
Χαπακηηπιζηικά ηηρ Απηικήρ Δςζλειηοςπγίαρ 

 
Tν παηδί κε απηική ςπεπεςαιζθηζία κπνξεί λα: 

- Αληηδξά αξλεηηθά θαη κε έληνλν ζπλαίζζεκα πξνο ην απαιό άγγηγκα, 

θαη κπνξεί λα εθδειώζεη άγρνο, ερζξόηεηα, ή επηζεηηθόηεηα. 

- Απνθεύγεη ην απαιό άγγηγκα, θαη μύλεη ή ηξίβεη ην ζεκείν ζην νπνίν 

ην έρνπλ αγγίμεη.   

- Αληηδξά αξλεηηθά θαη κε έληνλν ζπλαίζζεκα πξνο ηελ πηζαλόηεηα λα 

έξζεη ζε επαθή κε απαιό άγγηγκα.  Μπνξεί λα θαίλεηαη θνβηζκέλνο 

θαη λα ελνριείηε όηαλ άιινη βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε ή όηαλ 

είλαη αλαγθαζκέλνο λα ζηαζεί ζε γξακκή. 

- Αληηδξά αξλεηηθά θαη κε έληνλν ζπλαίζζεκα όηαλ ην πιεζηάδνπλ από 

πίζσ, ή όηαλ ε επαθή γίλεηαη έμσ από ην νπηηθό ηνπ πεδίν, π.ρ. όηαλ 

ην πόδη άιινπ αγγίμεη ην δηθό ηνπ θάησ από έλα ηξαπέδη ε κία 

θνπβέξηα. 

- Απνηξαβηέηαη από απόπεηξεο θηιηθώλ ρηππεκάησλ ζηελ πιάηε ε 

ραδηώλ, πξνπαληόο εάλ ην άηνκν απηό δελ είλαη ν γνλέαο ή έλαο 

γλσζηόο.  Τν παηδί κπνξεί λα απνθεύγεη ην άγγηγκα θπξηνιεθηηθά 

εθηόο εάλ πξνέξρεηαη από ηελ κεηέξα ηνπ (ε ηνλ θύξην θξνληηζηή 

ηνπ). 

- Πξνηηκάεη ην ζθηρηαγθάιηαζκα παξά ην θηιί. Μπνξεί λα απνδεηάεη 

ηελ βαζηά πίεζε ηνπ αγθαιηάζκαηνο αιιά λα πξνζπαζήζεη λα ηξίςεη 

ην κάγνπιν ηνπ γηα λα δηώμεη ην ελνριεηηθό απαιό άγγηγκα ηνπ 

θηιηνύ. 

- Αληηδξάεη ππεξβνιηθά ζε εκπεηξίεο ζσκαηηθνύ πόλνπ, π.ρ. λα θάλεη 

κηα  επηθαλεηαθή γξαληδνπληά «κεγάιν δήηεκα».  Μπνξεί λα ζπδεηάεη 

απηό ην ζέκα γηα κέξεο κεηά.  Μπνξεί λα είλαη ππνρόλδξηνο. 

- Αληηδξάεη παξόκνηα ζε αλόκνηα εξεζίζκαηα.  Μηα ζηαγόλα ζην δέξκα 

ηνπ λα θέξεη ηελ ίδηα αληίδξαζε κε έλα αγθάζη. 

- Να απνθεύγεη ηελ επαθή κε θάπνηεο πθέο ή επηθάλεηεο, όπσο θάπνηα 

πθάζκαηα, θνπβέξηεο, ραιηά, ή ρλνπδσηά δσάθηα. 

- Να παξαπνληέηαη γηα θάπνηα είδε ξνπρηζκνύ, όπσο ηα πνιύ θαηλνύξγηα 

ξνύρα, ηξαρύο πθέο, γηαθά πνπθακίζνπ, δηβάγθν κπινύδεο, δώλεο, 

ειαζηηθό δσλάξη παληεινληνύ, θαπέια, θαη θαζθόι. 

- Να παξαπνληέηαη γηα ηηο ξαθέο ζηηο θάιηζεο, κπνξεί θαη λα απνθεύγεη 

λα ηηο θνξάεη.  Μπνξεί λα παξαπνληέηαη γηα ηα θνξδόληα ησλ 

παπνπηζηώλ. Μπνξεί λα επηκέλεη λα θνξάεη πέδηια ζηηο θξύεο, 

βξνρεξέο εκέξεο ηνπ ρεηκώλα, ή κπόηεο ζηηο δεζηέο εκέξεο ηνπ 

θαινθαηξηνύ. 

- Πξνηηκάεη θνληνκάληθα κπινπδάθηα θαη θνληά παληεινλάθηα, θαη λα 

απνθεύγεη λα θνξέζεη θαπέια θαη γάληηα αθόκα θαη ην ρεηκώλα, δηόηη 

δελ αλέρεηαη ηελ επαθή ησλ ξνύρσλ κε ην δέξκα ηνπ. 

- Πξνηηκάεη καθξηά καλίθηα θαη παληειόληα θαη λα επηκέλεη λα θνξέζεη 

θαπέια θαη γάληηα αθόκα θαη ην θαινθαίξη, γηα λα απνθύγεη λα 

εθζέζεη ην δέξκα ζε ηπρόλ επαθή. 

- δελ ηνπ αξέζεη ην άγγηγκα ζην πξόζσπν θαη ζην θεθάιη, όπσο όηαλ 

ηνπ πιέλνπλ ην πξόζσπν. 

- δελ ηνπ αξέζεη ην κπάλην, ή επηκέλεη ην λεξό ηνπ κπάληνπ λα είλαη 

ππεξβνιηθά δεζηό ή θξύν. 

- δελ ηνπ αξέζεη λα ηνπ θόβνπλ ηα λύρηα. 



- Απνθεύγεη ην παηρλίδη κέζα από ην νπνίν κπνξεί λα ιεξσζεί, όπσο ή 

άκκνο, δαρηπινκπνγηέο, θόιια, ιάζπε, θαη πειό. 

- Δίλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθόο, βηάδεηαη ακέζσο λα πιύλεη ηα ρέξηα ηνπ 

αθόκα θαη όηαλ είλαη ειάρηζηα ιεξσκέλα. 

- Απνθεύγεη λα πεξπαηήζεη μππόιπηνο επάλσ ζε γθαδόλ ή ζε άκκν. 

- Πεξπαηάεη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ γηα λα απνθύγεη ηελ επαθή κε ην 

έδαθνο. 

- Γαξγαιηέηαη ππεξβνιηθά. 

- Απνθεύγεη λα δίλεη θηιηά. 

- Αληηζηέθεηαη ζην πιύζηκν ησλ δνληηώλ θαη ζηηο επηζθέςεηο ζηνλ 

νδνληίαηξν. 

- Δίλαη ηδηόηξνπνο ζην θαγεηό, πξνηηκάεη ζπγθεθξηκέλεο πθέο όπσο ηηο 

ηξαγαλέο ή ηηο κνπιηαζκέλεο ηξνθέο.  δελ ηνπ αξέζνπλ ηα απξόζκελα 

θνκκάηηα, π.ρ. ζηελ ζάιηζα ληνκάηαο, ζνύπα ιαραληθώλ. 

-  Απνθεύγεη λα ηξώεη δεζηέο ή θξύεο ηξνθέο. 

- Γείρλεη αληίδξαζε «κάρεο-απνθπγήο» όηαλ ηνπ αλαθαηώλνπλ ηα 

καιιηά, π.ρ.  ζην ρηέληζκα, ζην πιύζηκν, ζην θνύξεκα, ή ζην ραΐδεκα 

ηεο θεθαιήο. 

- Αληηδξάεη αξλεηηθά όηαλ νη ηξίρεο ηνπ ζώκαηνο ηνπ (ζηα κπξάηζα, 

ζηα πόδηα, ζην ιαηκό, ζην πξόζσπν, ζηε πιάηε) κεηαθηλνύληαη θαη 

ηξίβνληαη ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. 
 

Γηα αςηό-πποζηαζία κπνξεί λα εθδειώζεη ηηο παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο: 
  

- Να απνθεύγεη ηηο νκάδεο θαη λα αληηζηέθεηαη ζην λα πεγαίλεη γηα 

παηρλίδη ζηα ζπίηηα άιισλ παηδηώλ. 

- Να ζπκπεξηθέξεηαη άγξηα ζηα θαηνηθίδηα δώα, ή λα ηα απνθεύγεη. 

- Να είλαη πάληα νπιηζκέλνο κε έλα μύιν, έλα παηρλίδη, έλα ζρνηλί, ή 

άιιν ρεηξνθίλεην όπιν. 

- Να παξακέλεη αθίλεην ή λα θηλείηαη ελάληηα ζηελ θνξά ηεο θίλεζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα νκαδηθώλ θηλεηηθώλ παηρληδηώλ, έηζη ώζηε λα 

ειέγρεη νπηηθά ηελ ζέζε ησλ άιισλ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπ. 

- Να εθινγηθεύεη ιεθηηθά, θαη κε θνηλσληθά απνδεθηέο ζπλζήθεο, γηαηί 

απνθεύγεη ηα απηηθά εξεζίζκαηα, π.ρ. «Η κακά κνπ, κνπ είπε λα κε 

ιεξώζσ ηα ρέξηα κνπ», ή «Δίκαη αιιεξγηθόο ζηνλ πνπξέ». 

 

Τν Παηδί κε Απηική Υποεςαιζθηζία κπνξεί λα : 

 
- Φαίλεηαη όηη δελ αληηιακβάλεηαη ην άγγηγκα εθηόο όηαλ είλαη πνιύ 

έληνλν. 

- δελ αληηιακβάλεηαη όηη έρεη ιεξσζεί ην πξόζσπν ηνπ, πξνπαληόο γύξσ 

από ην ζηόκα ηνπ θαη ηε κύηε ηνπ, π.ρ. όηαλ έρεη ςίρνπια γύξσ από ην 

ζηόκα ηνπ, ή όηαλ ηξέρεη ε κύηε ηνπ. 

- Γείρλεη ειάρηζηε ή θαζόινπ αληίδξαζε ζηνλ πόλν από γξαληδνπληέο, 

ρηππήκαηα, ή ελέζεηο. 

- Κάλεη άιια παηδηά ή θαη δώα λα πνλέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

 παηρληδηνύ, δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη δελ κεηαληώλεη, αιιά ζηε 

πξαγκαηηθόηεηα δελ θαηαλνεί ην πόλν πνύ ληώζνπλ νη άιινη. 

- δελ θαηαιαβαίλεη όηη θάηη ηνπ έπεζε ζην έδαθνο. 



 

Τν Παηδί κε Ανεπαπκή Απηική Διάκπιζη κπνξεί λα: 

 
- Φαίλεηαη όηη δελ αληηιακβάλεηαη ηα ρέξηα ηνπ, ζα λα είλαη άγλσζηα 

 αληηθείκελα. 

- δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ζε πηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπ ηνλ έρνπλ 

αγγίμεη ρσξίο ηε ρξήζε ηεο όξαζεο ηνπ. 

- Φνβάηαη ην ζθνηάδη. 

- δελ κπνξεί λα εθηειέζεη θάπνηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ρσξίο 

νπηηθή βνήζεηα, όπσο λα αλεβάζεη ην θεξκνπάξ, λα θνπκπώζεη ε λα 

μεθνπκπώζεη ξνύρα. 

- Δίλαη πάληα ληπκέλνο απξόζερηα, π.ρ. ηα θνξδόληα είλαη άιπηα, θαη ή 

ην δσλάξη ηνπ παληεινληνύ ηνπ ζηξηθνγπξηζκέλν. 

- Βάδεη ηα γάληηα ηνπ ή ηηο θάιηζεο ηνπ κε αζπλήζηζην ηξόπν. 

- Γπζθνιεύεηαη λα ζπγθξαηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία, όπσο 

θπξνκπνγηέο, ςαιίδη, θαη πηξνύλη. 

- Απνθεύγεη ηηο απηηθέο εκπεηξίεο, όπσο ην λα πηάλεη παηρλίδηα θαη 

εξγαιεία πνπ ζα είραλ πξνζειθύζεη άιινπο. 

 

Γηα εξεζηζκό ην παηδί κε απηική δςζλειηοςπγία κπνξεί λα: 

 
- Χξεηάδεηαη λα αγγίδεη επαλαιακβαλόκελα ηηο επηθάλεηεο θαη ηηο πθέο 

πνπ ηνπ παξέρνπλ εξεκηζηηθέο θαη αλαθνπθηζηηθέο απηηθέο εκπεηξίεο, 

όπσο κηα αγαπεκέλε ηνπ θνπβεξηνύια. 

- Φαίλεηαη λα έρνπλ εκκνλή κε θάπνηεο επηθάλεηεο θαη πθέο πνπ γηα 

άιινπο είλαη ππεξβνιηθά έληνλεο, έηζη ώζηε λα εθιάβνπλ δπλαηέο 

απηηθέο πιεξνθνξίεο. 

- Έρνπλ ηελ αλάγθε λα αγγίμνπλ ηα πάληα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά 

ηνπο, π.ρ. πέθηνπλ επάλσ θαη αγγίδνπλ άιινπο, πεξλάλε ηα ρέξηα ηνπο 

επάλσ από έπηπια θαη ηνίρνπο, θαη επεμεξγάδνληαη κε ηα ρέξηα ηνπο 

αληηθείκελα πνύ άιια παηδηά θαηαλννύλ όηη δελ είλαη γηα άγγηγκα. 

- Αλαδεηνύλ εκπεηξίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιεξσζνύλ, 

θαη εκπιέθνληαη κε απηέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

- Τξίβεη ή θαη δαγθώλεη ην δέξκα ηνπ ζε ππεξβνιηθό βαζκό. 

- Γηαζθεδάδεη κε ηε δόλεζε ή ηε θίλεζε πνύ ηνπ παξέρεη δπλαηή 

αηζζεηεξηαθή ηξνθνδόηεζε. 

- Πξνηηκάεη πνιύ πηθάληηθα ή ππεξβνιηθά γιπθέο ηξνθέο. 

- Χξεζηκνπνηεί ην ζηόκα ηνπ γηα ηελ εμεξεύλεζε αληηθεηκέλσλ, αθόκα 

θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ δύν ρξόλσλ. (Τν ζηόκα παξέρεη πην έληνλεο 

πιεξνθνξίεο από ηα ρέξηα) 

 

ην παηδί κε ανεπαπκή απηική ανηίλητη κπνξεί λα : 

 
- Γπζθνιεύεηαη λα αληηιεθζεί ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

όπσο ηελ πθή ηνπο, ην ζρήκα ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, ηε ζεξκνθξαζία, 

ή ηε ζύζηαζε ηνπο. 

- Αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη γλσζηά αληηθείκελα κόλν κε ηελ αθή ηνπ, 

θαη ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηεο κλήκεο ηνπ, π.ρ. όηαλ βάδεη ην ρέξη ζηε 

ηζέπε ηνπ, ζ’ έλα θνπηί, ε ζην ζξαλίν ηνπ γηα λα ςάμεη γηα θάηη. 



- Πξνηηκάεη λα είλαη όξζηνο παξά θαζηζηόο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίζεη 

ην νπηηθό έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

 

Τν παηδί κε ανεπαπκή ανηίλητη ηος ζώμαηορ ηος κπνξεί λα : 

 
- Με γλσξίδεη πνπ βξίζθνληαη ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ή πώο 

ζπζρεηίδνληαη. 

- Γπζθνιεύεηε λα πξνζαλαηνιίζεη ηα άλσ άθξα, ηα ρέξηα, ηα θάησ 

άθξα, θαη ηα πόδηα ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ληπζεί. 

- Απνθεύγεη θηλεηηθέο εκπεηξίεο γηα λα απνθύγεη ηα πηζαλά απηηθά 

εξεζίζκαηα. 

 

Τν παηδί κε ανεπαπκή κινηηικό ζσεδιαζμό (δςζππαξία) κπνξεί λα : 

 
- Γπζθνιεύεηε ζην λα ζπιιάβεη, λα νξγαλώζεη, θαη λα εθηειέζεη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ κία δηαδνρή θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο, 

όπσο λα θόβεηο κε ςαιίδη ή λα θάλεηο πνδήιαην. Καηλνύξγηεο 

εκπεηξίεο θαη γλσζηέο εκπεηξίεο είλαη πηζαλόηαηα δύζθνιεο. 

- Με θαηέρεη επαξθή δεμηόηεηεο απηό-εμππεξέηεζεο, θαη ρξεηάδεηαη 

πάληα θάπνηνλ άιιν λα ην θηλεηνπνηήζεη. 

- Έρεη αλεπαξθή έιεγρν αδξήο θηλεηηθόηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα 

λα ηξέμεη, γηα λα ζθαξθαιώζεη, θαη γηα λα πεδήμεη. 

-  Έρεη αλεπαξθή έιεγρν ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο ζηα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ 

πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ αθξηβή 

ρεηξηζκό, ζηα δάρηπια ησλ πνδηώλ γηα κπνξέζνπλ λα γξαπώζνπλ ηα 

πέδηια ή γηα λα κπνξέζεη λα πεξπαηήζεη μππόιεηνο, θαη ζηνπο κύεο 

ηνπ ζηόκαηνο ηνπ  γηα λα κπνξέζεη λα καζήζεη θαη λα κηιήζεη. 

- Δίλαη απξόζεθηνο όηαλ ηξώεη θαη ιεξώλεηαη ζπρλά. 

- Έρεη αλεπαξθή ζπληνληζκό καηηνύ-ρεξηνύ. 

 

Τν παηδί κε ανεπαπκή οπηική ανηίλητη μποπεί να : 

 
- Αδπλαηεί λα εξκελεύζεη ηελ πθή ησλ αληηθεηκέλσλ κε ην πνπ ηα 

βιέπεη. 

- Γπζθνιεύεηαη λα ζπγθξίλεη όκνηα αληηθείκελα. 

 

 

ηα πποβλήμαηα ζηη ζσολική απόδοζη κπνξεί λα απνδίδνληαη ζην όηη : 

 

- Μπνξεί λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ, λα είλαη απξόζεθηνο, θαη λα 

θηλείηαη όηαλ ε ζπγθέληξσζε είλαη κηα απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε. 

- Μπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλν ιεμηιόγην ιόγν ηεο απεηξίαο ηνπ κε 

απηηθά εξεζίζκαηα. 

- Να απνθεύγεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηθαζηηθώλ, ηεο επηζηήκεο, ηεο 

κνπζηθήο, θαη ηεο γπκλαζηηθήο. 

 

 

 

 

 



Τν παηδί πνύ έρεη ανεπαπκή ζςναιζθημαηική αζθάλεια και ανεπαπκή κοινυνικέρ 

δεξιόηηηερ μποπεί να : 
 

- Δθδειώλεη ζπκπεξηθνξά πνπ θαίλεηαη εγσηζηηθή ή δύζθνιε όηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη κηα αληίδξαζε ζε απηηθό εξέζηζκα. 

- Δίλαη ερζξηθό, επηζεηηθό, θαη πηεζηηθό, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά ρσξίο 

θάπνην εκθαλή ιόγν. 

- Σπκπεξηθέξεηαη ζαλ ν γεισηνπνηόο ηεο ηάμεο ηνπ. 

- Γίλεη ηελ εληύπσζε όηη είλαη πεηζκαηάξεο, ζηελόκπαινο, θαη θαζόινπ 

ειαζηηθόο. 

- Με ηνπ αξέζνπλ νη εθπιήμεηο. 

- Έρεη πεξηνξηζκέλε θαληαζία. 

- Γπζθνιεύεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεξκέο ζπλδεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο.  Γπζθνιεύεηαη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, κπνξεί λα είλαη 

κνλαρηθόο ηύπνο, κε ειάρηζηνπο θίινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χαπακηηπιζηικά Αιθοςζαίαρ Δςζλειηοςπγίαρ 

 
Τν ππεξεπαίζζεην παηδί πνπ δεν ανέσεηαι ηη κίνηζη κπνξεί λα: 

 

- Γπζαλαζρεηεί ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παηδόηνπνπ, όπσο ηηο θνύληεο, 

ην ζηξηθνγύξηζκα, θαη ηηο ηζνπιήζξεο. 

- Δίλαη πξνζεθηηθόο, θηλείηαη πξνζεθηηθά θαη ιεζαξγηθά, δηζηάδεη λα 

ξηζθάξεη. 

- Να θαίλεηαη θνβεηζηάξεο. 

- Φαίλεηαη πεηζκαηάξεο θαη κε ζπλεξγάζηκνο. 

- δελ αηζζάλεηαη άλεηα κέζα ζε αζαλζέξ θαη ζε θπιηόκελεο ζθάιεο, 

ίζσο ιόγν ηνπ όηη ην πηάλεη θάηη ζαλ λαπηία. 

- Απαηηεί ζπλερόκελε ζσκαηηθή ππνζηήξημε από έλαλ έκπηζην ελήιηθα. 

 

   Τν παηδί κε βαπςηική αναζθάλεια κπνξεί λα : 

 

- Έρεη ππεξβνιηθή θνβία όηη ζα πέζεη, αθόκα θαη όηαλ δελ ππάξρεη 

αιεζηλόο θίλδπλνο γηα θάηη ηέηνην.  Η εκπεηξία απηνύ ηνπ θόβνπ είλαη 

απηή ηνπ αξρέγνλνπ θόβνπ. 

- Φνβάηαη ηα ύςε, αθόκα θαη ζε ειάρηζηα αλαζεθσκέλεο επηθάλεηεο.  ην 

παηδί κπνξεί λα απνθεύγεη λα πεξπαηάεη ζε πεδνύιη ή λα πεδάεη από 

ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη. 

- Αγρώλεηαη όηαλ ηα πόδηα αλαζεθώλνληαη από ην έδαθνο, έρνληαο ηελ 

αίζζεζε όηη αθόκα θαη ε κηθξόηεξε θίλεζε ζα ηελ ζπξώμεη ζην 

δηάζηεκα. 

- Φνβάηαη λ’ αλεβαίλεη ή λα θαηεβαίλεη ηα ζθαινπάηηα, θαη θξαηάεη 

ζθηρηά ηελ θνππαζηή. 

- Απεηιείηε όηαλ ην θεθάιη ηνπ αλαπνδνγπξίδεηαη ή όηαλ ιπγίδεη ζην 

πιάη, π.ρ. όηαλ πιέλνπκε ηα καιιηά ζην λεξνρύηε. 

- Φνβάηαη όηαλ θάπνηνο ην κεηαθηλεί, π.ρ. όηαλ ε δαζθάια κεηαθηλεί ηελ 

θαξέθια ηνπ γηα λα ην θέξεη πην θνληά ζην ζξαλίν  ή ην ηξαπέδη. 

- Γηα απηό πξνζηαζία, πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο 

αλζξώπνπο. 

 

 Τν ππνεπαίζζεην παηδί κε αςξημένη ανοσή για κίνηζη κπνξεί λα: 

 

- Χξεηάδεηαη λα θηλείηε, όζν πην πνιύ κπνξεί, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί.  Μπνξεί λα δπζθνιεύεηε λα παξακείλεη αθίλεην ε λα κείλεη 

θαζηζηό ζηε θαξέθια ηνπ. 

- Δπαλαιακβαλόκελα λα θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ, λα ιηθλίδεηαη κπξνο 

πίζσ, θαη λα πεδάεη πάλσ θάησ. 

- Αλαδεηάεη έληνλεο θηλεηηθέο εκπεηξίεο, όπσο λα πεδάεη επάλσ ζηα 

έπηπια, λα ρξεζηκνπνηεί θνπληζηή θαξέθια, λα γπξλάεη ζε θαξέθια 

γξαθείνπ, λα αλαπνδνγπξίδεη ην ζώκα ηνπ, ή λα βάδεη ην θεθάιη ηνπ 

ζην πάησκα θαη λα ζηξηθνγπξίδεη επάλσ ζ’ απηό. 

- Απνιακβάλεη εμνπιηζκό ζην παηδόηνπν πνπ παξέρεη ηελ αίζζεζε ηεο 

γξήγνξεο θίλεζεο θαη ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο, ή αλαδεηάεη γξήγνξα  

θαη “ηξνκαθηηθά” παηρλίδηα ζην πάξθν αλαςπρήο. 

- δελ δαιίδεηαη, αθόκα θαη κεηά από ζηξηθνγύξηζκα γηα κεγάιε 

δηάξθεηα. 



- Απνιακβάλεη λα θάλεη θνύληα πνιύ ςειά    θαη /ή γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα. 

- Τνπ αξέζνπλ νη ηξακπάιεο, ή ηα ηξακπνιίλν ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

από άιια παηδηά. 

 

Τν παηδί πνπ δπζθνιεύεηαη κε ηε κίνηζη, ηην ιζοπποπία, και ηη ζηάζη κπνξεί λα : 

 

- Χάλεη εύθνια ηελ ηζνξξνπία ηνπ ελώ αλαβαίλεη ηηο ζθάιεο, θάλεη 

πνδήιαην, ζεθώλεηαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ γηα λα θηάζεη θάηη, όηαλ 

πεδάεη, όηαλ ρνξνπεδάεη, ηζνξξνπεί ζ’ έλα πόδη, ή όηαλ ζηέθεηαη 

όξζην κε ηα κάηηα θιεηζηά. 

- Κηλείηαη κε ειάρηζην ζπληνληζκό θαη αδεμηόηεηα. 

- Δίλαη αλήζπρνο θαη απξόζεθηνο. 

 

Τν παηδί κε ρακειό μςφκό ηόνο κπνξεί λα : 

 

- Έρεη έλα ραιαξό θαη ρπκέλν ζώκα. 

- Δίλαη ραιαξό όηαλ ην ζεθώλεηο επάλσ, όηαλ ηνπ θηλείο ηα άθξα γηα λα 

ην βνεζήζεηο λα ληπζεί, ή όηαλ ην βνεζάο λα ηζνξξνπήζεη επάλσ ζε 

κία ηξακπάια. 

- Χύλεηαη ή απιώλεηαη όηαλ θάζεηε ζε κηα θαξέθια ή επάλσ ζ’έλα 

ηξαπέδη πνπ είλαη κπξνζηά ηνπ, πξνηηκάεη μαπιώζεη από ην λα είλαη λα 

θάζεηε κε θαιή ζηάζε, θαη ζπλέρεηα γέξλεη ην θεθάιη ηνπ γηα 

ζηήξηγκα επάλσ ζηε παιάκε ή ην αληηβξάρην ηνπ. 

- Γπζθνιεύεηαη λα δηαηεξήζεη ην θεθάιη, ηα θάησ θαη ηα άλσ άθξα ζηνλ 

αέξα ηαπηνρξόλσο ελώ είλαη μαπισκέλν αλάζθεια. 

- Κάζεηαη ζην πάησκα κε ηα θάησ άθξα ζε “W” ζέζε, έηζη ώζηε λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηνλ εαπηό ηνπ. 

- Γπζθνιεύεηαη κε ηε ρξήζε ρεξνπιηώλ θαη ιαβώλ πνπ απαηηνύλ πίεζε, 

θαη ζπλήζσο θξαηάεη πνιύ ραιαξά “εξγαιεία” όπσο, κνιύβηα, ςαιίδη, 

ή θνπηάιηα. 

- Σπγθξαηεί αληηθείκελα κε ζθηρηά θαη άθακπηα (γηα ππνθαηάζηαην ηεο 

ραιαξόηεηαο). 

- Έρεη πξνβιήκαηα κε ηε πέςε θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο, 

όπσο ζπρλή δπζθνηιηόηεηα θαη αλεπαξθήο έιεγρνο ηεο θύζηεο. 

- Κνπξάδεηαη εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ζσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

όηαλ βγαίλεη γηα εθδξνκέο. 

- Αδπλαηεί λα πξνιάβεη ηνλ εαπηό ηνπ πξηλ πέζεη. 

 

Τν παηδί κε αλεπαξθή αμθίπλεςπο ζςνηονιζμό κπνξεί λα: 

 

- Μελ είρε κπνπζνπιίζεη όηαλ ήηαλ βξέθνο. 

- Έρεη ειιηπή αληίιεςε ηνπ ζώκαηνο ηνπ. 

- Έρεη αλεπαξθήο δεμηόηεηεο αδξήο θηλεηηθόηεηαο θαη λα ζθνληάθηεη 

ζπρλά, ή λα είλαη αδέμηνο κε αζιεηηθά παηρλίδηα.  Δίλαη ζαλ λα έρεη 

“δπν αξηζηεξά πόδηα”. 

- Έρεη αλεπαξθήο δεμηόηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο θαη δπζθνιεύεηαη 

ζηε ρξήζε εξγαιείσλ όπσο θνπηάιη /πηξνύλη /καραίξη, θπξνκπνγηέο, 

κνιύβηα, θαη ρηέλεο. 



- Γπζθνιεύεηαη λα ζπληνλίζεη θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα ή θαη ηα δπν ηνπ 

πόδηα λα ζπλεξγαζηνύλ, γηα δξαζηεξηόηεηεο όπσο λα ρνξνπεδάεη 

επάλσ θάησ ή γηα λα πηάζεη θαη λα πεηάμεη κηα κπάια. 

- Γπζθνιεύεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ελόο πνδηνύ ή ελόο ρεξηνύ σο βνεζεηηθό, 

γηα δξαζηεξηόηεηεο όπσο, λα ζηέθεηαη ζην έλα πόδη έηζη ώζηε λα 

θισηζήζεη κηα κπάια κε ην άιιν ή λα ζπγθξαηήζεη ζηαζεξά έλα 

θύιιν ραξηηνύ γηα λα γξάςεη ή γηα λα θόςεη. 

- Γπζθνιεύεηαη ζηε νκαιή ρξήζε ησλ δπν ρεξηώλ αιιεινδηαδνρηθά, 

όπσο όηαλ ρηππάκε ξπζκηθά όξγαλα καδί γηα θξαηήζνπκε έλαλ 

κνπζηθό ξπζκό. 

- Μελ έρεη θαζνξίζεη ην θπξίαξρν ρέξη σο ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ή 

πέληε ρξόλσλ.  Τν παηδί ελαιιάζζεη ρέξη γηα λα δσγξαθίδεη, λα βάθεη, 

θαη λα γξάθεη, ή κπνξεί λα αιιάδεη ην ζηπιό, ηε θπξνκπνγηά ή ην 

κνιύβη από ην έλα ρέξη ζην άιιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

- Απνθεύγεη λα πεξάζεη ηε κέζε γξακκή ηνπ ζώκαηνο.  Τν παηδί κπνξεί 

λα κεηαθέξεη ην πηλέιν από ην έλα ρέξη ζην άιιν ελώ βάθεη κηα 

νξηδόληηα γξακκή, ή δπζθνιεύεηε λα αγγίμεη ην αληίζεην ρέξη ηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα παηρληδηνύ κίκεζεο. 

- Γπζθνιεύεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Τν παηδί κε ανεπαπκήρ επεξεπγαζία ακοςζηικού λόγος κπνξεί λα : 

 

- Μελ αληηιακβάλεηαη ηε πεγή ησλ ήρσλ θαη κπνξεί λα θνηηάεη γύξσ 

ηνπ γηα λα εμαθξηβώζεη από πνπ πξνέξρνληαη. 

- Γπζθνιεύεηαη λα αλαγλσξίζεη θσλέο, ή λα δηαθξίλεη δηάθνξνπο ήρνπο, 

όπσο ηε δηαθνξά αλάκεζα “ρώξνπο” θαη  “ρνξνύο”. 

- Αδπλαηεί λα εζηηαζηεί ζε κία θσλή ή ήρν ρσξίο λα δηαζπάηαη ε 

πξνζνρή ηνπ από άιινπο ήρνπο. 

- Γπζαλαζρεηεί κε δπλαηνύο, απξόζκελνπο, κεηαιιηθνύο, ή πςειήο 

ηάζεο ήρνπο, ή από ήρνπο πνύ δελ ελνρινύλ άιινπο. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην λα πξνζέμεη, λα θαηαλνήζεη, ή λα ζπκεζεί απηά πνπ 

δηαβάδεη ή πνπ αθνύεη.  Μπνξεί λα παξεξκελεύεη απαηηήζεηο, λα 

δεηάεη επαλάιεςε, θαη λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη κόλν κηα ή δπν 

νδεγίεο ζηε ζεηξά. 

- Κνηηάεη ηνπο άιινπο πξηλ απαληήζεη. 

- Γπζθνιεύεηαη λα βάιεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε νκηινύκελεο ή γξαπηέο 

ιέμεηο. 

- Μηιάεη “εθηόο ζέκαηνο”, π.ρ. λα κηιάεη γηα ηε θαηλνύξγηα ηεο κπινύδα 

ελώ νη άιινη κηινύλ γηα έλα πνδνζθαηξηθό παηρλίδη. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην “λα θιείζεη ηνλ θύθιν επηθνηλσλίαο” π.ρ. λα απαληά 

ζηηο δειώζεηο θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ. 

- Γπζθνιεύεηαη λα δηνξζώζεη ή λα αιιάμεη απηό πνύ είπε έηζη ώζηε λα 

γίλεη θαηαλνεηή. 

- Έρεη πεξηνξηζκέλν ιεμηιόγην θαη ρξεζηκνπνηεί αλώξηκε γξακκαηηθή 

θαη ζπληαθηηθό. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην δηάβαζκα (δπζιεμία), πξνπαληόο όηαλ δηαβάδεη 

δπλαηά. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην λα θάλεη νκνηνθαηαιεμίεο. 

- Γπζθνιεύεηαη ζηελ νκηιία θαη ζηελ άξζξσζε. 



- νη ιεθηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο βειηηώλνληαη κεηά από έληνλε θηλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

 

Τν παηδί κε αλεπαξθή οπηικό συπική επεξεπγαζία κπνξεί λα : 

 

- Κξύβεη ηα κάηηα γηα λα απνθύγεη λα δεη θάηη,  θιείλεη ή ζθεπάδεη έλα 

κάηη. 

- Δθθξάδεηαη όηη βιέπεη δηπιά. 

- Γπζθνιεύεηαη λα κεηαηνπίζεη ην βιέκκα ηνπ από ην έλα αληηθείκελν 

ζην άιιν, όπσο όηαλ θνηηάεη από ην πίλαθα ζην ραξηί επάλσ ζην 

ζξαλίν ηνπ. 

- Γπξλάεη ή ιπγίδεη ην θεθάιη ηνπ θαζώο δηαβάδεη. 

- Γπζθνιεύεηαη λα αθνινπζήζεη έλα θηλνύκελν αληηθείκελν, όπσο κηα 

κπάια ηνπ πηλγθ-πνλγθ, ή λα αθνινπζήζεη ηε ζπλέρεηα κηαο γξακκήο 

ιέμεσλ. 

- Μελ θαηαλνεί απηά πνπ δηαβάδεη ή γξήγνξα ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

- Μπεξδεύεη ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζε εηθόλεο, ιέμεηο, 

ζύκβνια, θαη αληηθείκελα. 

- Παξαιείπεη ιέμεηο ή αξηζκνύο θαη ράλεη ηε ζεηξά ηνπ ελώ δηαβάδεη θαη 

γξάθεη. 

- Γπζθνιεύεηαη κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζηαζεξόηεηα ησλ γξακκάησλ, ηηο ζσζηέο απνζηάζεηο γξακκάησλ θαη 

ιέμεσλ, θαη ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ησλ αξηζκώλ. 

- Γπζθνιεύεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ρσξηθνύο ζπζρεηηζκνύο, όπσο ηνπνζεηώληαο ηα ζσζηά 

θνκκάηηα ζην πάδι θαη λα θόβεηο επάλσ ζε γξακκέο. 

- Αδπλαηεί λα πξνζαλαηνιίζεη ζσζηά ηηο δσγξαθηέο ηνπ επάλσ ζηε 

ζειίδα. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην λα θξίλεη ζσζηά ηνύο ρσξηθνύο ζπζρεηηζκνύο ησλ 

αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ρώξν, θαη έηζη πάληα ζπγθξνύεηαη κε έπηπια ή 

παξαπαηάεη ζηηο ζθάιεο ή ζηα πεδνύιηα. 

- Μπεξδεύεη ην αξηζηεξό κε ην δεμί, δελ έρεη θαιή αίζζεζε ηεο 

θαηεύζπλζεο, θαη ζπρλά μεθηλάεη από ιάζνο θαηεύζπλζε. 

- Μελ θαηαλνεί ηηο έλλνηεο επάλσ /θάησ, πξίλ /κεηά, θαη πξώην/ 

δεύηεξν. 

- Αληηζηξέθεη γξάκκαηα ή ιέμεηο όηαλ δηαβάδεη ή όηαλ γξάθεη. 

- Αδπλαηεί λα νξακαηηζηεί απηό πνπ δηαβάδεη. Γπζθνιεύεηαη λα 

αλαθαιέζεη λνεηηθά νξάκαηα αληηθεηκέλσλ θαη αλζξώπσλ, έηζη ώζηε 

λα κε κπνξεί λα ζπζρεηίζεη εηθόλεο θαη ιέμεηο κε ηε πξαγκαηηθόηεηα. 

- Αγρώλεηαη ή λα δπζαλαζρεηεί κε θηλνύκελα αληηθείκελα νη 

αλζξώπνπο. 

- Κνπξάδεηαη εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθήο εξγαζίαο. 

- Απνθεύγεη ηε ζρνιηθή ζπκκεηνρή θαη ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ή θίλεζε. 

 

Τν παηδί κε αλεπαξθή κινηηικό ζσεδιαζμό κπνξεί λα : 

 

- Γπζθνιεύεηαη ζπιιάβεη κηα ηδέα, λα νξγαλώζεη θαη λα απνηειεηώζεη 

κηα δηαδνρή άγλσζησλ θηλήζεσλ. 



- Αδπλαηεί λα γεληθεύζεη απηά ηα νπνία ήδε γλσξίδεη έηζη ώζηε λα 

απνηειεηώζεη κηα θαηλνύξγηα δξαζηεξηόηεηα. 

 

Τν παηδί πνπ είλαη ζςναιζθημαηικά αναζθαλή κπνξεί λα : 

 

- Απνγνεηεύεηαη εύθνια θαη λα ηα παξαηάεη γξήγνξα. 

- Γηζηάδεη λα δνθηκάζεη λέεο δξαζηεξηόηεηεο. 

- Έρεη ειάρηζηε αλνρή γηα πηζαλόλ αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. 

- Έρεη ρακειή απηό-πεπνίζεζε. 

- Δθλεπξίδεηαη όηαλ είλαη κε άιινπο, θαη κπνξεί λα απνθεύγεη ηνπο 

αλζξώπνπο. 

- Γπζθνιεύεηαη λα θάλεη θαηλνύξγηνπο θίινπο θα λα ζπζρεηηζηεί κε 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Χαπακηηπιζηικά ηηρ Ιδιοδεκηικήρ Δςζλειηοςπγίαρ 

 
Γηα αιζθηηηπιακή ηποθοδόηηζη,  ην παηδί κε δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα : 

 

- Πέθηεη θαη λα ζπγθξνύεηαη ζθόπηκα, επάλσ ζε αληηθείκελα π.ρ. λα 

πεδάεη από ςειά επίπεδα, λα θάλεη βνπηηά κέζα ζε θύιια, ή λα βάδεη 

ηξηθινπνδηά θαη λα ξίρλεη θάησ άιινπο. 

- Χηππάεη δπλαηά ηα πόδηα ηνπ ζην έδαθνο όηαλ πεξπαηάεη. 

- Κισηζάεη ηηο θηέξλεο ηνπ ζηελ θαξέθια ή ζην έδαθνο. 

- Χηππάεη κία μύιηλε βέξγα ή θάπνην άιιν αληηθείκελν ηνλ ηνίρν ή ην 

θξάρηε ελώ πεξπαηάεη. 

- Τξίβεη ηα ρέξηα ηνπ ζην ηξαπέδη, λα δαγθώλεη ή λα ζειάδεη ηα δάρηπια 

ηνπ. 

- Τνπ αξέζεη λα ην ηπιίγνπλ ζαλ θάζθησκα, κε κηα θνπβέξηα ην βξάδπ. 

- Πξνηηκάεη ηα θνξδόληα, νη θνπθνύιεο, θαη νη δώλεο λα είλαη ζθηρηά 

δεκέλεο. 

- Μαζάεη ζπλερώο αληηθείκελα, όπσο ην γηαθά ηεο κπινύδαο ηνπ, θαη ηα 

καλίθηα, ηα θνξδόληα ηεο θνπθνύιαο ηνπ, ηα κνιύβηα, ηα παηρλίδηα, θαη 

ηζίρια. 

 

Τν παηδί κε αλεπαξθή ανηίλητη ζώμαηορ, κινηηικό ζσεδιαζμό,  θαη κινηηικό 

έλεγσο κπνξεί λα : 

 

- Γπζθνιεύεηε λα ζρεδηάζεη θαη λα εθηειέζεη θίλεζε.  Κηλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ γηαθά ηνπ ή λα θνξέζεη ηα γπαιηά ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

δύζθνιεο όηαλ ην παηδί δελ βιέπεη ηη θάλεη. 

- Γπζθνιεύεηαη ζην λα ζηήζεη ην ζώκα, όπσο όηαλ θάπνηνο ην βνεζάεη 

λα βάιεη ην παιηό ηνπ, ή όηαλ πξνζπαζεί ν ίδηνο λα ληπζεί ή αλ 

μεληπζεί. 

- Γπζθνιεύεηαη λα θαηαιάβεη πνπ βξίζθεηαη ην ζώκα ηνπ ζε ζρέζε κε 

αληηθείκελα θαη άιινπο αλζξώπνπο, γη’ απηό ην ιόγν πέθηεη ζπρλά, 

ζθνληάθηεη, θαη πέθηεη επάλσ ζε αληηθείκελα. 

 

Τν παηδί κε αλεπαξθή διαβάθμιζη κίνηζηρ κπνξεί λα : 

 

- Κάκςεη ή λα εθηείλεη ηνπο κύεο ηνπ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν από ην 

απαξαίηεην γηα δξαζηεξηόηεηεο όπσο λα πεξάζεη ηα ρέξηα ηνπ κέζα 

ζηα καλίθηα, ή γηα λα ζθαξθαιώζεη. 

- Κξαηάεη κνιύβηα θαη θπξνκπνγηέο ηόζν ραιαξά ώζηε λα κε κπνξεί λα 

αθήζεη έληνλν ζεκάδη ή ηόζν ζθηρηά πνπ ζπάεη ή κύηε. 

- Παξάγεη απξόζεθηεο εξγαζίεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ θαη κεγάιεο ηξύπεο 

από ην ζβήζηκν. 

- Σπρλά ζπάεη εύζξαπζηα αληηθείκελα, θαη έρεηο ηελ αίζζεζε όηη ζα 

θάλε δεκία. 

- Σπάεη αληηθείκελα πνπ ρξεηάδνληαη απιό ρεηξηζκό, όπσο νη δηαθόπηεο 

ησλ θσηηζηηθώλ, ηζηκπηδάθηα/ κπαξέηεο, θαη παηρλίδηα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα ζπλαξκνινγήζεηο θαη λα ηα απνζπλαξκνινγήζεηο. 



- Αλαζεθώλεη έλα αληηθείκελν κε πεξηζζόηεξε δύλακε από ηελ 

απαξαίηεηε, όπσο έλα πνηήξη γάια, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ αέξα. 

- Αλαζεθώλεη έλα αληηθείκελν κε ιηγόηεξε δύλακε από ηελ απαξαίηεηε 

– θαη έηζη δελ κπνξεί λα ην ζεθώζεη.  Παξαπνληέηαη όηη θάπνηα 

αληηθείκελα είλαη “πνιύ βαξηά”, όπσο νη κπόηεο ηνπ ή θάπνηα 

παηρλίδηα. 

- Γπζθνιεύεηαη λα ζπγθξαηήζεη ή λα ζεθώζεη αληηθείκελα όηαλ δελ 

έρνπλ όκνην βάξνο.  δελ έρεη θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο “βαξύ” θαη 

“ειαθξύ”. 

 

Τν παηδί κε ζηαζική αζηάθεια κπνξεί λα : 

 

- Έρεη αλεπαξθή ζηάζε. 

- Σηεξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ όηαλ εξγάδεηαη ζην ζξαλίν ηνπ. 

- Βνπιηάδεη όηαλ θάζεηαη ζηε θαξέθια ηνπ, ζην ηξαπέδη, ή όηαλ θάζεηαη 

ζην πάησκα. 

- Κάζεηαη ζηελ άθξε ηεο θαξέθιαο ηνπ θαη λα βάδεη έλα πόδη ζην 

πάησκα γηα πξόζζεηε ζηαζεξόηεηα. 

- Αδύλαηε λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ ελώ ζηέθεηαη ζε έλα πόδη. 

 

Τν παηδί κε ζςναιζθημαηική αναζθάλεια κπνξεί λα : 

 

- Απέρεη από θπζηνινγηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηόηη ην θάλνπλ λα 

αηζζάλεηαη αλεπαξθή. 

- Δίλαη άθακπηνο, θαη λα ζέιεη λα ζπκκεηέρεη κόλν ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ θαηέρεη θαη λα αληηζηέθεηαη ζε θαηλνύξγηεο ζσκαηηθέο 

πξνθιήζεηο. 

- Έρεη έιιεηςε απηό- πεπνίζεζεο, θαη λα ιέεη “δελ κπνξώ λα ην θάλσ 

απηό” πξηλ πξνζπαζήζεη. 

- Δίλαη άθακπηνο ζε άγλσζηεο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


