Ο∆ΗΓΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
0 - 3 ΜΗΝΩΝ









Τρομάζει ή σταματάει να
αντιδράει σε ξαφνικούς
θορύβους (μια πόρτα που
κλείνει, ένα γαύγισμα, μια
δυνατή φωνή…).
Ξυπνάει και κλαίει όταν
κάποιος μιλάει δυνατά ή
κάνει θόρυβο.
Σταματάει ή επιταχύνει ή
επιβραδύνει το πιπίλισμα σε
ξαφνικούς θορύβους.
Αναγνωρίζει και ηρεμεί από
την φωνή σας.
Η εναλλαγή δυνατών και μη
ήχων τραβούν την προσοχή
του (π.χ. ανοιγοκλείνει τα
μάτια του ή τα κινεί…).

3 - 6 ΜΗΝΩΝ









Γυρίζει το κεφάλι στην
κατεύθυνση δυνατών και
ξαφνικών θορύβων.
Συνήθως σταματάει να
κλαίει όταν του μιλάτε.
Γυρίζει το βλέμμα του προς
την κατεύθυνση όποιου του
μιλάει.
Γνώριμοι ήχοι προκαλούν
την αντίδρασή του (όπως
όταν το κουταλάκι χτυπάει
στο πιάτο, καταλαβαίνει ότι
είναι ώρα φαγητού).
Του αρέσουν τα μουσικά
παιχνίδια.

6 - 9 ΜΗΝΩΝ















9 - 12 ΜΗΝΩΝ












Αναγνωρίζει το όνομα των
παιχνιδιών του.
Καταλαβαίνει την έννοια
απλών ερωτήσεων.
Καταλαβαίνει την έννοια
απλών οδηγιών (δώσε μου
το χέρι σου, άνοιξε το στόμα
σου, σήκω…κ.λ.π.).
Κοιτάει τριγύρω όταν
υπάρχουν νέοι ήχοι.
Χαιρετάει όταν του ζητηθεί.
∆είχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το κουδούνισμα του
τηλεφώνου και της πόρτας.
Ξεχωρίζει τα οικία άτομα και
τα μέλη του σώματος.
Χορεύει με την μουσική.
Εντοπίζει τους ήχους.

1 - 2 ΕΤΩΝ














∆είχνει τα αντικείμενα που
ονομάζονται.
Ακολουθεί απλές οδηγίες.
Του αρέσει η μουσική, το
ραδιόφωνο, η τηλεόραση.
Αναγνωρίζει τους ήχους.
Αναγνωρίζει και δείχνει τα
μέρη του σώματός του.
Απαντάει με ναι και όχι σε
ερωτήσεις από γνωστά
γεγονότα.
Ακούει ευχαρίστως ιστορίες.
Απαντάει όταν τον
φωνάζουν από ένα άλλο
δωμάτιο.
Θέλει να επικοινωνήσει
ώστε να εκδηλώσει τα
ενδιαφέροντά του, τις
ανάγκες του και να διηγηθεί
τις εμπειρίες του.
Εκνευρίζεται αν οι ενήλικες
δεν τον καταλαβαίνουν.

Καταλαβαίνει το νόημα
των λέξεων «όχι», «για
σου», «πάμε».
Χρησιμοποιεί την φωνή
του για να τραβήξει την
προσοχή.
Του τραβάει την προσοχή
η μουσική και τα
τραγούδια.
Γυρίζει αν κάποιος το
καλεί ή αν προέρχεται
κάποιος θόρυβος από
πίσω του (δεν χρειάζεται
να είναι δυνατός).
Αναγνωρίζει το όνομά του
και των οικείων του,
ακόμα και αν δεν είναι
παρόντες.
Καταλαβαίνει αν η φωνή
κάποιου είναι φιλική.
Κατευθύνει το βλέμμα του
στην πηγή του ήχου ή στο
πρόσωπο εκείνου που το
καλεί.
Παράγει περισσότερους
νέους ήχους από 2 μήνες
πριν.

2 - 3 ΕΤΩΝ









Κάνει ερωτήσεις.
Καταλαβαίνει την έννοια
του μέσα, έξω, επάνω,
κάτω.
Απαντάει σε απλές
ερωτήσεις.
Ακούει παραμύθια από
κασέτες ή CD.
∆ίνει προσοχή σε
φωνητικές συστάσεις για
κάτι επικίνδυνο.
Μιλάει και ακούει στο
τηλέφωνο.

