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İletişim ve Dil Becerileri

Sosyal ve Bilişsel Gelişimi

Doktoru Ne Zaman Aramalı?

Başını bir ebeveynin sesine veya diğer seslere çevirir.
İletişim ihtiyacı (tutulması veya beslenmesi, bezinin değiştirilmesi veya
uykuya ihtiyaç duyulması) vardır.
Bir ihtiyacı karşılandığında ağlamayı bırakır (kucağa alındığında,
beslendiğinde, bezi değiştirildiğinde veya şekerleme için bırakıldığında).

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Bir ebeveynin sesi ve dokunuşu ile yatıştırılır.
Uyanıklık/tetikte olma dönemleri vardır.
Sessiz ve uyanıkken yüzlere bakar.
Yüzleri takip eder.

Her çocuk kendi hızında gelişir. Ancak bir şey sizi endişelendirirse,
doktorunuza söyleyin. Ayrıca, bebeğinizde şunlar varsa doktora söyleyin:
 
Memeden veya biberondan iyi ememiyorsa.
Diğer yaşıtlarından daha zayıf görünen bir kolu veya bacağı varsa.
Çok telaşlı veya yatıştırması zorsa.

0-3 Yaş arası çocuk gelişiminin takibi
ile ilgili bilgilendirme sağlamak

amacıyla hazırlanmış olan bu checklist,
tamamen öneri niteliğindedir.

 
Her çocuğun gelişiminin birbirinden
farklı olduğu unutulmamaldır. Bu
nedenle, işbu dokümanda yer alan

davranışlardan birinin ya da birkaçının
çocuk tarafından sergilenmemesi,

çocuğun gelişimsel olarak geride veya
ileride olduğuna dair bir kanıt

oluşturmamaktadır.
 

Buradaki bilgilere bakarak herhangi bir
terslik olduğunu düşünmeniz halinde
mutlaka doktorunuza danışınız. Iş̇bu

doküman, hiçbir şekilde doktor tavsiyesi
niteliğinde değildir ve bu amaçla

kullanılamaz.
 

Iç̇erikte yer alan bilgiler hazırlanırken
www.kidshealth.org sitesindeki
bilgilerden faydalanılmıştır. Her

sayfanın en altında yer alan bağlantı
üzerinden, o sayfa hazırlanırken

faydalanılan orijinal metne ulaşılabilir.
 

YASAL  UYARI

http://www.kidshealth.org/


İletişim ve Dil Becerileri

Sosyal ve Bilişsel Gelişimi

Doktoru Ne Zaman Aramalı?
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Başını bir ebeveynin sesine veya diğer seslere çevirir.
İletişim ihtiyacı (tutulması veya beslenmesi, bezinin değiştirilmesi veya
uykuya ihtiyaç duyulması) vardır.
Bir ihtiyacı karşılandığında ağlamayı bırakır (kucağa alındığında,
beslendiğinde, bezi değiştirildiğinde veya şekerleme için bırakıldığında).

Manzaralara ve seslere tepki olarak hareket eder.
Köklenme Refleksi: Bir meme ucu ağzına yerleştirildiğinde emer ve
memeye veya şişeye döner.
Moro Refleks (Sıçrama Tepkisi): Ürkütüldüğünde, kollarını ve bacaklarını
uzatır, sonra tekrar kıvrır.
Eskrimcinin Pozu (Tonik Boyun Refleksi): Kafa bir tarafa çevrildiğinde,
karşı kolu bükerken, diğer taraftaki kolu düzleştirir.
Refleksi Kavramak: Avuç içine yerleştirilmiş bir parmağı tutar; ayak
tabanına dokunulduğunda ayak parmaklarını kıvırır.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Bir ebeveynin sesi ve dokunuşu ile yatıştırılır.
Uyanıklık/tetikte olma dönemleri vardır.
Sessiz ve uyanıkken yüzlere bakar.
Yüzleri takip eder.

Her çocuk kendi hızında gelişir. Ancak bir şey sizi endişelendirirse,
doktorunuza söyleyin. Ayrıca, bebeğinizde şunlar varsa doktora söyleyin:
 
Memeden veya biberondan iyi ememiyorsa.
Diğer yaşıtlarından daha zayıf görünen bir kolu veya bacağı varsa.
Çok telaşlı veya yatıştırması zorsa.

https://kidshealth.org/en/parents/development-newborn.html#catgrowth
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Sosyal ve Bilişsel Gelişimi

Doktoru Ne Zaman Aramalı?
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Bebeğinizin minik parmaklarının sizin parmaklarınız arasında nasıl
kıvrıldığını veya elleriyle yumruk yapabildiğini fark ettiniz mi? 
 
Yüksek sesler çıkartmaya başlar.
Ağlamak dışında başka sesler çıkarır.

Elleriyle sıkı yumruklar yapıp bu şekilde tutabilir.
Kollar ve bacaklar her iki tarafta aynı şekilde hareket eder.
Karnı üzerinde uzanırken, başını kısa süre yukarıda tutabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Ebeveyninin sesini tanır.
Üzgün olduğunda ebeveyninin kucaklamasına, sesine ve sevgisine
karşılık verir.
Müzik gibi hoş bir ses duyduğunda tepki verir.
Yüzünün önüne konulan bir nesneye özellilkle parlak renkli ise bakar.
Yüzleri takip eder.

Her çocuk kendi hızında gelişir. Ancak bir şey sizi endişelendirirse,
doktorunuza söyleyin. Ayrıca, bebeğinizde şunlar doktora varsa söyleyin:
 
Çaprazlanmış bir gözü veya aynı yönde hizalanmayan gözleri varsa.
Yumuşak ses veya yumuşak müzik gibi hoş seslere cevap vermiyorsa.
Aynı anda hareket etmeyen bacakları veya elleri varsa: Örneğin, sadece
bir bacağı tekme atıyor veya sadece bir kolu sallanıyorsa.

www.hergunogren.com
https://kidshealth.org/en/parents/development-1mo.html
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Açlık, ağrı veya yorgunluk belirtmek için daha farklı ağlamalar geliştirir.
Agucuk gugucuk yapar ("ah" ve "oh" der).
Kendisi ile kouşulduğunda, oynandığında veya kendisine
gülümsendiğinde karşılık verir ve dikkatini konuşan kişiye verir.
 

Karnı üzerindeyken başını yukarıda tutabilir ve hatta kolları ile kendini
yukarı kaldırabilir.
Oturur durumdayken kafa kontrolü iyidir.
Tonik boyun refleksi ve sıçrama tepkisi gibi yenidoğan refleksleri
kaybolmaya başlar.
Elinin sıkılmış yumrukarı yarı zamanda açılmaya başlar.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Yumruğunu ağzına koyarak kendini rahatabilir.
Ebeveynleri yakınlardaysa onlara bakmak için çaba sarfeder.
Mutluyken gülümser.
Sıkılır ve yeni bir aktiviteye ihtiyaç duyar ya da ortamın değiştirilmesini
isterse bunu huzursuzlanarak ya da ağlayarak sizin anlamanızı sağlar.
Seslere tepki verir.
Bir taraftan diğerine giden yüz ve nesnelere odaklanır ve takip eder.

El veya ayaklarını fark etmez veya onlarla oynamazsa.
Gözü şaşı ise veya gözleri aynı yönde hizalanmıyorsa.
Elleri veya ayakları birlikte hareket etmiyorsa: Örneğin, sadece tek
bacağıyla tekme atıyor veya tek bir kolunu sallıyorsa.
Daha önce sahip olduğu becerilerde kayıp ya da vücüdunun bir tarafında
zayıflık fark ederseniz.
 
 www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-2mos.html
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Dikkatinizi çekmenin bir yolu olarak agular.
Güler, tiz seslerle ağlar, kabarcıklar yapar.
Sizin agularınıza aynı şekilde karşılık verir.
Siz konuşurken ağzınıza bakar.
Açlık, yorgunluk veya acı için farklı ağlamaları vardır.
 

Önden geriye yuvarlanır.
Nesnelere uzanarak onları kavramaya başlar.
Oyuncakları genellikle iki eliyle kavrayarak ağzına götürür.
Otururken iyi bir kafa kontrolüne sahiptir.
Karın üstündeyken kolları ile desteklediği başını ve göğsünü yukarıda
tutabilir.
 

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Göbeğinin gıdıklanması gibi hoşuna giden şeylere karşı gülümser.
Agucuk gugucuk yaparak sosyal etkileşim başlatır.
Aç olduğunda yumruğunu ağzına sokarak kendini yatıştırabilir.
Bakıcısı yaklaşırken heyecanlanır ve sevgiye karşılık verir.
Çevresindekilerden kolayca dikkati dağılır. Örneğin, önceden emzirilirken
odaklanırken şimdi en ufak seste dikkati dağılır.
Rutinleri tahmin etmeye başlar. 
Kendi ellerini kavrar ve inceler.
Oyuncakları kavrayarak ve onlara bakarak keşfeder.
 

Desteklenen pozisyondayken kafa kontrolünü koruyamazsa.
İnsanlar odaya girdiğinde fark etmezse.
Seslere cevap vermezse.
Önceden sahip olduğu bazı yetenekleri kaybeder veya vücudunun bir
tarafında zayıflık olursa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-4mos.html
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Bazı "ba", "da", "ga" gibi ünsüzleri telaffuz etmeye başlar.
Kendince konuşmaya başlar ("babababa").
Kendi adını fark etmeye başlar.
Bazı kelimeleri anlamaya başlar.
İlgi çekmek ve duygularını ifade etmek için sesini kullanır.

Emekleme pozisyonundayken kendini itmeye başlar ve dizleri üzerinde
ileri geri sallanır.
Yardımla oturup kalkabilir, ayaktayken aşağı yukarı sıçrayabilir.
Bir nesneyi bir elden diğerine geçirebilir.
Kavrama gibi yenidoğan refleksleri kaybolur ve tırmıklı bir kavrama
kullanarak nesnelere ulaşır ve onları yakalar.
Önden arkaya ve arkadan öne her iki yöne de yuvarlanır.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Aşina olduğu yüzleri tanır ve mutlulukla karşılık verir.
Yüksek seslerde irkilir ve korkudan ağlayabilir.
Sosyal olarak aktiftir, dikkatinizi çekmek için gülümser, etkileşime
girdiğinizde size cevap verir.
Mutluluğunu, hazzını, üzüntüsünü, hoşnutsuzluğunu ve öfkesini ifade
eder.
Etrafı daha iyi anlamak için ağız oyuncaklarını ve diğer öğeleri kullanır.
Görüş alanındaki her şeye ulaşır, gitmek istediği yöne hareket eder.
Bir oyuncak düşürdüğünde düşürdüğü yere bakar. 

Başkalarına çok az ilgi gösterir ve nadiren gülümser ya da konuşuyorsa.
Çok az göz temeası kuruyorsa.
Bir nesneyi bir elinden diğerine taşıyamıyor ya da desteksiz oturamıyorsa.
Püreyi kaşıkla yemekte zorlanıyorsa, yutmak yerine dışarı atıyorsa.
Vücudunun bir tarafında beceri kaybı veya zayıflık olursa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-6mos.html
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Yemek yemeği bitirdiğinde ağzını kapatarak ya da yüzünü diğer yana
dönerek istemediğini belli eder.
"Hayır" kelimesini anlar.
"Anne" ve "baba" der (sadece ebeveynlerine değil).
Veda etmek için el sallayabilir ve "güle güle" diyebilir.
Nesneleri işaret etmeye başlar.

Desteksiz oturur, ayağa kalkar.
Mobilyaya tutunabildiği sürece yürür.
Küçük yiyecek parçalarını kavramaya başlar.
Aynı anda her bir elinde birer şeyi tutabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Yabancılardan korkabilir ve ayrı kaldığında bakıcısını özler.
Oyuncaklara veya favori battaniyesine güvenlik için "geçiş nesnesi" olarak
bağlanabilir.
"Nesne kalıcılığını" anlar. Yani bir nesneyi veya kişiyi o anda görmüyor
olmasına rağmen onun hala var olduğu fikrini anlar.
İnteraktif oyunları anlar ve kitap okunurken sayfalara bakar.
Ses çıkartmak için nesneleri zemine ve masaya vurur.

Odadan çıkan biri olduğunda hiçbir tepki göstermezse.
Karnı üzerinde yuvarlanamıyorsa.
Sıçrama tepkisi gibi yenidoğan reflekslerini kaybetmediyse.
Vücudunun bir tarafında beceri kaybı veya zayıflık olursa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-9mos.html#catgrowth
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Sadece ebeveynlerine anne baba der. 
Ane, baba dışında bir, iki kelime söyleyebilir.
Bay bay yapabilir ve nesneleri gösterebilir.
Konuşmaları taklit eder.
 

Her iki elindeki küp veya blokları birbirine vurabilir. 
Tek başına ayakta durabilir.
Tek eliyle tutularak hatta neredeyse tek başına yürüyebilir.
Nesneleri kapların içine koyup çıkarabilir.
İşaret parmağı ve başparmağıyla nesneleri eline alabilir.
Yemek yerken küçük yiyecekleri ağzına getirmek için ellerini kullanabilir.
 
 

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Kendisine kitap okunmasını ve onların resimlerine bakmayı sever.
Odadan çıktığınızda ağlar.
Ayakta durma, yürüme gibi yeni beceriler kazandığında gurur duyar.
Tek adımlık komutları takip eder. "Lütfen bana tapu ver." gibi.
Büyük çocukları ve yetişkinleri izler ve taklit eder.
Kitaba bakarak sayfalarını çevirebilir.

Nesnelere işaret edemiyorsa.
Ünsüz seslerle konuşamıyorsa. 
Vücudunun bir tarafında beceri kaybı veya zayıflık olursa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-12mos.html
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Ne istediğini çekerek, işaret ederek ya da homurdanarak gösterir.
Size objeler getirir. Okumanız için kitap getirmek gibi.
3-5 Kelimeyi (anne ve baba hariç) doğru kullanabilir.
Sorulduğunda vücudunun parçalarını işaret edebilir. "Burnun nerede?"
sorusu gibi.
 
 

Desteğe ihtiyaç duymadan adım atabilir.
Bardaktan sıvı içebilir.
Üç blok üst üste dizebilir.
Kağıt üzerine pastel boya ile karalamalar yapabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Belli aktiviteleri tercih etmeye başlar. İstediği bir aktivite yaparken uykuya
direnmek gibi. 
Kendini rahatlatmak için battaniye ve doldurulmuş hayvan oyuncakları
kullanır.
Bakıcısına sarılma ve öpücükle sevgi gösterir.
Basit komutları anlar ve uygulayabilir.
Yerleri süpürme gibi aktiviteleri taklit eder.
Bulmaca gibi basit problem çözme aktivitelerine katılabilir.
 
 
 

Sarılma ve öpücüklerle karşı sevgi göstermezse.
İhtiyaçlarını ifade etmek için "ba, da, ga" gibi seslerle konuşamıyorsa. 
Diğer çocuklara ilgi göstermiyorsa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-15mos.html
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10 - 20 Kelime kullanabilir.
Tek adımlık komutları anlar. "Oyuncağı al." gibi.
Sorulduğunda vücudunun parçalarını işaret edebilir. "Burnun nerede?"
sorusu gibi.

Koşar, top atar.
Elleri ile merdivenleri çıkabilir.
Kıyafetlerinin bir kısmını kendi çıkarabilir.
Pastel boya ile karalamalar yapabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Taklit ederek oyunlar oynar ve diğer çocuklarla oynar.
Başkalarına karşılık olarak güler ve sevgi gösterir.
Sözlü olarak ya da öfke nöbetleriyle kendini ifade eder.
Favori oyuncağının adını bilir.
Resimli bir kitapta tanıdık nesneleri veya karakterleri işaret edip
tanımlayabilir.
Yemek yapmak ya da konuşmak gibi günlük işleri taklit edebilir.
Nesneleri çiftleriyle eşleştirebilir.

Yürümezse.
Göz teması kurmazsa.
Beş kelimeden daha fazlasını kullanamıyorsa.
Basit talepleri anlayamıyorsa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-18mos.html
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50 Kelimeden fazlasını kullanır.
En az iki kelimelik cümleler kurar. "Ben gidiyorum." gibi.
Bir yabancı tarafından söyledikleri yarı yarıya anlaşılabilir.
"Num num" gibi bebekçe konuşmak yerine "kahvaltı" gibi gerçek kelimeler
kullanır.
 

Küçük blokları üst üste koyabilir.
İyi koşabilir.
Topa vurabilir.
Merdivenlerden aşağı inebilir.
Çizgi ve daireler çizebilir.
Kendi kendine beslenebilir.
 

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Diğer çocuklarla oynar.
Belirli hayvanların yüksek seslerinden korkar.
Bezi kirlendiğinde ya da lazımlık kullanması gerektiğinde söyleyebilir.
İki adımlık komutları takip edebilir. "Oyuncağını al ve rafa koy." gibi.
Vücudunun birçok kısmını adlandırabilir.
Kitaptaki resimleri seçebilir.
Oyuncak bir bebeği beslemek gibi taklit oyunlarına başlar.
Şekilleri eşleştirebilir.

Koşmaz veya sürekli ayak başparmakları üzerinde yürürse.
Konuşmaz ya da sesli harfleri çıkarıp sessiz harfleri ya da kelimeleri
söyleyemezse.
Sınırlı göz teması yaparsa.
Etrafındakilere ya da etrafındaki kişilere karşılık olarak duygularını
göstermezse (mutlu, üzgün, sinirli, heyecanlı olmak gibi).
Taklite dayalı oyunlar oymazsa.

www.hergunogren.comhttps://kidshealth.org/en/parents/development-24mos.html
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3-4 Kelimelik kısa ifadeler kullanır.
Bu ifadelerin yarısı başka insanlar tarafından anlaşılabilir.
Zamirler (ben, sen, o) kullanarak konuşur.
Fazlaca "Ne?" ve "Nerede?" sorularını sorar.

Ellerini yıkar ve kurular.
Yardım alarak dişlerini fırçalar.
Yardım ile pantonunu giyebilir.
Olduğu yerde zıplayabilir.
Topu yukarı atabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Oyun oynamayı sever.
Diğer çocuklarla oynamaya başlar ve bezinin değişmesi ya da lazımlığa
gitmesi gerektiğini söyleyebilir.
Kendisine adıyla hitap edebilir.
Mizah duygusu gelişmeye başlar.
Bir öğenin veya şeyin kavramsal anlamını anlar. "Bana bir blok ver." gibi.

Konuşmaz ya da sesli harfler çıkarıp, sessiz harfleri ya da kelimeleri
söyleyemezse.
Diğer insanların duygularını fark edemiyorsa.
Taklite dayalı oyunlar oynamazsa.
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İletişim ve Dil Becerileri

Sosyal ve Bilişsel Gelişimi

Doktoru Ne Zaman Aramalı?
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En az üç kelimeyi bir araya getirerek cümleler kurabilir.
Çoğunlukla söyledikleri anlaşılabilir.
Sıklıkla "Neden?" diye sorar.
Mekansal kelimeleri anlar. "İçinde, üzerinde gibi".

Merdivenlerden yukarı çıkabilir.
Uzanarak kollarıyla bir topu yakalayabilir.
Başının üzerinden top atabilir.
Tek ayağı üzerinde bir saniyeliğine dengede durabilir.
Daire veya çizgileri kopyalabilir.
Biraz yardımla giyinip soyunabilir.

Hareket ve Fiziksel Gelişimi

Tuvalet eğitimi alabilir.
Bir arkadaşını adlandırabilir.
Bir kız ya da erkek olduğunu, ad ve soyadını, yaşını belirtebilir.
Rol yapma oyunu oynayabilir.
Üç nesne sayabilir.
Basit bulmacalar yapabilir.
Bir kitaptaki hikayeyi yeniden anlatabilir.

Cümlelerle konuşamazsa.
Basit talimatları takip edemezse.
Taklit oyunları oynayamazsa.
Zıplayamazsa.
Şiddetli ayrı kalma kaygısı varsa.
Kalem veya pastel boyayla çizgileri takip edemezse.
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