
Παίξε με τη γλώσσα
Τραγούδα τραγούδια, στιχάκια και παίζε παιχνίδια 
τραγουδιού. Χρησιμοποίησε δάχτυλα χεριών και ποδιών, 
κάνε ήχους ζώων και αστείους ήχους! Στη βιβλιοθήκη σου 
υπάρχουν βιβλία, τραγούδια και μουσική να δανειστείς. 

Ομιλία/ανάγνωση μαζί 
Όταν το παιδί μπορεί να ακολουθήσει το βλέμμα σου 
και το δάκτυλο που δείχνει το βιβλίο γίνεται το βιβλίο με 
εικόνες μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Δείχνε και περίγραφε 
τις εικόνες. Πρόσεχε τι ενδιαφέρει στο παιδί σου. Στην 
αρχή το ενδιαφέρον θα είναι σύντομο αλλά σιγά - σιγά το 
παιδί μαθαίνει να συγκεντρώνεται.

Μίλησε τη μητρική γλώσσα
Μίλα, τραγούδα και διάβαζε στη μητρική σου γλώσσα. Τα 
περισσότερα παιδιά στον κόσμο ζουν σε πολυγλωσσικό 
περιβάλλον και υπάρχουν μόνο προτερήματα να 
μεγαλώωεις με περισσότερες από μια γλώσσα. 

Μαθαίνετε περισσότερα 
• Διάβασε περισσότερα για το Bokstart (ΞεΔ-

κίνημα βιβλίου) εδώ: www.bokstart.se  
• Εάν ανησυχείς για την γλωσσική ανάπτυα-

ξη του παιδιού σου, να απευθυνθείς στο 
barnavårdscentralen (Κέντρο Υγείας του 
Παιδιού). Μπορείς επίσης να συζητήσεις τη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σου με το 
προσωπικό του νηπιαγωγείου. 

Το Kulturrådet (Διεύθυνση πολιτισμού) έχει υπό την αιγίδα της 
Κυβέρνηση την ευθύνη να προωθήσει την ικανότητα ανάγνωσης και να  
ευνοήσει τη γλωσσική ανάπτυξη μικρών παιδιών. Το Bokstart (Ξεκίνημα 
βιβλίου) είναι μια εθνική προσπάθεια που απευθύνεται σε γονείς και 
ενήλικες στο κοντινό περιβάλλον των παιδιών. 

Grekiska

Η γλώσσα 
του παιδιού 
από 
περίπου 
6 μηνών

Λίγα για τη γλώσσα του 
παιδιού σου από 6 μηνών 
• Το παιδί σου πρέπει να ανακαλύψει πολλά στον 

κόσμου! Δες τι κοιτάζει το παιδί σου και ονόμασε τα. 
Ανακαλύψτε ότι είναι ενδιαφέρον, μικρό και μεγάλο, 
μαζί!

• Ήδη τώρα μιλά το παιδί σου χρησιμοποιώντας 
εκφράσεις, ήχους και κινήσεις. Σύντομα το παιδί θα 
αρχίσει να κάνει συλλαβισμούς που μοιάζουν με ήχους 
όπως μπα-μπα και τα-τα. 

• Το παιδί σου αρχίζει σταδιακά να καταλαβαίνει 
εκφράσεις όπως το κοίτα και λέξεις όπως μαμά και 
μπαμπά. 

• Το παιδί σου λατρεύει να μιλά μαζί σου, να παίζει 
κου-κου-τσα και να σε ακολουθεί σε απλά παιχνίδια 
κινήσεων όπως Η αραχνούλα och Πλάθω κουλουράκια 

Συνομιλείτε για τα πάντα 
Μίλησε με το παιδί σου για όλα όσα συμβαίνουν και 
αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του παιδιού σου. Μίλα για 
το φαγητό, τα ρούχα, ότι βλέπετε και ότι κάνει το παιδί. 
Άκουσε ενεργά ότι λέει το παιδί ώστε να θέλει να συνεχίζει 
την συνομιλία. Αφιέρωσε αρκετό χρόνο!

Εναλλαγή και επανάληψη 
Επαναλάμβανε τους ήχους του παιδιού, μάντευε 
τι σημαίνει και ονόμασέ το. Περίμενε μέχρι να 
απαντήσει το παιδί με ήχους ή κινήσεις πριν 
συνεχίζεις. Το παιδί μαθαίνει ήδη τώρα να περιμένει 
την εναλλαγή της ομιλίας και πότε είναι η σειρά του 
να μιλά και να καταλαβαίνει τον σχέση μεταξύ των 
λέξεων και των αντικειμένων.



Σκάρωσε και διηγήσου
Διηγήσου τι κάνει το αρκουδάκι του παιδιού σου ή που 
πηγαίνει το λεωφορείο που βλέπετε έξω. Μίλησε για 
εικόνες συγγενών και φίλων. Το παιδί πρέπει να ακούει 
νέες λέξεις πολλές φορές σε πολλές καταστάσεις. 

Διάβασε απλές βιβλία εικόνων
Τώρα μπορείς να αρχίζεις να χρησιμοποιείς βιβλία 
εικόνων. Στην αρχή κοιτάτε τις εικόνες και τις δείχνετε 
μαζί. Πρώτα είναι πιο εύκολο όταν διηγείσαι εσύ αλλά 
σιγά-σιγά το παιδί μπορεί να ακούει το κείμενο του 
βιβλίου. Στη βιβλιοθήκη σου δίνουν συμβουλές τι βιβλία 
μπορείς να δανειστείς. 

Μίλησε τη μητρική γλώσσα
Μίλα, τραγούδα και διάβαζε στη μητρική σου γλώσσα. Τα 
περισσότερα παιδιά στον κόσμο ζουν σε πολυγλωσσικό 
περιβάλλον και υπάρχουν μόνο προτερήματα να 
μεγαλώνεις με περισσότερες από μια γλώσσα. 

Μαθαίνετε περισσότερα 
• Διάβασε περισσότερα για το Bokstart (ΞεΔ-

κίνημα βιβλίου) εδώ: www.bokstart.se  
• Εάν ανησυχείς για την γλωσσική ανάπτυα-

ξη του παιδιού σου, να απευθυνθείς στο 
barnavårdscentralen (Κέντρο Υγείας του 
Παιδιού). Μπορείς επίσης να συζητήσεις τη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σου με το 
προσωπικό του νηπιαγωγείου. 

Η γλώσσα 
του παιδιού 
από 
περίπου 
1 έτους

Το Kulturrådet (Διεύθυνση πολιτισμού) έχει υπό την αιγίδα της 
Κυβέρνηση την ευθύνη να προωθήσει την ικανότητα ανάγνωσης και να  
ευνοήσει τη γλωσσική ανάπτυξη μικρών παιδιών. Το Bokstart (Ξεκίνημα 
βιβλίου) είναι μια εθνική προσπάθεια που απευθύνεται σε γονείς και 
ενήλικες στο κοντινό περιβάλλον των παιδιών. 
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Λίγα για τη γλώσσα του 
παιδιού σου από 1 έτους 
• Το παιδί χρησιμοποιεί χειρονομίες και ήχους για σου 

διηγηθεί κάτι.
• Οι πρώτες λέξεις είναι για το τώρα και εδώ, όπως μπάλα, 

αρκουδάκι και κοίτα.
• Το παιδί σου καταλαβαίνει περισσότερες λέξεις από ότι 

μπορεί να εκφράσει αλλά χρειάζεται τη βοήθεια σου να 
ερμηνεύει και να σχολιάσεις.

Ακολούθησε το ενδιαφέρον 
του παιδιού
Μπορείς να χρησιμοποιείς ότι βλέπετε και κάνετε στη 
καθημερινότητα για να αναπτυχθεί η γλώσσα του παιδιού. 
Ονόμασε ότι το παιδί προσέχει στη στιγμή. Όταν το παιδί 
λέει ντε και δείχνει μια γάτα μπορείς να απαντήσεις: Ναι, 
είναι μια γάτα. Σ αρέσει η γάτα. Μη ξεχνάς να περιμένεις 
την απάντηση του παιδιού. 

Δίνε προσοχή και άκουγε
Όταν δείχνεις αμέριστο ενδιαφέρον και ακούς προσεκτικά 
το παιδί νιώθει ότι αυτό που λέει είναι σημαντικά, είτε 
το παιδί λέει μια λέξη, δείχνει κάτι ή με άλλον τρόπο 
μεταβιβάζει ένα μήνυμα σε σένα. Από τις απαντήσεις σου 
μαθαίνει το παιδί ότι σε μια συνομιλία εναλλάσσονται οι 
συνομιλητές. 

Παίξε με τη γλώσσα
Τραγούδησε τραγούδια, στιχάκια και παίξε παιχνίδια 
τραγουδιού. Χρησιμοποίησε δάχτυλα χεριών και ποδιών, 
κάντε ήχους ζώων και αστείους ήχους!



Μιλήστε-διαβάστε μαζί 
Το παιδί χαίρεται τώρα πολλά διαφορετικά βιβλία και 
μπορείτε να μιλήστε για αυτά. Κάνε ανοικτές ερωτήσεις 
για το τι συμβαίνει στα βιβλία και σύνδεσέ τα με τις 
εμπειρίες του παιδιού: Τι νομίζεις εσύ …? Θυμάσαι…? 

Μίλησε τη μητρική γλώσσα
Μίλα, τραγούδα και διάβαζε στη μητρική σου γλώσσα. Τα 
περισσότερα παιδιά στον κόσμο ζουν σε πολυγλωσσικό 
περιβάλλον και υπάρχουν μόνο προτερήματα να 
μεγαλώνεις με περισσότερες από μια γλώσσα. 

Μαθαίνετε περισσότερα 
• Διάβασε περισσότερα για το Bokstart (ΞεΔ-

κίνημα βιβλίου) εδώ: www.bokstart.se  
• Εάν ανησυχείς για την γλωσσική ανάπτυα-

ξη του παιδιού σου, να απευθυνθείς στο 
barnavårdscentralen (Κέντρο Υγείας του 
Παιδιού). Μπορείς επίσης να συζητήσεις τη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σου με το 
προσωπικό του νηπιαγωγείου. 

Η γλώσσα 
του παιδιού 
από 
περίπου 
18 μηνών

Το Kulturrådet (Διεύθυνση πολιτισμού) έχει υπό την αιγίδα της 
Κυβέρνηση την ευθύνη να προωθήσει την ικανότητα ανάγνωσης και να  
ευνοήσει τη γλωσσική ανάπτυξη μικρών παιδιών. Το Bokstart (Ξεκίνημα 
βιβλίου) είναι μια εθνική προσπάθεια που απευθύνεται σε γονείς και 
ενήλικες στο κοντινό περιβάλλον των παιδιών. 

Grekiska

Λίγα για τη γλώσσα του 
παιδιού σου από 18 μηνών
• Πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικία καταλαβαίνουν 

περίπου 200 καθημερνές λέξεις.
• Το παιδί χρησιμοποιεί μόνο του μερικές λέξεις αλλά οι 

λέξεις μπορούν να σημαίνου διαφορετικά πράγματα σε 
διαφορετικές καταστάσεις.

• Μερικά παιδιά αρχίζουν να τοποθετήσουν λέξεις μαζί, 
π.χ. μαμά αυτοκίνητο ή σκυλάκι εκεί. 

Μιλήστε πολύ μαζί
Μιλήστε για τι κάνετε σε διαφορετικές καταστάσεις. 
Διηγήσου στο  παιδί  τι συμβαίνει και ονόμασε αυτό. Άκου 
προσεκτικά τι θέλει και τι κάνει το παιδί. Δώσε πολύ χρόνο 
στο παιδί. 

Επιβεβαίωσε και ανάπτυξε 
τι λέει το παιδί 
Όταν χρησιμοποιείς τις λέξεις του παιδιού και προσθέτεις 
νέες βοηθάς το παιδί να αναπτύξει τη δική του γλώσσα. 
Εάν το παιδί λέει ”μαμ-μαμ”,μπορεί να πεις: Ναι, είναι φαΐ 
και τώρα θα φάμε. Ότι το παιδί λέει φάτα αντί για γάτα δεν 
είναι ασυνήθιστο σε αυτήν την ηλικία. Μην διορθώσεις 
το παιδί αλλά χρησιμοποίησε εσύ την λέξη γάτα για να 
ακούσει το παιδί πως προφέρεται η λέξη.

Συσχέτιση με τον κόσμο του παιδιού 
Είναι πιο εύκολο για το παιδί να μαθαίνει νέα πράγματα 
εάν τα συνδέεις με πράγματα που ήδη γνωρίζει. Εάν 
βλέπετε μια εικόνα με ένα ζευγάρι παντελόνια μπορείς να 
δείξεις το παντελόνι του παιδιού και να πεις: Φοράς και 
εσύ παντελόνια όπως το παιδί στο βιβλίο. 



Διαβάζετε μαζί 
Κάντε το συνήθεια να διαβάζετε λίγο κάθε μέρα. Πολλά 
παιδιά έχουν ένα αγαπημένο βιβλίο που θέλουν να 
διαβαστεί ξανά και ξανά. Τα βιβλία εικόνων μπορούν να 
περιέχουν τώρα λίγο πιο περίπλοκες ιστορίες άλλα ακόμη 
πρόκειται για ομιλία-διάβασμα. 

Ξεκίνα μια συνομιλία για το τι λέει το βιβλίο και 
ενθάρρυνε το παιδί να ρωτά συγχρόνως. Όταν το παιδί 
ρωτά, στάματα, άκου και σκεφθείτε μαζί.

Θυμάσαι ότι το παιδί μαθαίνει όταν παίζει. Για αυτό, 
παίζετέ, διαβάζετε, τραγουδάτε και διηγηθείτε μαζί. 
Στιχάκια, λογοπαίγνια και τραγούδια αρέσουν ακόμη στο 
παιδί. Ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνει νέες λέξεις είναι να 
διαβάζεις βιβλία!

Μίλησε τη μητρική γλώσσα
Μίλα, τραγούδα και διάβαζε στη μητρική σου γλώσσα. Τα 
περισσότερα παιδιά στον κόσμο ζουν σε πολυγλωσσικό 
περιβάλλον και υπάρχουν μόνο προτερήματα να 
μεγαλώωεις με περισσότερες από μια γλώσσα. 

Μαθαίνετε περισσότερα 
• Διάβασε περισσότερα για το Bokstart (ΞεΔ-

κίνημα βιβλίου) εδώ: www.bokstart.se  
• Εάν ανησυχείς για την γλωσσική ανάπτυα-

ξη του παιδιού σου, να απευθυνθείς στο 
barnavårdscentralen (Κέντρο Υγείας του 
Παιδιού). Μπορείς επίσης να συζητήσεις τη 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σου με το 
προσωπικό του νηπιαγωγείου. 

Η γλώσσα 
του παιδιού 
από 
περίπου 
3 ετών

Το Kulturrådet (Διεύθυνση πολιτισμού) έχει υπό την αιγίδα της 
Κυβέρνηση την ευθύνη να προωθήσει την ικανότητα ανάγνωσης και να  
ευνοήσει τη γλωσσική ανάπτυξη μικρών παιδιών. Το Bokstart (Ξεκίνημα 
βιβλίου) είναι μια εθνική προσπάθεια που απευθύνεται σε γονείς και 
ενήλικες στο κοντινό περιβάλλον των παιδιών. 
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Λίγα για τη γλώσσα του 
παιδιού σου από 3 ετών
• Πολλά παιδιά καταλαβαίνουν τώρα εκατοντάδες λέξεις. 

Τις βάζουν μαζί και σχηματίζουν προτάσεις και αρχίζουν 
να κάνουν σύντομες ομιλείς. 

• Το παιδί κάνει πολλές ερωτήσεις και αρχίζει να 
καταλαβαίνει πως χρησιμοποιείς λέξεις και πως μπορείς 
να παίζεις με αυτές. 

• Το παιδί διηγείται αυτά που του έχει συμβεί και του 
αρέσει να ακούει όταν διηγείσαι.

Ανακαλύψτε γράμματα και λέξεις
Στην ηλικία νηπιαγωγείου πολλά παιδιά είναι περίεργα να 
μάθουν γράμματα και λέξεις. Διάβαζε και δείχνε πινακίδες 
και συσκευασίες όταν το παιδί σου δείχνει ενδιαφέρον. 
Ανακαλύψτε μαζί σύμβολα και εμβλήματα. 

Εξηγήστε νέες λέξεις 
Χρησιμοποίησε νέες λέξεις για αυτά που συμβαίνουν 
και βλέπετε στην καθημερινότητα. Εξηγήστε στο παιδί 
λέξεις που το παιδί δεν καταλαβαίνει: η θάλασσα είναι 
ένα είδος λίμνης, μόνο πολύ μεγαλύτερη. Η: όταν το παιδί 
πηγαίνουμε στην αμμουδιά, κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. 

Συνομιλείτε 
Μιλήστε για αυτό που συνέβησαν την ημέρα. Συνεχίζετε 
με κάτι που άκουσες ή είδες ότι το παιδί έκανε στο 
νηπιαγωγείο και άφησε το παιδί να διηγηθεί περισσότερα. 

Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία τριών ετών δεν 
προφέρουν τα παιδί όπως εμείς οι ενήλικες. Όταν ακούς 
μια λέξη που  ακούγεται διαφορετικά μπορείς να την 
προφέρεις σωστά. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί σταδιακά 
θα αρχίζει να το προφέρει σωστά.


