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Τι είναι Λογοθεραπεία και
πότε το παιδί χρειάζεται
λογοθεραπευτική παρέμβαση.
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Πως ετοιμάζουμε
συναισθηματικά τα παιδιά για
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Γιατί τα όργανα της παιδικής
χαράς πρέπει να προσφέρουν
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Φεύγουν τα χελιδόνια
Κρύωσε ο καιρός
Πέφτουν φύλλα απο τα κλώνια
Στό χαντάκι έμαζευθηκαν
Κίτρινος σωρός
Τέλειωσε τόν τρύγο τώρα
πιά κι ό άμπελουργός.
Κι ήλθε εύλογημένη ή ώρα,
που θα σπείρη στό χωράφι
Στάρι ό γεωργός
Ο καλός Θεός, που βλέπει τήν καλή σπορά,
Καί βροχούλες όσες πρέπει
Θά τού στείλη, νάβγουν τόσα
στάχυα καμπερά
Τό φθινόπωρο θά πάγη
Θάρθει ή χειμωνιά.
Θάρθουν κρύα, θάθρουν πάγοι
κι όλοι μας θά μαζευθούμε
στη ζέστη γωνία
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Ύπνος και ανάπτυξη παιδιού.
Είναι προγνωστικός
παράγοντας δυσκολιών;
Επιμέλεια: Τάσος Μώκας,
Εκπαιδευτικός, Λογοθεραπευτής
s.i. Επιστημονικός υπεύθυνος
Κιβωτού Εξέλιξης
Κάθε ζωντανό πλάσμα πρέπει να
κοιμηθεί. Είναι η κύρια δραστηριότητα
του εγκεφάλου κατά την πρώιμη
ανάπτυξη. Οι κιρκάδιοι ρυθμοί, ή ο
κύκλος ύπνου-αφύπνισης, ρυθμίζονται
από το φως και το σκοτάδι και αυτοί οι
ρυθμοί χρειάζονται χρόνο για να
αναπτυχθούν. Οι ρυθμοί αρχίζουν να
αναπτύσσονται σε περίπου έξι
εβδομάδες και από τρεις έως έξι μήνες
και τα περισσότερα βρέφη έχουν έναν
κανονικό ύπνο. Με την ηλικία των δύο
ετών, τα περισσότερα παιδιά έχουν
περάσει περισσότερο χρόνο με το να
κοιμούνται από ό,τι ξύπνια και
συνολικά, ένα παιδί θα δαπανήσει
περίπου το 40 % με το να κοιμάται. Ο
ύπνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα
παιδιά, καθώς επηρεάζει άμεσα την
ψυχική και σωματική ανάπτυξη.
Υπάρχουν δύο εναλλασσόμενοι τύποι
ή καταστάσεις ύπνου:
Μη ταχεία κίνηση ματιών (NREM) ή
«ήσυχος» ύπνος. Κατά τη διάρκεια των
βαθιών καταστάσεων του ύπνου NREM,
η παροχή αίματος στους μύες αυξάνεται,
η ενέργεια αποκαθίσταται, παρατηρείται
ανάπτυξη και αποκατάσταση ιστών,
όπου απελευθερώνονται σημαντικές
ορμόνες για ανάπτυξη.
Ταχεία κίνηση ματιών (REM) ή
«ενεργός» ύπνος. Κατά τη διάρκεια του
ύπνου REM, τα μυαλά μας είναι ενεργά
και ονειρεύονται. Τα σώματά μας
γίνονται ακίνητα, η αναπνοή και οι
καρδιακοί ρυθμοί είναι ακανόνιστοι.
Τα μωρά περνούν το 50% του χρόνου
τους σε κάθε μία από αυτές τις
καταστάσεις και ο κύκλος ύπνου είναι
περίπου 50 λεπτά. Σε ηλικία περίπου έξι
μηνών, ο ύπνος REM περιλαμβάνει
περίπου το 30% του ύπνου. Μέχρι να
φτάσουν τα παιδιά στην προσχολική
ηλικία, ο κύκλος ύπνου είναι περίπου
κάθε 90 λεπτά.

Ύπνος και νεογνά (0-3 μήνες)
Για νεογέννητα, ο ύπνος κατά τους πρώτους μήνες
συμβαίνει όλο το εικοσιτετράωρο και ο κύκλος ύπνουαφύπνισης αλληλεπιδρά με την ανάγκη τροφοδοσίας,
αλλαγής και γαλουχίας. Τα νεογνά κοιμούνται
συνολικά 10 έως 18 ώρες την ημέρα σε ακανόνιστο
πρόγραμμα με περιόδους μίας έως τριών ωρών που
ξοδεύονται ξύπνιοι. Η περίοδος ύπνου μπορεί να
διαρκέσει μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες. Κατά τη
διάρκεια του ύπνου, είναι συχνά ενεργοί, σπρώχνοντας
τα χέρια και τα πόδια τους, χαμογελώντας,
πιπιλίζοντας και γενικά εμφανίζονται ανήσυχα.
Τα νεογέννητα εκφράζουν την ανάγκη τους να
κοιμούνται με διαφορετικούς τρόπους. Είναι καλύτερο
να βάζετε τα μωρά στο κρεβάτι όταν βρίσκονται
σε υπνηλία, αλλά δεν κοιμούνται. Είναι πιο πιθανό να
κοιμηθούν γρήγορα και τελικά να μάθουν πώς να
φτάσουν στον ύπνο. Τα νεογέννητα μπορούν να
ενθαρρυνθούν να κοιμούνται λιγότερο κατά τη
διάρκεια της ημέρας, εκθέτοντάς τα στο φως και το
θόρυβο, και παίζοντας περισσότερο μαζί τους κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Καθώς πλησιάζει το βράδυ, το
περιβάλλον μπορεί να είναι πιο ήσυχο και πιο αθόρυβο
με λιγότερη δραστηριότητα.
Συμβουλές ύπνου για νεογέννητα
•
Παρατηρήστε τα πρότυπα ύπνου του μωρού και
εντοπίστε σημάδια υπνηλίας.
•
Βάλτε το μωρό σε πανί όταν είναι σε υπνηλία.
•
Τοποθετήστε το μωρό μακριά από κουβέρτες και
άλλα μαλακά είδη.
•
Ενθαρρύνετε το νυχτερινό ύπνο.

Ύπνος και βρέφη (4-11 μήνες)
Μέχρι την ηλικία των έξι μηνών, οι νυκτερινές
τροφοδοτήσεις συνήθως δεν είναι απαραίτητες
και πολλά βρέφη κοιμούνται τη νύχτα. Το 70-80
% θα το κάνει εννέα μηνών. Τα βρέφη τυπικά
κοιμούνται 9-12 ώρες κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
(Συνέχεια)
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Ύπνος και ανάπτυξη παιδιού.
Είναι προγνωστικός
παράγοντας δυσκολιών;
Τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα μπορούν
επίσης να επηρεάσουν τον ύπνο. Τα ασφαλή βρέφη
που είναι συνδεδεμένα με τον φροντιστή τους μπορεί
να έχουν λιγότερα προβλήματα ύπνου, αλλά κάποιοι
μπορεί επίσης να είναι απρόθυμοι να εγκαταλείψουν
αυτή τη δέσμευση για ύπνο. Κατά τη διάρκεια του
δεύτερου εξαμήνου του έτους, τα βρέφη μπορεί
επίσης να αντιμετωπίσουν το άγχος του
αποχωρισμού. Η ασθένεια και η αυξημένη κινητική
ανάπτυξη μπορεί επίσης να διαταράξουν τον ύπνο.
Συμβουλές ύπνου για βρέφη
•
Αναπτύξτε τα κανονικά ωράρια ημέρας και
ύπνου.
•
Δημιουργήστε μια σταθερή και
ευχάριστη ρουτίνα για το βραδινό ύπνο.
•
Δημιουργήστε ένα κανονικό περιβάλλον φιλικό
προς το ύπνο.
•
Ενθαρρύνετε το μωρό να κοιμάται ανεξάρτητα.
Ύπνος και νήπια (1-2 χρόνια)
Τα μικρά παιδιά χρειάζονται περίπου 11-14 ώρες
ύπνου σε περίοδο 24 ωρών. Όταν φθάνουν περίπου
18 μηνών, οι μητέρες τους θα μειωθούν σε μια φορά
την ημέρα και θα διαρκούν περίπου μία έως τρεις
ώρες. Τα maps δεν πρέπει να εμφανίζονται πολύ
κοντά στην ώρα του ύπνου, καθώς ενδέχεται να
καθυστερήσουν τον ύπνο τη νύχτα.
Πολλά μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα
ύπνου, όπως η αντίσταση στη μετάβαση στο κρεβάτι
και τις αφυπνίσεις τη νύχτα. Οι νυχτερινοί φόβοι και
οι εφιάλτες είναι επίσης συνηθισμένοι.
Πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε
προβλήματα ύπνου. Η προσπάθεια των μικρών
παιδιών για ανεξαρτησία και η αύξηση των κινητικών,
γνωστικών και κοινωνικών τους ικανοτήτων, μπορεί
να επηρεάσει τον ύπνο. Επιπλέον, η ικανότητά τους
να ξεφεύγουν από το κρεβάτι, το άγχος του
αποχωρισμού, η ανάγκη για αυτονομία και η
ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα ύπνου. Η υπνηλία κατά τη
διάρκεια της ημέρας και τα προβλήματα
συμπεριφοράς ενδέχεται να υποδηλώνουν κακό ύπνο
ή πρόβλημα ύπνου.
Συμβουλές ύπνου για τα νήπια:
•
Διατηρήστε ένα ημερήσιο πρόγραμμα ύπνου και
συνεπή ρουτίνα για την κατάκλιση.
•
Κάντε το περιβάλλον του υπνοδωματίου το ίδιο
κάθε βράδυ και όλη τη νύχτα.
•
Ορίστε όρια που είναι συνεπή. Ενθαρρύνετε τη
χρήση ενός αντικειμένου ασφαλείας, όπως μια
κουβέρτα ή ένα παραγεμισμένο ζώο.

Ύπνου και προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών)
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνήθως κοιμούνται
11-13 ώρες κάθε βράδυ και τα περισσότερα δεν
κοιμούνται μετά από πέντε χρόνια. Όπως και με τα
νήπια, η δυσκολία στον ύπνο και η ξυπνήστε κατά τη
διάρκεια της νύχτας είναι κοινά. Με την περαιτέρω
ανάπτυξη της φαντασίας, τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας αντιμετωπίζουν συνήθως νυχτερινούς φόβους
και εφιάλτες. Επιπλέον, η υπνοβασία και ο τρόμος του
ύπνου κορυφώνονται κατά τη διάρκεια των
προσχολικών ετών.
Συμβουλές ύπνου για παιδιά προσχολικής
ηλικίας
•
Διατηρείτε ένα τακτικό και σταθερό πρόγραμμα
ύπνου.
•
Έχετε μια χαλαρωτική ρουτίνα για την
κατάκλιση που τελειώνει στο δωμάτιο όπου
κοιμάται το παιδί.
•
Το παιδί πρέπει να κοιμάται στο ίδιο ύπνο κάθε
βράδυ, σε ένα δωμάτιο που είναι δροσερό,
ήσυχο και σκοτεινό – και χωρίς τηλεόραση.
Παιδιά νάρκης και σχολικής ηλικίας (6-13 ετών)
Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών χρειάζονται 9-11
ώρες ύπνου. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ζήτηση από το
σχολείο (π.χ. εργασία στο σπίτι), ο αθλητισμός και
άλλες εξωσχολικές και κοινωνικές
δραστηριότητες. Επιπλέον, τα παιδιά σχολικής ηλικίας
ενδιαφέρονται περισσότερο για την τηλεόραση, τους
υπολογιστές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το
Διαδίκτυο καθώς και για τα προϊόντα καφεΐνης – τα
οποία μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολία στον
ύπνο, σε εφιάλτες και σε διαταραχές στον ύπνο
τους. Ειδικότερα, η παρακολούθηση της τηλεόρασης
κοντά στον ύπνο έχει συσχετιστεί με την αντίσταση
κατά την κατάκλιση, τη δυσκολία να κοιμηθεί, το
άγχος γύρω από τον ύπνο και τον ύπνο λιγότερων
ωρών.
Τα προβλήματα και οι διαταραχές ύπνου κυριαρχούν
σε αυτή την ηλικία. Ο κακός ή ανεπαρκής ύπνος
μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές της διάθεσης,
συμπεριφορικά προβλήματα όπως η ADHD και τα
γνωστικά προβλήματα που επηρεάζουν την ικανότητά
τους να μαθαίνουν στο σχολείο.
Συμβουλές ύπνου για παιδιά ηλικίας σχολικής
ηλικίας
•
Διδάξτε στα παιδιά της σχολικής ηλικίας στις
υγιείς συνήθειες ύπνου.
•
Συνεχίστε να υπογραμμίζετε την ανάγκη για
τακτικό και συνεπές πρόγραμμα ύπνου και
ρουτίνας για την κατάκλιση.
•
Κάντε το υπνοδωμάτιο του παιδιού ευνοϊκό για
ύπνο – σκοτεινό, δροσερό και ήσυχο.
•
Κρατήστε τηλεόραση και υπολογιστές έξω από
το υπνοδωμάτιο.
•
Αποφύγετε την καφεΐνη.
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Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
στη προσχολική ηλικία
Επιμέλεια: Πλουμίδη Τζένη,
Λογοθεραπεύτρια επιστημονική συνεργάτης
Κιβωτού Εξέλιξης
Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης εμφανίζεται περίπου κατά την
συμπλήρωση του πρώτου έτους της ηλικίας τους, με
την παραγωγή των πρώτων λέξεων. Γύρω στους 18
μήνες αυξάνεται σημαντικά το λεξιλόγιο τους και πριν
την ηλικία των ηλικία των 2 ετών αρχίζουν να
συνδυάζουν λέξεις και να παράγουν εκφωνήματα με
περισσότερες από μία λέξεις. Για τα περισσότερα
παιδιά, λοιπόν η προφορική γλώσσα αναπτύσσεται
γρήγορα και αβίαστα, μέσα από την έκθεση τους σε
γλωσσικά ερεθίσματα από το οικείο περιβάλλον τους.
(Clark,2000). Ωστόσο, για ένα μικρό ποσοστό
παιδιών, η ομιλία δεν ξεκινά την προκαθορισμένη
στιγμή και η κατάκτηση της γλώσσας αποδεικνύεται
μια δύσκολη διαδικασία.
Ορισμός
Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή(ΕΔΓ) ή SLI(από τον
αγγλικό ορισμό «Specific Language Impairement»)
είναι μια διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη του
προφορικού λόγου στα παιδιά, παρουσιάζεται από
τα πρώτα στάδια κατάκτησης της γλώσσας με τη
μορφή καθυστέρησης ή/και απόκλισης στη γλωσσική
ανάπτυξη. Προκειμένου να διαγνωστεί η ΕΓΔ θα
πρέπει να αποκλειστούν άλλες διαταραχές όπως η
νοητική υστέρηση, οι νευρολογικές βλάβες, τα
προβλήματα ακοής, οι κινητικές διαταραχές και ο
αυτισμός. Η ΕΓΔ είναι παρούσα σε όλη τη διάρκεια
της γλωσσικής εξέλιξης του παιδιού και
παρουσιάζεται με ελλείμματα σε μερικούς ή σε όλους
τους τομείς της γλώσσας. Αξίζει να τονισθεί ότι σε
κάποιες περιπτώσεις παιδιών ενδέχεται
να ξεπεραστεί μετά την ηλικία των πέντε (Bishop, &
Edmundson, 1987).

Τύποι της ΕΓΔ
Σύμφωνα με την Bishop(1997), η ΕΓΔ
διακρίνεται σε εκφραστική, κατά την οποία
επηρεάζεται η εκφραστική ικανότητα και σε
αντιληπτική κατά την οποία επηρεάζεται η
ικανότητα αντίληψης.
Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να παρουσιάζει
ελλείμματα τόσο στην παραγωγή/έκφραση, όσο
και στην κατανόηση.

Αιτιολογία
Δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα αίτια που
οδηγούν στην εκδήλωση της διαταραχής.
Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια
εγκεφαλική ασυμμετρία στα παιδιά με ΕΓΔ.(Dick,
Richardson & Saccuman, 2008). Με τη χρήση
της μαγνητικής τομογραφίας, εντοπίζονται
ανωμαλίες στο αριστερό ημισφαίριο που πιθανόν
να δυσχεραίνουν την γλωσσική ανάπτυξη.
Επιπροσθέτως, ένας από τους παράγοντες που
ενοχοποιείται για την εμφάνιση της διαταραχής
είναι το φύλο. Όπως και σε άλλες διαταραχές τα
αγόρια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
εμφανίσουν ΕΓΔ, γεγονός που μπορεί να
οφείλεται στη τεστοστερόνη που καθυστερεί την
ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου στον
εγκέφαλο κατά την εγκυμοσύνη.
Τελευταίες έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχει
γονιδιακή εμπλοκή. Οικογένειες που
αποτελούνται από ένα μέλος με ΕΓΔ, τίθενται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οικογένειες που δεν
έχουν κάποιο μέλος με ΕΓΔ. Στη περίπτωση των
μονοζυγωτικών διδύμων υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες για την εμφάνιση ή
όχι κάποιου χαρακτηριστικού της διαταραχής,
μεταξύ των δυο ατόμων καθώς μοιράζονται το
ίδιο γονίδιο.
Τέλος, σύμφωνα με μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε μια οικογένεια που ζούσε
στο Λονδίνο της Αγγλιάς, φαίνεται ότι η
διαταραχή οφείλεται σε ένα γονίδιο, το FOXP2,
το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη του
εγκεφαλικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για
τη γλώσσα και το λόγο. (Bishop,2006).
Ποια είναι τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των
παιδιών με ΕΓΔ;
Οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά με ΕΓΔ
σχετίζονται τόσο με την κατανόηση, όσο και με
την έκφραση του λόγου. Όπως προαναφέρθηκε,
η διαταραχή εκδηλώνεται με ελλείμματα σε όλους
τους τομείς της γλώσσας όπως είναι η
φωνολογία, η μορφοσύνταξη, η σημασιολογία και
η πραγματολογία.

(Συνέχεια)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186, 26513 10319 | KIVOTOSEXELIXIS.GR
ΣΕΛ. 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019
ΤΕΥΧΟΣ # 22

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
στη προσχολική ηλικία
(Συνέχεια)
•

•

•

•

Φωνολογία: Το παιδί δεν κατακτά ορισμένα
φωνήματα, παρουσιάζοντας λανθασμένη αρθρωτική
τοποθέτηση κατά την εκφορά τους ή πραγματοποιεί
αντικαταστάσεις, παραλείψεις κ.α. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, η ομιλία του παιδιού να θεωρείται
ακατάληπτη και να μην γίνεται αντιληπτή από τον
συνομιλητή του.
Μορφολογία και Σύνταξη: Το παιδί χρησιμοποιεί
προτάσεις απλής δομής που έχουν την μορφή Υ-Ρ-Α
ενώ παραλείπει άρθρα, προθέσεις, προσδιορισμούς ή
συνδέσμους. Επιπλέον, εμφανίζει δυσκολία στην
χρήση και την κατανόηση των χρόνων όπως και στη
σωστή χρήση των καταλήξεων για την παραγωγή
ουσιαστικών και ρημάτων.
Σημασιολογία: Το ενεργητικό και παθητικό λεξιλόγιο
του παιδιού με ΕΓΔ είναι περιορισμένο συγκριτικά με
το ηλικιακό του επίπεδο. Χαρακτηρίζεται από
δυσκολίες στην ανάκληση των λέξεων καθώς και την
κατανόηση αφηρημένων εννοιών, μεταφορών και
παρομοιώσεων. Συχνά, παρουσιάζει μειωμένη
ικανότητα για συμβολική και αφαιρετική σκέψη ενώ
συγχέει τις λέξεις που έχουν παρόμοια σημασία.
Πραγματολογία: Σε πραγματολογικό επίπεδο, τα
παιδιά με ΕΓΔ δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θέμα
μιας συζήτησης ή να μεταβούν ομαλά σε ένα
καινούργιο θέμα. Επιπλέον, παρατηρείται
περιορισμένη ικανότητα να ζητάνε και να δίνουν
διευκρινίσεις αλλά και να αξιολογούν το πλαίσιο μιας
συζήτησης. Τα παιδιά με ΕΓΔ δυσκολεύονται να
συσχετίσουν πληροφορίες μιας ιστορίας με ένα θέμα,
να τις αναλύσουν και να αντιληφθούν την πλοκή της
ιστορίας (Marton & Schwartz, 2003). Ακόμα,
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην κατανόηση του
μεταφορικού λόγου, όπως είναι το χιούμορ, οι
παρομοιώσεις και οι μεταφορές και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να αδυνατούν να επεξεργαστούν
μηνύματα σε ένα μη κυριολεκτικό πλαίσιο και να
ερμηνεύουν ιστορίες με συμβολικό χαρακτήρα
(μύθος).

Πολλές φορές τα παιδιά αυτά, εμφανίζουν
ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα καθώς βιώνουν
αισθήματα κατωτερότητας και ματαίωσης από τους γονείς,
τους φίλους ή ακόμη και τους εκπαιδευτικούς. Εξαιτίας της
δυσκολίας τους στην χρήση της γλώσσας αποσύρονται από
τη συζήτηση και διακατέχονται από αισθήματα μειονεξίας,
καταφεύγοντας έτσι στην απομόνωση. Πλήθος ερευνών έχει
καταδείξει τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής επάρκειας και τις
φτωχές κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με ΕΓΔ.
Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα
συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης. Εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
όπως είναι η επιθετικότητα, η παρορμητικότητα και η
ανυπακοή, παρατηρούνται πιο συχνά σε παιδιά με ΕΓΔ,
προσχολικής και σχολικής ηλικίας. (Maggio et al., 2014 ˙
Tomblin et al., 2000).
Σύμφωνα λοιπόν, με τα παραπάνω είναι απαραίτητη η
έγκαιρη διάγνωση και η δημιουργία ενός εξατομικευμένου
θεραπευτικού από τον λογοθεραπευτή που θα στοχεύει στην
ειδικές δυσκολίες που παρουσιάζει το κάθε παιδί με ΕΓΔ. Σε
κάποιες περιπτώσεις παιδιών, κρίνεται αναγκαία η
παρέμβαση από μια διεπιστημονική ομάδα, ενώ απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η υποστήριξη του οικείου περιβάλλοντος
του παιδιού.
Πηγές:
•
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3573746
•
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203381472
•
https://www.academia.edu/34825681/The_Evolution_
of_Language_A_Neurobiological_Perspective
•
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC258239
6/
•
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14575348
•
https://www.researchgate.net/publication/258856398_
Behavior_Problems_in_Children_With_Specific_Lang
uage_Impairment

Ποία είναι τα μη γλωσσικά χαρακτηριστικά των
παιδιών με ΕΔΓ;
Συχνά, τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν χαμηλές επιδόσεις σε
δραστηριότητες ακουστικής ή οπτικής μνήμης. Δεν
συγκρατούν καινούργιες πληροφορίες ενώ χαρακτηρίζονται
από ελλείμματα στην οπτική αντίληψη και στην ταχύτητα
επεξεργασίας πληροφοριών.
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Κατάλληλες θέσεις κατά το
παιχνίδι
Γράφει ο Βασίλης Γούσης,
Εργοθεραπευτής, επιστημονικός
συνεργάτης Κιβωτού Εξέλιξης.
Κατά τη διάρκεια του φυσικού παιχνιδιού, τα
παιδιά τείνουν να κινούνται σε διάφορες θέσεις
και κατά τη διάρκεια του καθιστικού παιχνιδιού τα
παιδιά τείνουν να διατηρούν την ίδια θέση για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα,
όταν παίζουν κρυφτό κινούνται και στέκονται με
όλων των ειδών τους τρόπους όπως η καθιστή
θέση, το μπουσούλημα, οκλαδόν, το περπάτημα
ή τρέξιμο. Αντίθετα, κατά την ολοκλήρωση ενός
παζλ, χρησιμοποιώντας κύβους ή παίζοντας ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι, τα παιδιά μπορούν να
παραμείνουν σε μια θέση για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Είναι ωφέλιμο να γνωρίζετε
την ιδανική τοποθέτηση κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Γενικά, είναι χρήσιμο να αλλάζετε
θέσεις κάθε 20-30 λεπτά για να αποφεύγονται
ασυμμετρίες στους μυς υιοθετώντας μη
λειτουργικές θέσεις και στάσεις κατά το παιχνίδι.
Τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, τα παιδιά μετακινούνται μέσα και έξω
από τις θέσεις συχνά πράγμα που είναι
θαυμάσιο. Όταν τα παιδιά βρίσκονται σε μια
θέση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις που
βασίζονται στη θέση του παιδιού. Τι μπορούμε
να έχουμε υπόψη όταν το παιδί βρίσκεται σε μία
από τις παρακάτω θέσεις:

Όταν το παιδί βρίσκεται στην πλάτη για
να παίξει (ύπτια θέση) :
•Το κεφάλι στη μέση και σε άνετη θέση
•Η πλάτη να είναι ευθεία
•Τα πόδια να μην είναι «σταυρωμένα» ή να
κινεί ενεργά τα πόδια
•Οι ώμοι να είναι προς τα εμπρός
ενθαρρύνοντας τα χέρια να έρθουν στη
μέση γραμμή για παιχνίδι
Παιδί είναι στην κοιλιά (πρηνής θέση)
•Το σώμα να είναι σε ευθειασμό και το
κεφάλι στη μέση γραμμή
•Τα ισχία και τα γόνατα σε ευθεία
•Οι ώμοι να είναι ελαφρώς προς τα εμπρός
ή ακριβώς από κάτω

•Η χρήση μικρού μαξιλαριού κάτω από
το θώρακα εάν είναι απαραίτητο για
στήριξη
•Τα χέρια είναι ανοιχτά αν είναι
δυνατόν
Το παιδί στην καθιστή θέση στο
πάτωμα
•
Το παιδί χρησιμοποιεί τη θέση
οκλαδόν ή τα πόδια τεντωμένα
προς τα έξω ή την πλάγια
καθιστή θέση (τα δύο πόδια
προς τη μία πλευρά)
•
Αποφύγετε την θέση “W” (όταν οι
μηροί, τα γόνατα και η κνήμη
ακουμπούν στο πάτωμα με το
εσωτερικό μέρος και τα πέλματα
κοιτούν προς τα έξω)
•
Υποστηρίξτε την πλάτη αν
χρειαστεί προκειμένου τα χέρια
να είναι πιο απελευθερωμένα για
το παιχνίδι
Το παιδί σε καθιστή θέση στο
τραπέζι
•
τα πόδια πρέπει να έχουν μια
σταθερή βάση στήριξης
•
Τα ισχία, τα γόνατα και οι
αστράγαλοι πρέπει να
κάμπτονται στις 90 μοίρες
•
Η επιφάνεια του τραπεζιού να
είναι περίπου 5cm ψηλότερα
τους αγκώνες
Το παιδί σε όρθια στάση
•
οι γοφοί και τα γόνατα να είναι σε
ευθειασμό
•
τα πέλματα να ακουμπούν στο
έδαφος, ελαφρώς διαχωρισμένα
με τα δάκτυλα να δείχνουν προς
τα εμπρός ή ελαφρά προς τα έξω
•
Ελέγχουμε αν οι φτέρνες
ακουμπούν στο έδαφος
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Μερικές «παλιομοδίτικες»
δεξιότητες που καλό είναι να
γνωρίζουν τα παιδιά σήμερα!
Γράφει ο Βασίλης Γούσης, Εργοθεραπευτής, επιστημονικός συνεργάτης Κιβωτού Εξέλιξης.

Με την τόση επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας κάποιοι από εμάς ίσως να έχουμε ξεχάσει πόσο
σημαντικό είναι κάποια πράγματα. Πράγματα που κάποτε δεν γινόταν «από μόνα» τους, αλλά έπρεπε να βρούμε εμείς
τον τρόπο, γεγονός που μας βοήθησε σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ζωής μας.
Παρακάτω δίνονται μερικές ιδέες για το τι μπορεί να έχει υπόψη ένα παιδί, και όχι μόνο, για να μάθουν τα μικρότερα
παιδιά αλλά και να θυμηθούν οι πιο μεγάλοι ότι κάποια πράγματα δεν είναι μόνο τεχνολογία και ευκολία και ότι πάντα
θα χρειάζεται και το ανθρώπινο χέρι.
•Πώς να διαβάζουν αργά
•Πώς να κόβουν ένα νύχι
•Πώς να «δίνουν» τα χέρια
•Πώς να συστήνονται
•Πώς να κάνουν μια ομελέτα
•Πώς να γράψουν ένα ευχαριστήριο
γράμμα
•Πώς να βάζουν πλυντήριο
•Πώς να φροντίζουν το κήπο
•Πώς να επιδιορθώνουν κάτι αντί να το
πετάξουν αμέσως
•Πώς να πλένουν πιάτα

•Πώς να διαλέξουν ένα δώρο που θα
εκτιμηθεί από τον λήπτη
•Πώς να παραδέχονται ένα λάθος
•Πώς να στρώσουν το τραπέζι
•Πώς να σιδερώσουν
•Πώς να συνυπολογίσουν τα οφέλη και
τις επιπτώσεις μιας απόφασης
•Πώς να έχουν καλούς τρόπους στο
τραπέζι
•Πώς να διαβάζουν μια συνταγή
•Πώς να «στέκονται» σε μια συναυλία ή
μια παράσταση
•Πώς να κάνουν κάτι καλά ακόμα και αν
δεν τα προσέχουν οι άλλοι
•Πώς να είναι ευγενικά!!!

•Πώς να σκουπίζουν με χειροκίνητη ή
ηλεκτρική σκούπα
•Πώς να καθαρίζουν ένα τζάμι
•Πώς να κάνουν προϋπολογισμό
εξόδων
•Πώς να κρεμάνε μια εικόνα
•Πώς να ελέγχουν την πίεση από τα
λάστιχα
•Πώς να κάνουν ερωτήσεις προκειμένου
να μάθουν κάτι καλύτερα
•Πώς να διαβάζουν ένα χάρτη
•Πώς να βρίσκουν ένα βιβλία σε μια
βιβλιοθήκη
•Πώς να ζητούν βοήθεια από κάποιον
πιο έμπειρο
•Πώς να φροντίζουν ένα κατοικίδιο
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Τι είναι Λογοθεραπεία και πότε
το παιδί χρειάζεται
λογοθεραπευτική παρέμβαση.
Επιμέλεια: Πλουμίδη Τζένη,
Λογοθεραπεύτρια
επιστημονική συνεργάτης
Κιβωτού Εξέλιξης
Η Λογοθεραπεία είναι η
επιστήμη που ασχολείται με
την πρόληψη, την
αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη
θεραπεία και την
επιστημονική μελέτη των
διαταραχών της ανθρώπινης
επικοινωνίας σε παιδιά και
ενήλικες. Οι διαταραχές που ο
λογοθεραπευτής καλείται να
αντιμετωπίσει είναι:
•Διαταραχές άρθρωσης
•Φωνολογικές διαταραχές
•Διαταραχές στο ρυθμό της
ομιλίας(τραυλισμός,
ταχυλαλία).
•Διαταραχές προσοχής και
υπερκινητικότητας
•Απραξία
•Νοητική Υστέρηση
•Διάφορα σύνδρομα
•Διαταραχές φωνής
•Καθυστέρηση λόγου
•Μαθησιακές δυσκολίες
•Δυσκολίες μάσησηςκατάποσης
•Εγκεφαλική παράλυση
•Βαρηκοΐα
•Σχιστίες
•Άνοια
•Νόσος Parkinson
•Nόσος Alzheimer

απευθυνθούν σε έναν ειδικό.
Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης,
αλλά υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που
σχετίζονται με τις δεξιότητες της ομιλίας και του
λόγου και διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του
παιδιού.
Τι πρέπει να προσέξουμε στην ομιλία και στο
λόγο του παιδιού ανάλογα με την ηλικία που
βρίσκεται
Ήδη, από την βρεφική ηλικία μπορούμε να έχουμε
στοιχεία για τις επικοινωνιακές ικανότητες του και
για την πιθανή ύπαρξη αναπτυξιακών διαταραχών
που ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανάπτυξη
του Λόγου, της Ομιλίας και της Επικοινωνίας του.
Από τους πρώτους έξι μήνες, τα βρέφη
προκειμένου να επικοινωνήσουν, χρησιμοποιούν
νεύματα, τον τόνο της φωνής τους, τη βλεμματική
επαφή και τις εκφράσεις του προσώπου τους.
Παράγουν ήχους, ενώ ως τον ένατο μήνα
παράγουν συνεχόμενες συλλαβές, τα λεγόμενα
«βαβίσματα». Επιπλέον, χρησιμοποιούν
διαφορετικό κλάμα για να εκφράσουν τις
διαφορετικές ανάγκες τους και εντοπίζουν τους
ήχους γυρίζοντας το κεφάλι.
Εάν το βρέφος δεν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον
και δεν επιθυμεί επικοινωνία με το οικεία άτομα
γύρω του, είναι σημαντικό οι γονείς να
απευθυνθούν σε έναν ειδικό.
Στην ηλικία των 7-12 μηνών, το εκφραστικό
λεξιλόγιο του παιδιού είναι 1-3 λέξεις,
ανταποκρίνεται σε απλά αιτήματα, μιμείται τους
ήχους ομιλίας των ενηλίκων και χρησιμοποιεί την
ομιλία για επικοινωνιακό σκοπό για πρώτη φορά.
Στην ηλικία των 13-18 μηνών, το παιδί
χρησιμοποιεί περίπου 10 λέξεις, απαλείφει κάποια
αρχικά και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα,
επιδεικνύει 1-3 μέρη του σώματος και συνδυάζει
χειρονομίες και ήχους.
Μέχρι και την ηλικία των 2 ετών, το εκφραστικό
λεξιλόγιο είναι 50-100 λέξεις, ξεκινά να συνδυάζει
ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα,
χρησιμοποιεί αντωνυμίες, η ομιλία του είναι
καταληπτή κατά 25-50% σε ξένους, γνωρίζει 5
μέρη του σώματος, κατανοεί βασικές κατηγορίες
(παιχνίδια, φρούτα κ.α.).

(Συνέχεια)
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Τι είναι Λογοθεραπεία και πότε
το παιδί χρειάζεται
λογοθεραπευτική παρέμβαση.
(Συνέχεια)
Στην ηλικία 3 με 4
χρονών, παρατηρείται
ραγδαία αύξηση του
λεξιλογίου. Το παιδί
κατανοεί αντίθετες
έννοιες, μετράει ως το
10, χρησιμοποιεί
τέσσερις με πέντε λέξεις
στις προτάσεις και το
εκφραστικό λεξιλόγιο
είναι 800-1.500 λέξεις.
Επιπλέον, χρησιμοποιεί
κατάλληλα τα ρήματα
«είναι» και «είμαι» σε μία
πρόταση, εμπλέκεται σε
μακροσκελείς συνομιλίες
και αρχίζει να αυξάνεται
ο ρυθμός της ομιλίας
του.
Από το 5ο έτος και άνω,
εμπλουτίζεται το
λεξιλόγιό του
περισσότερο, οι
προτάσεις
επιμηκύνονται, πιο
σύνθετα συντακτικά
σχήματα κάνουν την
εμφάνισή τους και η
άρθρωση τελειοποιείται
(ως το τέλος του
νηπιαγωγείου). Το
στάδιο αυτό
περιλαμβάνει την
ολοκλήρωση του
φωνολογικού
συστήματος και την
κατάκτηση της σχολικής
ετοιμότητας.

Apel & Masterson (2001);Gard,
Gilman and Gorman
(1993);Hedge(2001); Nicolosi,
Harryman, and Kresheck (2004);
and Shelov and Henneman
(2004).
Σύμφωνα λοιπόν, με τον
παραπάνω οδηγό της γλωσσικής
ανάπτυξης, εάν το παιδί
παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση
των γλωσσικών σταδίων για την
ηλικία του θα πρέπει οι γονείς να
απευθυνθούν σε έναν
λογοθεραπευτή, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί έγκαιρα η πιθανή
ύπαρξη διαταραχής. Με
δεδομένο ότι ο λόγος του παιδιού
σε μικρή ηλικία είναι εύπλαστος,
μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό την εξέλιξη της μετέπειτα
ζωής του ως ενήλικα, τόσο σε
κοινωνικό επίπεδο όσο και σε
προσωπικό επίπεδο, επιδρώντας
στην ψυχοσύνθεση του.
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Πως ετοιμάζουμε
συναισθηματικά τα παιδιά για
το σχολείο.
Γράφει η Ουρανία
Παπαχρήστου,
Ψυχολόγος Κιβωτού
Εξέλιξης
Το Καλοκαίρι τελείωσε και
οι ημέρες της ξεγνοιασιάς
δίνουν την θέση τους σιγάσιγά στο καθημερινό
πρόγραμμα. Μετά από
εβδομάδες σχολικών
διακοπών και παιχνιδιού
είναι δύσκολο για τα παιδιά
να επιστρέψουν στο
σχολείο. Η ξαφνική
μετάβαση από τις διακοπές
πίσω στα θρανία είναι
λογικό να δημιουργεί στα
παιδιά άγχος. Με την
έναρξη της σχολικής
χρονιάς τα παιδιά νιώθουν
χαρούμενα και
ενθουσιασμένα που θα
ξανασυναντήσουν τους
φίλους τους, αλλά
παράλληλα σηματοδοτείται
για αυτά μια αγχωτική
περίοδος , λόγω των
αλλαγών που θα
αντιμετωπίσουν: αλλαγή
σχολείου ή αν περνούν για
πρώτη φορά την πόρτα του
δημοτικού ή του γυμνασίου,
νέοι δάσκαλοι, καινούργια
βιβλία, πιο δύσκολα
μαθήματα. Ως γονείς δεν
χρειάζεται να αγχωθείτε ,
απλά είναι σημαντικό να
δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα που θα
βοηθήσει εσάς και το παιδί
σας να οργανωθείτε για το
ξεκίνημα της νέας σχολικής
χρονιάς. Υπάρχουν κάποια
βήματα που μπορείτε να
ακολουθήσετε ώστε να
προετοιμάσετε την ομαλή
επιστροφή του στο σχολείο.

•

Συζητείστε με το
παιδί για τα άγχη
και τις φοβίες που
πιθανόν να έχει
για τη νέα σχολική
χρονιά.
Ενημερώστε το
για τυχόν απορίες
που έχει: για την
ύλη του σχολείου,
για το ωράριο
μαθημάτων, την
ακριβή
ημερομηνία
έναρξης του
σχολείου. Εάν το
παιδί είναι
αγχωμένο για το
άγνωστο σχολικό
περιβάλλον
,μπορείτε να πάτε
μια βόλτα να δει
το καινούργιο του
σχολείο , τις
αίθουσες , την
αυλή ή
φωτογραφίες με
σχολικές
δραστηριότητες,
ώστε να μην
νιώθει »χαμένο»
την πρώτη μέρα
στο σχολείο.
Εξηγήστε του ότι
θα είστε εκεί σε
όποια δυσκολία
παρουσιαστεί , για
να το βοηθήσετε.

•

•

Διαμορφώστε
νέο πρόγραμμα
για τον ύπνο,
ξεκινώντας
τουλάχιστον 1-2
εβδομάδες πριν
την έναρξη των
σχολείων. Το
Καλοκαίρι τα
περισσότερα
παιδιά
ακολουθούν
χαλαρά ωράρια
ύπνου, κοιμούνται
αργά και ξυπνάνε
αργά. Γι’ αυτό θα
πρέπει να
καθιερώσετε μια
ρουτίνα ύπνου,
ώστε τα παιδιά
σταδιακά να
συνηθίσουν ξανά
το πρωινό
ξύπνημα. Μην
περιμένετε αυτό
να συμβεί
αμέσως. Θα
πρέπει σταδιακά
να αλλάξει αυτό.
Αν για
παράδειγμα το
παιδί σας πήγαινε
για ύπνο στις 12
,θα ξεκινήσετε να
πηγαίνετε για
ύπνο 30 λεπτά
νωρίτερα στην
αρχή για 3-4
μέρες, μέχρι
σταδιακά να
φτάσετε στην
επιθυμητή ώρα.

Δημιουργείστε
μια ρουτίνα
υγιεινού
πρωινού. Οι
διατροφικές
συνήθειες στην
περίοδο των
διακοπών
αλλάζουν, τρώμε
πιο συχνά
φαγητό έξω και
τα παιδιά τρώνε
πιο συχνά
ανθυγιεινά
φαγητά . Γι’ αυτό
καλό είναι τα
παιδιά πριν πάνε
στο σχολείο να
τρώνε ένα υγιεινό
πρωινό, που θα
τα βοηθήσει να
είναι
συγκεντρωμένα
κατά τη διάρκεια
του μαθήματος.
Ένα υγιεινό
πρωινό βοηθάει
το παιδί να είναι
συγκεντρωμένο
και ενεργητικό
κατά τη διάρκεια
της σχολικής
ημέρας.
(Συνέχεια)
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Πως ετοιμάζουμε
συναισθηματικά τα παιδιά για
το σχολείο.
•

(Συνέχεια)
•

Οργανώστε το
δωμάτιο και το
χώρο μελέτης
του παιδιού.
Ενθαρρύνετε το
παιδί να
συμμετέχει στην
διαμόρφωση του
δωματίου, ώστε
να δημιουργηθεί
ένα δωμάτιο,
όπου το παιδί θα
έχει βάλει στοιχεία
της
προσωπικότητας
του και θα νιώθει
ασφάλεια και
άνεση. Είναι
σημαντικό το
δωμάτιο να είναι
φωτεινό και ο
χώρος που θα
μελετά το παιδί,
να είναι ένα
ήσυχο μέρος ,
χωρίς πολλά
ερεθίσματα, ώστε
να μην διασπάται
η προσοχή του
κατά τη διάρκεια
της μελέτης.

Οργανώστε τον ελεύθερο χρόνο
του παιδιού. Το Καλοκαίρι τα παιδιά
έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο
για παιχνίδι και βόλτες, με την
έναρξη όμως της σχολικής χρονιάς
αυτό αλλάζει. Οι βόλτες και τα
ατελείωτα παιχνίδια λιγοστεύουν , γι’
αυτό θα πρέπει να δημιουργήσετε
ένα σταθερό και ξεκάθαρο
καθημερινό πρόγραμμα , βασισμένο
στις ανάγκες του παιδιού σας. Είναι
χρήσιμο να υπάρχει ένα σταθερό
ωράριο διαβάσματος, ώστε να
βοηθήσετε το παιδί να οργανώσει το
διάβασμα του. Οργανώστε τις
εξωσχολικές δραστηριότητες του (
Αγγλικά, χορός, αθλήματα …), με
ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς να
υπερφορτώσετε το πρόγραμμα του.
Συζητήστε με το παιδί τι
δραστηριότητα θα του άρεσε να
κάνει εκτός σχολείου, γιατί είναι πολύ
σημαντικό το ίδιο να επιλέξει, τι θα
κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, για
να μπορεί να εκτονώνει την ενέργεια
του και να βρίσκει τρόπους
χαλάρωσης. Βάλτε κανόνες στον
χρόνο χρήσης της τηλεόρασης, του
υπολογιστή και του Internet,
ελέγχοντας όταν χρειάζεται το υλικό
που έχει πρόσβαση. Μην ξεχνάτε
όμως, πως όλα τα παιδιά,
ανεξαιρέτου ηλικίας ,πάντα έχουν
ανάγκη από παιχνίδι. Οπότε καλό
είναι, μέσα στη μέρα, να τους
δίνουμε την δυνατότητα για λίγο
χρόνο ανεμελιάς.

•

Δημιουργείστε
θετικό κλίμα για
την νέα
σχολική
χρονιά. Πολλές
φορές οι γονείς
είναι
περισσότερο
αγχωμένοι για
την νέα σχολική
χρονιά,
μεταφέροντας το
άγχος αυτό και
στα παιδιά τους.
Δείξτε τη χαρά
και τον
ενθουσιασμό
σας για τη νέα
σχολική χρονιά,
μη φορτώνεται
το παιδί ,με τις
προσδοκίες σας.
Αντιθέτως
ενθαρρύνετέ το
να σας μιλήσει
για τις δικές του
προσδοκίες και
στόχους.
Συζητήστε μαζί
του για
προηγούμενες
θετικές
εμπειρίες, για
τους νέους
φίλους που
μπορεί να κάνει ,
για τις
δραστηριότητες
που μπορεί να
συμμετέχει και
τα νέα πράγματα
που μπορεί να
μάθει, με τη νέα
σχολική χρονιά.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186, 26513 10319 | KIVOTOSEXELIXIS.GR
ΣΕΛ. 12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019
ΤΕΥΧΟΣ # 22

Γιατί τα όργανα της παιδικής
χαράς πρέπει να προσφέρουν
και λίγο κίνδυνο.
Επιμέλεια / Μετάφραση:
Τρόπιος Ανδρόνικος,
Εργοθεραπευτής,
Επιστημονικός
συνεργάτης Κιβωτού
Εξέλιξης
Όταν πήγαινα στο δημοτικό
είχαμε μια καταπληκτική
παιδική χαρά. Τη λέγαμε «το
μεγάλο παιχνίδι» και ήταν ένα
τεράστιο ξύλινο φρούριο. Στη
μια πλευρά είχε πολλές
οριζόντιες κλίμακες και
κρίκους. Μπορούσαμε να
αιωρηθούμε από τις μπάρες
και να κρεμαστούμε ανάποδα,
με το κεφάλι κάτω. Είχε
πολλές τσουλήθρες, λάστιχα
που σκαρφαλώναμε, γέφυρες
που περνούσαμε, κάθετες
μπάρες και ήταν το τέλειο
μέρος για να παίξουμε
κυνηγητό. Οι σημερινές
διαστάσεις της είναι το ένα
τέταρτο εκείνων της παλιάς
παιδικής χαράς. Έχει μερικές
χαμηλές τσουλήθρες, δεν έχει
πολλά όργανα για
σκαρφάλωμα, δεν έχει
κρίκους, ούτε μπάρες για
κρέμασμα και δεν υπάρχει
περίπτωση να παίξεις
κυνηγητό. Είναι πολύ
ασφαλής αλλά, επίσης, πολύ
βαρετή.

Έχοντας αυτό κατά νου, δε με
εκπλήσσει το ότι παρατηρώ μια
αύξηση στις αναφορές για παιδιά
με ΔΕΠ-Υ και μαθησιακές
δυσκολίες, ούτε ότι ακούω για
παιδιά που ενώ τα καταφέρνουν στο
σχολείο λένε ότι το βρίσκουν
βαρετό. Το ελεύθερο παιχνίδι στην
παιδική χαρά διεγείρει το αιθουσαίο
σύστημα. Το αιθουσαίο σύστημα
βρίσκεται στο έσω αυτί και
ευθύνεται για την ισορροπία και τον
συντονισμό. Η Carol Stock
Kranowitz γράφει στο «Out of Sync
Child»: «Το αιθουσαίο σύστημα μας
λέει που βρίσκεται το κεφάλι και το
σώμα μας, σε σχέση με την
επιφάνεια του εδάφους. Μας λέει αν
στεκόμαστε όρθιοι, με το κεφάλι
κάτω ή με κλίση, όπως επίσης και
αν τα αντικείμενα κινούνται ή είναι
ακίνητα σε σχέση με το σώμα μας.
Μας πληροφορεί επίσης που
πηγαίνουμε, πόσο γρήγορα
πηγαίνουμε και αν υπάρχει κάποιος
κίνδυνος γύρω μας ή αν
βρισκόμαστε σε κάποιο ήσυχο
μέρος».
Καθώς το παιχνίδι όλο και
μειώνεται, λόγω της αύξησης του
χρόνου μπροστά σε διάφορες
οθόνες και της υπερβολικής τάσης
να γίνουν οι παιδικές χαρές όλο και
πιο «ασφαλείς», τα αιθουσαία
συστήματα των παιδιών δεν
λαμβάνουν την απαραίτητη κίνηση
για σωστή ανάπτυξη. Τα παιδιά με
υπανάπτυκτα αιθουσαία συστήματα
«δε λειτουργούν σωστά και είναι πιο
δύσκολο γι’ αυτά να ρυθμίσουν, να
διαχωρίσουν, να συντονίσουν ή να
οργανώσουν προσαρμοστικά την
αίσθηση της κίνησης και της
ισορροπίας» λέει η Kranowitz.

Ο εξοπλισμός
Ευτυχώς δεν έχουν εξαφανιστεί
εντελώς τα σωστά όργανα
παιδικής χαράς. Μερικές παιδικές
χαρές μάλιστα έχουν ακόμη
εξοπλισμό παλαιού τύπου, αν
ξέρετε τι πρέπει να ψάξετε. Δείτε
λοιπόν ποιους τύπους κινήσεων
χρειάζεται το αιθουσαίο σύστημα
και ποια όργανα της παιδικής
χαράς του προσφέρουν αυτό
που χρειάζεται.
Ταλάντωση/Κούνημα
Οι κούνιες είναι μια προφανής
επιλογή για αυτή την κατηγορία.
Υπάρχουν κούνιες σε κάθε
σχήμα και μέγεθος, από τις
κλασικές κούνιες έως κούνιες
φτιαγμένες από παλιά λάστιχα ή
αιώρες. Η ταλάντωση θέτει σε
κίνηση το υγρό του έσω αυτιού
και, επίσης, οι κούνιες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν με πολλούς
τρόπους. Τα παιδιά μπορούν να
κάτσουν πάνω τους ή να
ξαπλώσουν με το στήθος, για
παράδειγμα. Οι διαφορετικοί
τρόποι που χρησιμοποιούν τα
παιδιά τις κούνιες δίνουν μια
εικόνα της δημιουργικότητάς
τους. Η κίνηση ταλάντωσης
μπορεί να ηρεμήσει ένα
υπερδραστήριο ή νευρικό παιδί ή
να ενεργοποιήσει ένα πιο αργό
παιδί.

(Συνέχεια)
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Γιατί τα όργανα της παιδικής
χαράς πρέπει να προσφέρουν
και λίγο κίνδυνο.
(Συνέχεια)
Οι οριζόντιες κλίμακες είναι εξίσου
καλές για ταλαντώσεις. Ο τρόπος
που εναλλάσσονται τα χέρια βοηθά
επίσης τον συντονισμό. Ένα άλλο
όργανο, όχι πολύ συνηθισμένο, είναι
ο κύλινδρος – βαρέλι.. Πρόκειται
για έναν τεράστιο κύλινδρο, στον
οποίο μπορούν να μπουν τα παιδιά.
Μπορούν απλά να κινηθούν μπρος –
πίσω ή να πατήσουν στα τοιχώματά
του και να τον κάνουν να κινηθεί.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους και
ο περιορισμένος χώρος του αρέσει
στους αισθητηριακά ευαίσθητους
μικρούς φίλους μας που επιζητούν
μια αίσθηση ασφάλειας στο
περιβάλλον τους.
Ισορροπία
Κάποιες παιδικές χαρές έχουν
δοκούς ισορροπίας ή πέτρινα
περάσματα που πρέπει να διασχίσουν
τα παιδιά. Μόνο δοκιμάζοντας την
ισορροπία τους θα μπορέσουν τα
σώματά τους να μάθουν να
ισορροπούν καλύτερα. Μια
βελτιωμένη ισορροπία θα βοηθήσει
το παιδί να κάτσει ίσια στην καρέκλα
του, περνώντας λιγότερο χρόνο με
το κεφάλι να αναπαύεται στο
θρανίο. Αν δεν υπάρχει δοκός
ισορροπίας ή άλλος σχετικός
εξοπλισμός, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια σανίδα
ισορροπίας, ή ακόμη το κυκλικό
σκαλοπάτι που περιβάλλει τον χώρο
παιχνιδιού. Πιθανότατα θα
ενθουσιαστούν βλέποντάς σας να
παίρνετε μέρος στα παιχνίδια, ενώ
ταυτόχρονα τα ενθαρρύνετε να
παίξουν.
Πήδημα/Αναπήδηση
Τα τραμπολίνα δεν είναι πολύ
συνηθισμένα στις δημόσιες παιδικές
χαρές, αλλά αρκετά σπίτια έχουν ένα
στην αυλή τους, ενώ οι παιδότοποι
με τραμπολίνο γίνονται όλο και

πιο δημοφιλείς. Οπότε, αν δεν θέλετε να
βάλετε ένα τραμπολίνο στον δικό σας
χώρο, μπορείτε να επισκεφθείτε έναν τέτοιο
παιδότοπο, ορισμένοι από τους οποίους
διαθέτουν επίσης διαδρομές με διάφορα
εμπόδια, που είναι τέλειες για να
παρακινήσουν τα παιδιά να κάνουν
επιδέξιες κινήσεις. Ή ακόμη μπορείτε να
αγοράσετε ένα μικρό τραμπολίνο
εξάσκησης, , το οποίο μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα παιδιά στο σαλόνι σας.
Οι μπάλες γυμναστικής, είναι επίσης
καλές για την αναπήδηση και για πολλές
άλλες κινήσεις, όπως και για την ισορροπία.
Περιστροφή
Η περιστροφή είναι μια κίνηση που τα
παιδιά επιζητούν από μόνα τους.
Στριφογυρίζουν με τα χέρια ανοικτά όταν
βρίσκουν ελεύθερο χώρο, κάνουν
βαρελάκια στις πλαγιές των λόφων,
στριφογυρνούν με την καρέκλα γραφείου
σας (αυτό το κάνω ακόμη κι εγώ πότε –
πότε). Μπορεί να μην είναι πολλές και να
μην βρίσκονται κοντά, αλλά κάποιες
παιδικές χαρές έχουν ακόμη
περιστρεφόμενους μύλους, αυτά τα
διασκεδαστικά όργανα που τα παιδιά
σπρώχνουν τρέχοντας μέχρι να
αποκτήσουν ταχύτητα και μετά πηδάνε
πάνω τους για μια γρήγορη κυκλική βόλτα.
Αυτό σίγουρα θέτει σε κίνηση το υγρό του
έσω αυτιού. Αν καμιά από τις παιδικές
χαρές κοντά σας δεν έχει αυτό το
καταπληκτικό εργαλείο, μπορείτε να πάρετε
μια καθιστή σβούρα. Πρόκειται για
μικρούς κύκλους όπου τα παιδιά μπορούν
να κάτσουν και να τυλίξουν τα πόδια τους
γύρω από τον κεντρικό άξονα,
χρησιμοποιώντας το τιμόνι στη μέση για να
ελέγξουν τη διεύθυνση και την ταχύτητα
της κίνησης.

περιλαμβάνουν πέτρινους
τοίχους αναρρίχησης. Αυτοί
είναι σπουδαίοι γιατί
επιτρέπουν στα παιδιά να
εξασκηθούν στην αναρρίχηση,
αλλά εξάπτουν επίσης τη
φαντασία τους. Σκαλιά,
κλίμακες και τοίχοι με σκοινί
αναρρίχησης, είναι όλα
σπουδαία εργαλεία που
βοηθούν το αιθουσαίο
σύστημα των παιδιών.
Βλέπουμε όλο και
περισσότερους τοίχους
αναρρίχησης σε σπίτια, στο
εξωτερικό τους ή σε κάποιο
υπνοδωμάτιο που δεν
χρησιμοποιείται για ύπνο.
Βεβαιωθείτε μόνο ότι τα
προσέχετε και μην τα αφήσετε
να το παρακάνουν.
Υπερβολική διέγερση μπορεί
να προκαλέσει αναστάτωση ή
Αναρρίχηση
άγχος. Όπως και να έχει, τα
Η αναρρίχηση εκπαιδεύει το σώμα ώστε να
πλεονεκτήματα της παιδικής
αποκτήσει συναίσθηση του περιβάλλοντός
χαράς είναι ατελείωτα και
του και να έχει τον έλεγχο του βάρους και
πολύ λίγα παιδιά τα
της δύναμής του, σε σχέση με τη βαρύτητα. απολαμβάνουν αρκετά.
Πρέπει να δώσω τα εύσημα σε πολλές
σύγχρονες παιδικές χαρές γιατί στον
πηγή:
εξοπλισμό τους
https://ilslearningcorner.com
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ΔΩΡΕΑΝ
ΕBOOK
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019
ΤΕΥΧΟΣ # 22

10€

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που
φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε να
τα βοηθήσουμε με την βοήθεια
του φεγγαριού.

Για την Παραγγελία
σας πατήστε εδώ

Απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει
το σκοτάδι.
Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με
έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο
να ξεπεράσουν τις φοβίες τους.
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ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Πάροδος Ολύμπου 9
Ηγουμενίτσα
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Γεωργίου Παπανδρέου 18
Ιωάννινα
Τ. 26513 10319
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W. http://kivotosexelixis.gr
F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
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