθνή ηνπ παηδηνύ ζα πξέπεη 

λα απεπζπλζνύκε ζε έλαλ αθνπνιόγν 

 

 4-5 εηώλ 

ζε απηήλ ηελ ειηθία ηνπο αξέζεη λα αθνύλ παξακύζηα θαη λα απαληνύλ ζε απιέο εξωηήζεηο 

πάλω ζε απηό. Αθνύεη θαη θαηαιαβαίλεη ζρεδόλ ηα πάληα από απηά πνπ ηνπ ιέλε ζην 

λεπηαγωγείν, ζην ζπίηη. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ αθνπζηηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ ε θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύκε έλαλ αθνπνιόγν ή έλαλ 

ινγνπαζνιόγν αληίζηνηρα 

 

 



παραγωγή λόγοσ 

(καζαίλνπλ λα κηιάλε θαη θάλνπλε ρξήζε ηεο γιώζζαο) 

 
 Γέλλεζε 

Όζν είλαη λενγλά παξάγνπλ δηάθνξνπο ήρνπο κε ηνπο νπνίνπο βνεζάλε ηνπο γύξω ηνπο λα 

θαηαιάβνπλ πόηε πεηλάλε, πόηε είλαη ραξνύκελα ή πόηε πνλάλε 

 

 0-3 κελώλ 

ην κωξό ρακνγειάεη όηαλ βιέπεη νηθεία πξόζωπα. Επαλαιακβάλεη ηνπο ίδηνπο κνλόηνλνπο 

ήρνπο όπωο κπνπ ή γθνπ. Δηαθνξνπνηεί θαηά θάπνην ηξόπν ην θιάκα ηνπ έηζη ώζηε λα 

γίλνληαη αληηιεπηέο νη επηζπκίεο ηνπ θαη απηά πνπ ζέιεη λα πεη (πεηλάω, πνλάω θηι) 

 

 4-6 κελώλ 

ηνπ αξέζεη λα θάλεη παηρλίδηα κε ηε θωλή ηνπ, λα πεηξακαηίδεηαη. Παξάγεη θπξίωο δίρεηια 

ζύκθωλα δειαδή «κπνπ» «ληνπ» «κνπ». Πξνζπαζεί κε ήρνπο λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή καο. 

Ήρνπο επίκνλνπο θαη επηηαθηηθνύο! 

 

 7- 12 κελώλ 

νη ήρνη πνπ παξάγεη ηώξα αιιάδνπλ. Τώξα θάλεη ρξήζε πεξηζζόηεξωλ ζπκθώλωλ θαη 

καθξώλ ή βξαρέωλ θωλεέληωλ. Σπλερίδεη λα παξάγεη ήρνπο γηα λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή 

καο. Καη νη πξώηεο ηνπ ιεμνύιεο εκθαλίδνληαη!(κακά, γεηα θηι) 

 

 1-2 εηώλ 

ιέεη πιένλ πεξηζζόηεξεο ιέμεηο θαη θάλεη θξάζεηο ε ηε ρξήζε 2 ιέμεωλ καδί. Οη ιέμεηο 

αθνύγνληαη θαζαξόηεξα κηαο θαη γίλεηαη ζπρλόηεξα ε ρξήζε ζπκθώλωλ ζε αξρηθή ζέζε 

 

 2-3 εηώλ 

έρεη κηα ιέμε ζρεδόλ γηα ηα πάληα! θάλεη ρξήζε θαη βαζηθώλ επηζέηωλ  

 

 3-4 εηώλ 

νη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί γίλνληαη νινέλα θαη κεγαιύηεξεο (ηεζζάξωλ ή θαη παξαπάλω 

ιέμεωλ) κηιάεη γηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζπίηη ζην ζρνιείν…. Ο ιόγνο ηνπ έρεη 

απνθηήζεη κεγαιύηεξε ξνή θαη είλαη θαηαιεπηόο . ζε πεξίπηωζε πνπ παξνπζηαζηεί 

τρασλισμός ή επίκνλε βρατνάδα ζε απηή ηελ ειηθία ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε ηε ζπκβνπιή 

ελόο λογοπαθολόγοσ 

 

 4-5 εηώλ 

ην παηδί ζε απηή ηελ ειηθία ην παηδί πιένλ ρεηξίδεηαη ην ιόγν κε επρέξεηα θαη κηιάεη θαζαξά. 

Φηηάρλεη κεγάιεο πξνηάζεηο κε ζωζηή ζύληαμε θαη γξακκαηηθνύο θαλόλεο αλάινγεο ηωλ 

ελειίθωλ. Πηζαλώο λα απαληάηαη δπζθνιία θαηά ηελ εθθνξά ηνπ «ξ» ηνπ «β» θαη ηνπ «Θ». 

 

 

 

                                                                                                                 Νηώλε Σνθία  

Λνγνπαζνιόγνο- Λνγνζεξαπεύηξηα 

 

 

 

 

 


