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κοποί  ενότθτασ 

• Να περιγραφεί θ ανάπτυξθ τθσ μορφολογίασ και 
τθσ ςφνταξθσ κατά τισ θλικίεσ 0-3 και 3-6 ετϊν  

• Να εξθγθκεί θ γραμματικι ανάπτυξθ με 
παραδείγματα 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Μορφολογικι και ςυντακτικι ανάπτυξθ 

• Παραδείγματα γραμματικισ ανάπτυξθσ  
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Μορφολογικι και ςυντακτικι 
ανάπτυξθ (0-6 ζτθ) 

• Γραμματική: τθ γραμματικι εντάςςουμετθν 
μορφολογία και τθ ςφνταξθ  

• Μορφολογία: Η δυνατότθτα απόδοςθσ διαφορετικϊν 
νοθμάτων ςτισ λζξεισ με τθν αλλαγι των μορφθμάτων 
(κλιτικι, παραγωγικι μορφολογία). 

• Σφνταξη: δυνατότθτα απόδοςθσ διαφορετικϊν 
νοθμάτων  με τθν αλλαγι τθσ ςειράσ των λζξεων τθσ. 
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Η χρονικι εξζλιξθ των ςυντακτικϊν-
μορφολογικϊν γνϊςεων (0-3 ζτθ) 

• Παραγωγι μονόλεξων εκφράςεων- 
ολοφράςεων (1-2 ζτθ). 

• το ςτάδιο τθσ ολοφραςτικισ ομιλίασ, το παιδί 
ςυμπυκνϊνει ολόκλθρεσ φράςεισ ςε μία λζξθ. 

 

Παράδειγμα: Με τθν λζξθ «κοφκα» μπορεί να εννοεί 
«Δϊςε μου τθν κοφκλα» ι «Αυτι θ κοφκλα είναι δικιά 
μου». 
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Σο ςτάδιο αυτό μπορεί να κεωρθκεί το 
πρϊτο ςτθν ανάπτυξθ τθσ γραμματικισ; 

• Τπάρχουν ερευνθτζσ που υποςτθρίηουν ότι οι 
ολοφράςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ χειρονομίεσ 
των παιδιϊν αποτελοφν μία ολόκλθρθ φράςθ. 
Παρόλα αυτά το ςτάδιο αυτό δεν μπορεί να 
ενταχκεί ςτθν μορφοςυντακτικι ανάπτυξθ του 
παιδιοφ, γιατί οι μονόλεξεσ εκφράςεισ δεν 
ςυνιςτοφν ςυντακτικζσ δομζσ. 
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Σθλεγραφικόσ λόγοσ (1,5 - 2,5 ζτθ) 
 Οι πρϊτοι ςυνδυαςμοί λζξεων 

• Ο τθλεγραφικόσ λόγοσ αποτελεί τθν πρϊτθ πραγματικι 
απόδειξθ τθσ ικανότθτασ ςυντακτικισ οργάνωςθσ, αφοφ 
το παιδί αρχίηει να τοποκετεί αρχικά δφο και ςτθν 
ςυνζχεια περιςςότερεσ λζξεισ μαηί. 

• Χαρακτθριςτικά: Οι πρϊτεσ προτάςεισ των παιδιϊν είναι 
απλζσ και αποτελοφνται είτε από ζνα ουςιαςτικό και ζνα 
ριμα είτε από δφο ουςιαςτικά μαηί, και παραλείπονται 
ςτοιχεία που δεν κα επθρζαηαν τθν ςθμαςία του 
εκφωνιματοσ ςτο ςφνολο τθσ όπωσ (άρκρα, προκζςεισ, 
ςφνδεςμοι και αντωνυμίεσ). 

Παράδειγμα: «γατοφα είναι»        Αυτι είναι μία γατοφλα. 
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Σα παιδιά διακζτουν ςυντακτικι γνϊςθ ότι 
κάποια ςτοιχεία ζχουν ςτενότερουσ δεςμοφσ με 

κάποια άλλα; 

• Μετά από ζρευνεσ διαπιςτϊκθκε ότι  οι 
ςυνδυαςμοί των λζξεων ςτισ προτάςεισ των 
παιδιϊν δεν είναι τυχαίοια και ςυνεπϊσ  ζχει 
υποςτθριχκεί ότι τα παιδιά ζχουν κάποια 
γνϊςθ των αρχϊν και των περιοριςμϊν των 
λζξεων ςτισ προτάςεισ. 
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• Ο Braine (1976) διατφπωςε τθν υπόκεςθ του 
«περιοριςμζνου μοντζλου»: οι πρϊτεσ 
γραμματικζσ γνϊςεισ των παιδιϊν είναι 
φόρμουλεσ περιοριςμζνου εφρουσ.  

• Σα παιδιά  επιλζγουν τθν δομι (Ουςιαςτικό + 
Ριμα + Ουςιαςτικό). 

Περιοριςμζνο μοντζλο (Braine) 
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υντακτικζσ γνϊςεισ των παιδιϊν (Brοwn) 

• Μία άλλθ άποψθ εκφράηεται από τον Brown (1973), ο 
οποίοσ υποςτιριξε ότι το παιδί δεν ςυνδυάηει 
γραμματικζσ κατθγορίεσ λζξεων, αλλά ςημαςιολογικζσ.  
Ζτςι μία λζξθ μπορεί να καταλάβει διάφορεσ κζςεισ μζςα 
ςτθν πρόταςθ ανάλογα με τθν ςθμαςία τθσ *π.χ. ο ςκφλοσ 
τρζχει (ουςιαςτικό και ριμα), κοίτα το ςκφλο (ριμα και 
ουςιαςτικό).  
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Πιο ςυςτθματικι ανάπτυξθ τθσ μορφολογίασ 
(2-3 ζτθ). 

• Σθν περίοδο αυτι ζχουν παρατθρθκεί ςυγκεκριμζνα 
μορφολογικά «ςφάλματα» που κυρίωσ οφείλονται ςτθν 
υπεργενίκευςθ κανόνων από τα παιδιά αλλά και ςε λάκοσ 
μορφοςυντακτικι ανάλυςθ φράςεων. *π.χ. «νικίηω» αντί 
«νικάω», «λεβζντα» ωσ κθλυκό του «λεβζντθσ»+. 

• Ωςτόςο, πζρα από τα «ςφάλματα» ζχει γενικϊσ επιβεβαιωκεί 
ότι θ γραμματικι μορφολογία κατακτιζται πριν από τα τρία ζτθ 
και είναι ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ θ πικανότθτα τθσ 
απομνθμόνευςθσ μορφολογικϊν τφπων. 

• Ασ ςθμειωκεί, ωςτόςο,  ότι πολφ ςυχνά τα  «ςφάλματα» τθσ 
παιδικισ θλικίασ ςυναντϊνται ςε αποκλίςεισ από τθ νόρμα 
(διαλεκτικά ςτοιχεία) τθσ γλϊςςασ των ενθλίκων. 
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υνοψίηοντασ (0-3 ζτθ)  
Σα χαρακτθριςτικά ςτθν μορφοςυντακτικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν μζχρι τθν θλικία των τριϊν ετϊν είναι: 

•Απλζσ δθλωτικζσ προτάςεισ, αρνθτικζσ και 
ερωτθματικζσ (ουςιαςτικό + ριμα). 

•Παρατακτικι ςφνδεςθ, με τθν χριςθ του «και». 

•υχνι παράλειψθ του υποκειμζνου (κυρίωσ ςε γλϊςςεσ 
που δεν απαιτοφν τθν διλωςθ του, όπωσ θ ελλθνικι). 

•Αν και τα παιδιά χρθςιμοποιοφν προκζςεισ και άρκρα, 
πολφ ςυχνά τα παραλείπουν. 

•υχνι χριςθ τθσ προςτακτικισ. 
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Η χρονικι εξζλιξθ των ςυντακτικϊν-
μορφολογικϊν γνϊςεων (3-6  ζτθ) 

• Η μεγαλφτερθ μορφολογικι ανάπτυξθ 
παρατθρείται από τα 4 ζωσ τα 7-8 ζτθ. Σα νιπια 
είναι ικανά να χρθςιμοποιοφν μορφιματα για να 
εκφράςουν πολφπλοκεσ γραμματικζσ ςχζςεισ (π.χ. 
γζνοσ, αρικμό, πτϊςθ, πρόςωπο, χρόνο κτλ.).   

• Η ανάπτυξθ αυτι εξαρτάται από το είδοσ τθσ 
μορφολογικισ δομισ τθσ γλϊςςασ. ε μια γλϊςςα 
όπωσ θ ελλθνικι που χαρακτθρίηεται από πλοφςια 
μορφολογία, τα παιδιά διακζτουν μια πρώιμη 
ικανότητα γραμματικήσ κατάτμηςησ των λζξεων. 
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Μορφολογικά χαρακτθριςτικά (1) 

• Ομαλοποίηςη: Γενικι χριςθ ενόσ κανόνα και εκεί 
που δεν εφαρμόηεται κανονικά. Σο παιδί 
χρθςιμοποιεί παραγωγικά τον κανόνα που ζχει 
μάκει αγνοϊντασ τθν φπαρξθ εξαιρζςεων. 

 Παραδείγματα: 

α) Η χριςθ τθσ παρελκοντικισ αφξθςθσ -ε- (π.χ. ζπια 
αντί ιπια κτλ.).  

β) Ομαλοποιοφνται ριματα με ανϊμαλο κζμα (δϊνω 
αντί δίνω, κάβει αντί καίει). 

γ) Χριςθ του κθλυκοφ (γζρα αντί γριά). 
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Μορφολογικά χαρακτθριςτικά (2) 
• Υπεργενίκευςη: Όταν μια κατάλθξθ που 

χρθςιμοποιείται ςυχνά επεκτείνεται και ςε άλλεσ 
λζξεισ (π.χ. θρεμίηω, μεκίηω). 

• Λανθαςμζνη μορφοςυντακτική ανάλυςη:  

Παραδείγματα: 

α) Εςφαλμζνθ κατάτμθςθ των λζξεων ςε μορφιματα 
(λιγότερα ι περιςςότερα μορφιματα: κζλω να πάω 
ςτο γιατρζξιμο αντί για τρζξιμο, κζλω και εγϊ τζτοια 
κοφνια αντί τακοφνια. 

β) Χριςθ ακατάλλθλων καταλιξεων και επικθμάτων 
(π.χ. πολλζσ κοφραςεσ, κάτια αντί για κάτι). 
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Μορφολογικά χαρακτθριςτικά (3) 

• Παράγωγοι και ςφνθετοι νεολογιςμοί: Χριςθ 
κατάλλθλων μορφθμάτων για το ςχθματιςμό νζων 
λζξεων ςφνκετων ι παράγωγων. Η δθμιουργία νζων 
λζξεων δεν γίνεται τυχαία αλλά ζχοντασ επίγνωςθ τθσ 
ςθμαςίασ των επικθμάτων. 
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Παραδείγματα: 

α) Πινελεφω (ηωγραφίηω με πινζλο), γραμματίηω 
(μορφϊνω), πιρουνϊνω (καρφϊνω με το πιροφνι) 
*Μότςιου,2014+. 

β) Η κατάλθξθ –τθσ δθλϊνει το δράςτθ (χαϊδευτισ), το    
–τθρι το εργαλείο (ανακατευτιρι) και –ιηω ι –ωνω το 
αποτζλεςμα τθσ δράςθσ (Μότςιου, 2014). 

γ) φνκετεσ λζξεισ όπωσ ρομποτάνκρωποσ, 
μαϊμουδοταινία . 

δ) Η αφξθςθ ε- όχι μαηί με τισ προκζςεισ όπωσ  
(περίγραψε, αντίγραψα). Σα νιπια τθ δθλϊνουν ςτθν 
αρχι τθσ λζξθσ. 
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Η ανάπτυξθ τθσ ςφνταξθσ (1)  

Συςτατικά τησ πρόταςησ 

•Οι απλζσ προτάςεισ εμπλουτίηονται με ςφνκετεσ 
ονοματικζσ φράςεισ (ΟΦ) μζςω τθσ προςκικθσ επικζτων 
και αντωνυμιϊν και αργότερα εμπρόκετθσ αιτιατικισ.  

•Επζκταςθ ρθματικισ φράςθσ (ΡΦ) με ζνα ουςιαςτικό 
και αργότερα με μια ΟΦ ςε κζςθ αντικειμζνου. Χριςθ 
οριςτικοφ άρκρου ςτθ κζςθ του αόριςτου. 
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Η ανάπτυξθ τθσ ςφνταξθσ (2)  
Είδη προτάςεων 
•Χρθςιμοποιοφν διάφορα είδθ προτάςεων (δθλωτικζσ, 
ερωτθματικζσ, προςτακτικζσ, αρνθτικζσ). Η ςφνκεςθ προτάςεων 
φανερϊνει και τθν αντίλθψθ ςθμαςιακϊν ςχζςεων (δράςτθσ, 
δράςθ, υποκείμενο δράςθσ). 
•Σα παιδιά αντιλαμβάνονται τισ κακαρά ςυντακτικζσ ςχζςεισ ςτισ 
προτάςεισ π.χ. Ο Γιάννθσ κυνιγθςε το ςκφλο – Ο ςκφλοσ κυνιγθςε 
το Γιάννθ (James, 1990). 
•Χριςθ ερωτθματικϊν προτάςεων *μερικισ άγνοιασ (π.χ Ποφ είναι 
θ μπάλα;) και ολικισ άγνοιασ (π.χ. Ήρκε ο δάςκαλοσ;)+. 
• Χριςθ επιτονιςμοφ π.χ. Ο Γιϊργοσ ζφαγε; και άκλιτθσ 
αντωνυμίασ τι π.χ. Σι ζχεισ εκεί; 
•χθματιςμόσ αρνθτικϊν προτάςεων με αρνθτικό μόριο (μθ, δεν) 
και ριμα (Κατι, 1992). 
•Προςτακτικζσ προτάςεισ  που εκφζρονται με ςκζτο ριμα π.χ.  
κζλω!, δϊςτο! 
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Η ανάπτυξθ τθσ ςφνταξθσ (3)  
Παθητική ςφνταξη 

•Σα νιπια ςχθματίηουν ελλιπείσ πακθτικζσ δομζσ χωρίσ 
προςδιοριςμό του δράςτθ π.χ Βράχθκε θ κοφκλα μου. 

•Ζρευνεσ δείχνουν πωσ χρθςιμοποιοφν μόνο τθ ςυντακτικι ςειρά 
για να δθλϊςουν τθ ςχζςθ Δράςτθσ + Δράςθ + Αντικείμενο 
δράςθσ. Σα παιδιά προςχολικισ θλικίασ αντιςτρζφουν τθ ςειρά 
υποκείμενο + ποιθτ. αίτιο π.χ. Το ςκυλί κυνθγικθκε από το παιδί, 
ενϊ θ εικόνα δείχνει ζνα ςκυλί να κυνθγάει το παιδιά. 

•Ενϊ άλλεσ ζρευνεσ δείχνουν πωσ αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςιακι 
ςχζςθ μια πακθτικισ πρόταςθσ όταν το ριμα είναι ενεργθτικό π.χ. 
Το πουλί ςκοτώκθκε από τον κυνθγό.  
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φνκετεσ προταςιακζσ δομζσ 

• τθ νθπιακι θλικία οι προτάςεισ εμπλουτίηονται και ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ παρατακτικά ι υποτακτικά. Η πιο ςυχνι ςφνδεςθ 
από τα παιδιά είναι κατά κφριο λόγο θ παρατακτική (και) χωρίσ 
να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθσ ςχζςθ μιασ φράςθσ π.χ. Το 
γατάκι ζφυγε και το ςκυλάκι ζφυγε αντί Το γατάκι και το 
ςκυλάκι ζφυγαν. 

• Σο και εκφράηει αργότερα χρόνο (π.χ. κα πάω ςπίτι και κα 
κοιμθκϊ), και αιτία (π.χ. δεν ζφαγε και με πόνεςε θ κοιλιά μου) 
(James, 1990). 

• Ακόμθ και όταν χρθςιμοποιοφν προτάςεισ με που το 
απλοποιοφν με και.  
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υντακτικά λάκθ 

• φνταξθ αρνθτικϊν προτάςεων: Χριςθ 
αρνθτικοφ μορίου ι λζξθ που δθλϊνει άρνθςθ. 
Κανόνασ ςτο ςχθματιςμό άρνθςθσ ( Άρνθςθ + 
Ριμα ι Ριμα + Άρνθςθ). 

• Χριςθ τοπικϊν προςδιοριςμϊν: φάλματα 
κατά τθν παραγωγι ( Πρόκεςθ + Επίρρθμα + 
Αντικείμενο). 
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υνοψίηοντασ (3-6) 

• Κακοριςμζνθ ςυντακτικι ςειρά (Τ+Ρ+Α). 

• Εφαρμόηονται οι ςυντακτικζσ αρχζσ χωρίσ 
εξαιρζςεισ (Αρχι τθσ Ελάχιςτθσ Απόςταςθσ). 

•  Οι προτάςεισ αναπτφςςονται εςωτερικά (είδθ 
προτάςεων) και εξωτερικά (ςφνκετθ δομι). 

• Η υποτακτικι εμφανίηεται αργότερα ,ενϊ οι 
πρϊτεσ ανεξάρτθτεσ ςε κζςθ αντικειμζνου. 
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Χρθματοδότθςθ 
• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



θμειϊματα 
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θμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2015.                
«Θεωρίεσ Γλωςςικισ Ανάπτυξθσ. Απόκτθςθ τθσ ςφνταξθσ και τθσ 
μορφολογίασ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
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θμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Σρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
•που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για το 
διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
•που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ ςτο 
ζργο 
•που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ (π.χ. 
διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ θμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το θμείωμα Αναφοράσ 

 το θμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ θμειωμάτων 

 το θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


