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UYGULAMA KILAVUZU
Gelișimsel Destek Programı (0-36 aylık gelișimi risk altındaki çocuklar için), 0-3 yaș arası gelișimsel gerilik  gösteren, 
gelișimsel gerilik gösterme riski olan ve normal gelișim gösteren bebek ve çocukların tüm gelișimsel alanlarda 
desteklenmesine yönelik hazırlanmıș bir programdır. Gelișimsel Destek Programı, her gelișim alanında belli yaș 
dönemlerine göre sıralar ve her beceriyi bir amaç olarak görür. Bu amaçları kazandırmaya yönelik de etkinlikleri, 
nitelikli ebeveyn-çocuk etkileșimi temelinde ele alarak ebeveynlerin evde, uzmanların kurumda ve ebeveynlerin 
uzmanlarla birlikte hem evde hem de kurumda birlikte çalıșarak çocuğun gelișimini desteklemeyi hedefler. 
Gelișimsel Destek Programın’da her modül bir gelișim alanını kapsamaktadır. Gelișimsel Destek Programı, bilișsel, 
iletișim, sosyal-duygusal, motor ve özbakım gelișim alanlarına ilișkin modülleri bir yașına kadar olan süreçte üçer 
aylık dönemler halinde, bir-üç yaș arası süreçte ise altıșar aylık dönemler halinde ele almaktadır. 
Her gelișim alanına ilișkin modülde, gelișim alanına yönelik amaç ve etkinlikler ilgili alanın baș harfleri alınarak 
kodlanmıș ve sıralama yapılmıștır. Örneğin, 
• Bilișsel becerilere ilișkin amaç ve etkinlikler “BB” olarak kodlanmıștır. 
• İletișim becerilere ilișkin amaç ve etkinlikler alıcı dil için “ADB”, ifade edici dil için “İDB” olarak kodlanmıștır.
• Sosyal-Duygusal gelișime ilișkin amaç ve etkinlikler “SDG” olarak kodlanmıștır.
• Motor becerilere ilișkin amaç ve etkinlikler büyük kas becerileri için “BKB”, küçük kas becerileri için “KKB” 
olarak kodlanmıștır.
• Öz Bakım becerilerine ilișkin amaç ve etkinlikler “ÖBB” olarak kodlanmıștır.

Her modül yanlarında renkli kutular içeren așağıdaki bașlıklar altında olușturulmuștur.  
• Amaçlar
• Bebeğinizin Yapabildikleri 
• Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler 
• Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin Neler Yapabilirsiniz
• Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar bașlıklarından olușmaktadır.  

GELİȘİMSEL DESTEK PROGRAMI’nın BİLEȘENLERİ
Gelișimsel Destek Programı, ebeveynin ya da uzmanın bağımsız bir șekilde ya da birlikte çocuk ile çalıșmasına imkan 
sunar. Modüllerde yer alan “Amaçlar” kısmı ilgili gelișim alanında ilgili yaș döneminde normal gelișim sürecinde 
çocuğun göstermesi beklenen becerileri ifade eder. Amaçların sıralaması 1’den bașlar ve süreklilik arzeder. Örneğin, 
bilișsel gelișim alanında 0-3 ay döneminde 4 amaç yer almaktadır. Yaș olarak 3. ayın sonunda olan bir çocuğun bu 
bölümde yer alan 4 beceriyi de kazanmıș olması ve göstermesi beklenir.  Bașka bir deyișle birinci amacı çocuğun daha 
erken ve daha sonra sırasıyla 2, 3 ve 4. becerileri göstermesi beklenir. Ebeveyn ya da uzman çocuğun bulunduğu yaș 
dönemine ilișkin becerileri ilk amaçtan bașlayarak, sınayarak çocuğun ilgili beceriyi gösterip göstermediğine bakar ve 
göstermediğine ilișkin gözlemleri ve değerlendirmesi sonucu ilgili beceriyi “Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler”, 
“Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin Neler Yapabilirsiniz” ve “Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar” 
kutularındaki bilgileri kullanarak kazandırmaya ya da geliștirmeye çalıșır.
“Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler” kısmı ilgili becerilerin (amaçların) kazandırılmasında ebeveyne ve uzmana 
pratik strateji/teknik ve öneriler içermektedir. Her amacın koduna göre (Örneğin, BB-1, Bilișsel Beceriler-1) etkinlikler yer 
almaktadır. Bu pratik strateji/teknik ve önerilerin sık tekrar edilmesi, ilgili beceriyi çocuğun kazanmasına yardımcı 
olacaktır. 
“Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin Neler Yapabilirsiniz” kısmı ise çocuk ile birlikte iken ebeveynlerin ve 
uzmanların çocukla daha nitelikli etkileșimlere girmeleri ve ilgili becerileri daha kolay kazanmaları ya da geliștirmelerine 
yardımcı olacak pratik önerileri kapsamaktadır. Çocuk ile birlikte iken bu önerilere dikkat edilmesi ve bu önerilen uygu-
lamaya yansıtılması çocuğun ilgili becerileri daha hızlı kazanmasına ya da geliștirmesine yardımcı olacaktır.  
“Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar” kısmı ise ilgili becerileri kazandırırken ya da geliștirirken ne tür oyuncak, 
eșya ya da durumu kullanabileceğinize ilișkin önerileri kapsamaktadır.  Bazı durum, oyuncak ve eșyalar ilgili oldukları 
beceriler ile ilișkilendirilmiștir. Örneğin, Bilișsel gelișim alanında 0-3 ay döneminde “Zil, Çıngırak (BB-1 için)” șeklinde 
ifade edilmiștir. Bașka bir deyișle, Bilișsel Becerilerde 1. amacı (beceriyi) kazandırmak ve geliștirmek için zil ve çıngırak 
etkili bir șekilde kullanılabilecek araçlardandır.  
GELİȘİMSEL DESTEK PROGRAMI, așağıdaki uygulama biçimleri ile kullanılabilir:
1. Uzman desteği olmadan evde ebeveynlerin tek bașına çocukları ile kullanımı
2. Uzmanın kurumda çocukla birebir kullanımı
3. Uzmanın ebeveyn ile ișbirliği içinde kurum ve/veya ev temelli olarak çocukla kullanımı
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  Amaçlar       ICF Kod
BB-1. Bir ses duyduğunda tepki verir.     d115,d160 
BB-2. Yavașça hareket eden nesneleri görsel olarak 90 derece izleyebilir.  d110     
BB-3. Her bir nesnenin sesine karșılık iki nesne arasında bakıșlarını kaydırır. d115,b1560
BB-4. Gözlerinin önünde ellerini hareket ettirerek bir araya getirir.  d110

      Bebeğinizin Yapabildikleri:

*Hareket eden nesneleri kısa süreli 45 derecelik açıda 
izleyebiliyor.
*15-25 cm uzaklıkta tutulan nesneleri görebiliyor.

       Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler:

BB-1. Bebeğiniz sırtüstü yatarken kulağına 10-15 cm bir 
mesafeden küçük bir zili hafifçe çalın ve bebeğinizin tepkilerini 
izleyin. Bebeğiniz irkiliyorsa ya da hareket ediyorsa, ona gülüm-
seyin ve kucağınıza alın. Bebeğiniz seslere tepki vermiyorsa, o 
zaman çocuk doktoruna danıșmak ve ișitme testi yaptırmak uygun 
olabilir. 
BB-2. Bebeğiniz sırtüstü yatarken, bir ipin ucuna asılmıș olan bir 
ponponu gözünün önünde tutun ve bebeğinizin ponponu 
gördüğünden emin olun. Ponponu önce sağa doğru 90 derecelik 
açıyla, sonra sola doğru 90 derecelik açıyla hareket ettirin. Eğer 
bebeğiniz ponponu takip edemiyorsa, o zaman ponpona zil 
takarak bebeğinizin ponponu takip etmesini kolaylaștırın. Ancak 
daha sonra zili çıkarıp yalnızca ponponla bu çalıșmayı tekrarlayın. 
Bebeğiniz bir nesneyi 90 derece izleyebiliyorsa, o zaman 180 
derece nesneyi izleme becerisini değerlendirin ve bu beceriye 
ilișkin çalıșmalara bașlayın. 
BB-3. Bebeğinizi sırtüstü yatırdıktan sonra sesleri ve görünüșleri 
birbirinden farklı iki nesneyi görme mesafesinde tutun. Sırayla bu 
nesnelerin birinin sesini çıkarıp bebeğinizin bakmasını sağlayın. 
Sonra diğerinin sesini çıkarıp, bakmasını sağlayın. Sesi çıkarılan 
nesneye bebeğiniz bakmadığında, nesneyi ona doğru biraz 
yaklaștırın. Bebeğiniz nesnelere baktığında ona gülümseyin ve 
kucağınıza alın.
BB-4. Bebeğiniz 3 aylık olduğunda sırtüstü yatarken tepkilerini 
izleyin. Bebeğiniz parmaklarıyla oynayarak iki elini bir araya 
getirdiğinde ona gülümseyin ve güzel sözler söyleyin. Bebeğiniz 
ellerini bir araya getirmediğinde siz hafifçe ellerinden tutun ve 
görüș alanı içinde ellerini hareket ettirerek bir araya getirin. 
Bebeğinizin elleriyle daha fazla ilgilenmesi ve ellerine bakmasını 
sağlamak için çalıșmalar yapın. Örneğin, bebeğinizin bileklerini 
sıkmayacak bir biçimde farklı renklerde, yünden ya da kumaștan 
bileklikler hazırlayın. Bu bileklikleri bebeğinizin sağ ve sol bilekler-
ine takın. Ellerini görüș alanı içinde hareket ettirerek izlemesini 
sağlayın. Eğer bebeğiniz elleriyle ilgilenmezse, bu bilekliklerin 
üzerlerine bir iki tane de küçük plastik zil takın. Bu bileklikleri 

bebeğin yüzüne zarar vermemesi için yalnızca bebeğinizin 
yanındayken kontrollü kullanın. 

       
      Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin 
Neler Yapabilirsiniz: 

*Bebeğinize gülümsemeli ve göz kontağı kurmalısınız.
*Etkinliklere bașlamadan önce bebeğinizin aç olmadığından 
emin olmalısınız.
*Etkinliklere bașlamadan önce altı kirliyse değiștirmelisiniz 
ve bebeğinizin keyifli olduğu zamanlarda etkinlikleri 
yapmaya özen göstermelisiniz.
*Bebeğiniz ilk aylarda zamanının çoğunu uykuyla geçirecek-
tir. Bu nedenle, bebeğinizin uyanık olduğu zamanlarda etkin-
liklerinizi kısa süreli olarak gerçekleștirebilirsiniz.  
*Bebeğinizin ilgi gösterdiği nesneleri kullanmalısınız.
*Bebeğinizle çalıșırken nesneleri görme mesafesinde 
tutmalısınız.
*Bebeğinizin etkinliklerde gösterdiği doğru tepkilerini gülüm-
seyerek ve “aferin” gibi ifadeler kullanarak ödüllendirmelisiniz.
*Bebeğinizin etkinliği yapması için ona küçük yardımlarda 
bulunmalısınız. 
*Etkinlikleri yaptıktan sonra bebeğinizi kucağınıza almalı ve 
onu sevdiğinizi söylemelisiniz. 
*Bebeğinizle yaptığınız etkinlikleri tekrarlamalısınız. 
*Etkinlikleri yaparken bebeğinizin becerisi arttıkça farklı 
materyallerle aynı etkinlikleri yapmaya devam etmelisiniz. 
*Bebeğiniz etkinlikler sırasında ağlamaya bașladıysa onu 
etkinliklere devam etmesi için zorlamamalısınız. 

       
       Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar:

*Zil, çıngırak  (BB-1 için)
*Ponpon, bir ipin ucuna takılmıș renkli top, zil (BB-2 için) 
*Sallandığında, sıkıldığında ve üzerine basıldığında değișik 
sesler çıkaran oyuncaklar ya da nesneler (BB-3 için)
*Bileğe takılabilecek kumaștan ya da lastik tokalar (BB-4 
için)

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANI
BİLİŞSEL BECERİLER (BB) 0-3 AY

4



  Amaçlar       ICF Kod
BB-5. Görüș alanında olan bir oyuncağı kavrar.     d1201
BB-6. Yavașça hareket eden nesneleri 180 derecelik açıda izler.   d110
BB-7. Kuru üzüm kadar küçük bir nesneye bakar.     d160
BB-8. Nesneleri tutabilmek için ellerini uzatır.     d2101
BB-9. Nesneyi bir elinden diğerine geçirir.     d129

      Bebeğinizin Yapabildikleri:

*Kısa süreli nesnelerle ilgileniyor.
*Hareket eden nesneleri 90 derece izleyebiliyor.
*Uzanırken nesne ve eli arasında bakıșlarını kaydırabiliyor.

       Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler:

BB-5. Bebeğiniz sırtüstü yatarken ilgisini çeken, elleriyle rahat 
kavrayabileceği sesli ve renkli bir oyuncağı, görüș mesafesi içinde 
tutun. Bu oyuncağın sesini çıkararak, bebeğinizin oyuncağa 
bakmasını sağlayın ve “al” diyerek elinizdekini bebeğinize uzatın. 
Eğer bebeğiniz nesneyi kavrayarak alırsa, onu ödüllendirin. 
Bebeğiniz nesneyi alamazsa, bebeğinizin parmaklarını nazikçe 
tutarak, bașparmak bir yanda diğer parmaklar öbür yanda olacak 
biçimde oyuncağı kavramasına yardımcı olun.  Bebeğinizin 
oyuncağı kavraması arttıkça, yardımınızı azaltın. 
BB-6. Bebeğiniz sırtüstü yatarken bir ipin ucuna asılmıș olan bir 
ponponu, gözünün önünde tutun ve bebeğinizin ponponu 
gördüğünden emin olun. Sonra ponponu bebeğinizin gözü önünde 
orta hatta tutarken, önce sağa doğru, sonra sola doğru hareket 
ettirin. En son olarak 180 derece açı yapacak șekilde ponponu 
hareket ettirin. Gerekirse ponpona zil takarak, bebeğinizin 
ponponu takip etmesini kolaylaștırın. Ancak, daha sonra zili çıkarıp 
yalnızca ponponla bu çalıșmayı tekrarlayın.
BB-7. Bebeğiniz așina olduğu birinin kucağında masada 
otururken, önüne beyaz bir A4 kâğıdı koyun ve üzerine de orta 
alanda olacak biçimde siyah bir kuru üzüm yerleștirin. Ardından 
kâğıda parmağınızla hafifçe vurun ve “bak” diyerek, onun dikkatini 
çekmeye çalıșın. Eğer bebeğiniz kuru üzüme 3 saniye kadar 
bakarsa, onu ödüllendirin. Eğer kuru üzüme bakmazsa, o zaman 
önce bebeğinizin görebileceği ve ilgisini çeken, kuru üzümden 
daha büyük (küp, lego vb.) bir nesneye bakma, sonra da giderek 
daha küçük nesneye bakma çalıșmaları yapın. Nesneleri kâğıt 
üzerine koyarken, kolaylıkla fark edilmesini sağlamak için nesne 
ve kâğıt arasında renk zıtlığının olmasına dikkat edin. Sesli ve 
dikkat çekici renkleri olan nesneleri de kullanabilirsiniz.
BB-8. Bebeğinizin ilgisini çeken, sesli, renkli ve dokunulduğunda 
hareketlenen bir nesneyi gözü önünde tutun. Bebeğinizin dikkatini 
nesne üzerine çekmek için nesnenin ses çıkarmasını sağlayın. 
Bebeğiniz nesneye çok az bir uzanma eğilimi gösterse bile ona 
“aferin, harikasın” gibi övgü dolu sözler söyleyin. Bebeğiniz 
nesneye hiç uzanmazsa, o zaman nesneyi yaklaștırın, elinden 
tutup nesneye doğru uzanmasına yardımcı olun ve güzel sözlerle 
onu ödüllendirin. Bebeğinizin nesneye uzanması arttıkça 
yardımınızı azaltın. 
BB-9. Bebeğiniz, 6 aylık olduğunda, önüne ilgisini çeken ve rahat 
kavrayabileceği büyüklükte bir nesneyi koyun. Bebeğinizin 
tepkilerini izleyin. Eğer bebeğinizin, bu ilgi çekici nesneyi bütün 

elini kullanarak avuçla kavradığını ve bir elinden diğerine 
geçirdiğini gözlediyseniz, hemen bebeğinizi ödüllendirin. Eğer 
bebeğiniz bir elinden diğerine geçirmekte zorlanıyorsa, öncelikle 
nesneyi avuçla kavraması üzerinde farklı nesneler kullanarak 
çalıșın. Sonra da nesneleri elden ele geçirmesi için bebeğinize 
yardım edin. Bebeğiniz, beceriyi kendiliğinden yapar duruma 
geldikçe, yardımlarınızı azaltın ve onu ödüllendirmeyi unutmayın.    
       
       Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin 
Neler Yapabilirsiniz: 

*Bebeğinize gülümsemeli ve onunla göz kontağı 
kurmalısınız.
*Bebeğinizin davranıșlarını gözlemlemelisiniz.
*Evdeki ortamı, bebeğinizle çeșitli etkinlikler yapmak üzere 
düzenlemelisiniz.
*Nesneleri bebeğinizin görüș alanı içinde tutmalısınız.
*Bebeğiniz için kullandığınız nesnelerin sağlıklı, temiz ve 
güvenli olmasına dikkat etmelisiniz. 
*Bebeğinizin hangi nesnelere ilgi duyduğunu belirlemelisiniz 
ve ilgisini çeken nesneleri kullanmalısınız.
* Bir etkinlikten diğerine geçiș yaparken, diğer etkinlikler için 
kullandığınız materyallerle bebeğinizin ilgisini çekmeye 
çalıșınız. 
*Etkinlikler arasında, yüz-yüze oynanabilecek oyunlar (örn., 
șarkılar söyleyip șarkıya uygun hareketler yapılabilir) 
oynamalısınız. 
*Etkinlikler sırasında bebeğinizin çıkardığı sesler ve yüz 
ifadeleri varsa, onları sanki anlamlı bir sohbet yapıyormuș 
gibi yanıtlamalısınız. 
*Bebeğinizin kolay kavrayabildiği nesneleri kullanmalısınız. 
*Etkinliklerde gösterdiği doğru tepkileri güzel sözler söyley-
erek ve fiziksel temas sağlayarak ödüllendirmelisiniz.
*Bebeğinizin etkinliği yapması için ona küçük yardımlarda 
bulunmalısınız. 

        Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar:

*Çay kașığı, çıngırak, bebeğinizin kavrayabileceği 
büyüklükte nesneler (BB-5 için)
* Ponpon, ipin ucuna asılmıș yumușak top (B-6 için)
*Kuru üzüm, küçük boncuk, düğme, bloklar, legolar (BB-7 
için)
*Paket kağıdı, gazete kağıdı, ses çıkaran nesneler (BB-8 için)
*Tahta küpler, bloklar, legolar (BB-9 için)

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANI
BİLİŞSEL BECERİLER (BB) 3-6 AY

5



6

  Amaçlar        ICF Kod
BB-10.  Ulașamadığı oyuncağı elde etmek için uğrașır.    d-1750
BB-11. Bir kısmı görünecek bir biçimde örtünün altına saklanan nesneyi bulur.  b-163
BB.12. Gözü önünde yere düșen nesneyi arar.     d-1750
BB-13. Eylemlerin sonuçlarını tekrarlamak için eylemleri tekrarlar.   b-163

*Bebeğinizin göz hizasına gelerek göz kontağı kurmalı ve ona 
gülümsemelisiniz.
*Bebeğinizin ilgisini çeken, tercih ettiği ve kavrayabildiği 
nesneleri kullanmalısınız. 
*Bebeğinizle etkinliklere bașlamadan önce ve etkinlik araların-
da yüz-yüze oyunlar oynamalısınız.
*Etkinlikler sırasında bebeğinizin farklı eylemleri ve bu eylem-
lerin sonuçlarını deneyimlemesi için ona fırsatlar yaratmalısınız 
(örneğin, bebeğinizin dikkati sizdeyken birlikte bir topu yuvarla-
yarak topun uzağa doğru gitmesini sağlayabilirsiniz) 
*Bașlangıçta etkinlik sürelerini daha kısa tutup giderek etkin-
likte kalma süresini arttırmalısınız. Aynı etkinlik için farklı 
materyaller kullanmalısınız.
*Etkinlikleri bebeğiniz keyifli olduğu zamanlarda yapmalısınız. 
Onu zorlamamalısınız. 
*Bebeğinizin etkinliği yapması için küçük yardımlarda bulun-
malısınız ve giderek yardımınızı azaltmalısınız. 
*Etkinliklerin sonunda bebeğinizi ödüllendirmelisiniz.
*Etkinlikleri farklı zamanlarda ve farklı araçlarla tekrar-
lamalısınız.



7

  Amaçlar      ICF Kod
BB-14. Nesneleri kasenin içinden alır ve nesneleri kasenin içine koyar. b-1472, d-1312
BB-15. Her bir elinde birer küpü tutarak küpleri birbirine vurur.   d-134 
BB-16. Gözü önünde bir örtünün altına tamamı saklanan nesneyi bulur. b-1440
BB-17. Farklı büyüklükteki iç-içe geçen kapları birbirinin içine yerleștirir. b-1163, b-1312



8

  Amaçlar        ICF Kod
BB-18. İki farklı șeyin altına saklanan nesneyi bulur.      d3110
BB-19. İki /üç küpten kule yapar.       d155, b163
BB-20. Kendiliğinden karalama yapar.       d1550, b163
BB-21. Resimli kitaplardaki dikkat çekici renkli çizimleri eliyle vurarak/parmağıyla gösterir.  d160 
BB-22. Küçük bir șișenin içindeki kuru üzümü çıkartmak için șișeyi ters çevirir.   d310 



9

  Amaçlar       ICF Kod
BB-23. Eș nesneleri birbiriyle eșler.        b117, d1370
BB-24. Altı küpten kule yapabilir.      d155, b163
BB-25. Üçlü șekil tahtasına daire, kare ve üçgen șekillerini yerleștirir.    d1370, b163
BB-26. Bir resimde iki nesneyi tanıyarak gösterir.      d160 
BB-27. İstediği nesneyi almak için bir araç kullanır.     d1750, b117  

       Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar:
*Eș tabaklar, bardaklar, kaseler, taraklar (BB-23 için)
*Küp șeklinde tahta bloklar (BB-24 için)
*Șekil yap-bozları ya da șekil kutuları (BB-25 için)
*Yazıları olmayan ya da șekil kutuları (BB-26 için)
*Evcilik ve araba oyunları gibi çeșitli oyunlara ilișkin malzemeler 
(BB-27 için)



10

  Amaçlar       ICF Kod
BB-28. Taklit ederek düșey çizgi çizer.      d130
BB-29. Bir resmin adını söyler.       d133
BB-30. Nesnelerle nesnelerin resimlerini eșler.     b117, d1312
BB-31. Yuvalı bir yapbozun altı parçasını takar.     d1750, b117  



11

  Amaçlar       ICF Kod
BB-32. Birbirinin aynı olan resimleri eșler.      d117, d1312
BB-33. Renkleri eșler.       d117, d1370
BB-34. Șekilleri eșler.       d117, d1370
BB-35. Üç/dört resmin adını söyler.       d133 
BB-36. Yedi/sekiz küpten kule yapar.       b163 

32,33,34



“DİL/İLETİŞİM GELİŞİM ALANI”

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen 
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."
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13



14

  Amaçlar     ICF Kod
ADB-1. Konușan kișiye doğru döner ve en az 5 sn. bakar.         b1560, b2302 
ADB-2. Tanıdık bir ses duyduğunda sakinleșir/susar.                b1560
ADB-3. Sıklıkla konușanın ağzını ve dudaklarını izler.               b140, d1600          
 



15

  Amaçlar      ICF Kod
ADB-4. Konușan kișiyi bakınarak arar.     b2302, b1560  
ADB-5. Bașını çevirerek sesin yerini (hangi yönden geldiğini) bulur.    b2302, b1560
ADB-6. Ses duyduğunda mırıldanmayı bırakır.   b1401, d1601
             



16

  Amaçlar       ICF Kod
ADB-7. Adına tepki verir.       b16700, d3101
ADB-8. “güle güle” “anne” “yukarı bak” gibi sözcükleri ayırt ediyor görünür.   b16700, d3101
ADB-9. “hayır” denildiğinde durur, bakar veya çekinir.     b16700, d31010
ADB-10. Aile üyelerinin adlarını ayırt eder.      b16700, d3101
ADB-11. Belli bir zaman diliminde bașkalarının sohbetlerine dikkatini yöneltir.   b1400, d161
ADB-12. Sık kullanılan ya da sık gördüğü nesnelerin isimleri söylendiğinde onları fark eder. b16700, d3101



17

  Amaçlar       ICF Kod
ADB-13. “bana ver” ”nerede” gibi basit istek ve yönergeleri anlar.  b16700, d3101
ADB-14. Annenin baktığı yere bakar.     b1403
ADB-15. Müzik ya da șarkı çaldığında tepki verir.    b1401, 1601
       



18

  Amaçlar      ICF Kod
ADB-16. Duyguları gösteren yüz ifadelerine tepki verir.   b1670, d3150
ADB-17. Bildiği nesneler sözel olarak istendiğinde alıp, getirir.  b16700, d3101
ADB-18. Çeșitli vücut bölümlerini adları söylendiğinde ayırt eder.  b16700, d3101, d1370
ADB-19. Sorulduğunda giysi bölümleri/parçalarını gösterir.   b16700, d3101, d1370



19

  Amaçlar       ICF Kod
ADB-20. İpucu için bir bașkasının yüzünü dikkatle izler.   b1670
ADB-21. Eylem sözcüklerini anlar.       b1670
ADB-22. Adı söylenen 5 ya da daha fazla resmi ișaret eder.   b16703, d3150
ADB-23. İki așamalı yönergelere uyar.     b16700, d3101



20

  Amaçlar       ICF Kod
ADB-24. Kiși eklerini anlar.       b1670-b16700
ADB-25 Olumsuz yapıları anlar.      b1670-b16700
ADB-26. Sahiplik/iyelik eklerini anlar.     b1670-b16700

ADB-24.

ADB-25.

ADB-26.



21

  Amaçlar      ICF Kod
ADB-27. Vücudun küçük bölümlerini gösterir.   b1670, d3103  
ADB-28. Genel akrabalık terimlerini bilir.    b1670, d3103
ADB-29. Eylemle ilișkili nesneyi bilir.    b16700, d3103, d1370

ADB-27.

ADB-28.

ADB-29.

29



22

  Amaçlar       ICF Kod
ADB-30. Yer bildiren bir terimi anlar.     b16700, d3103
ADB-31. Bir tane kavramını anlar.     b16700, d3103

ADB-30.

ADB-31.

ADB-31



23

  Amaçlar      ICF Kod
ADB-32. Resimlerde gösterilen eylemle ilișkili nesneyi bilir. b16700, d3103, d1332
ADB-33. Sık kullanılan eylemleri anlar.    b16700, d3103, d1332

ADB-32.

ADB-33.

ADB-32 ADB-33



24

  Amaçlar      ICF Kod
ADB-34. “Büyük” ve “küçük”ü anlar.      b16700, d1370
ADB-35. Yer bildiren terimleri anlar.    b16700, d1370, d1332

ADB-34.

ADB-35.

ADB-34 ADB-35



25

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-1.  Acıktığını ya da rahatsız olduğunu belirten özel bir tür ağlaması vardır.   b3401       
İDB-2. Yalnızken sesleme (babıldama/mırıldanma) yapar.   d3401                
İDB-3. Memnun olduğu zamanlarda bunu belirten seslemeler yapar.  b3401, d331
İDB-4. Kendisiyle konușulduğunda güler, sesler çıkarır.     b3401, d331    
 



26

  Amaçlar        ICF Kod
İDB-5. Yetișkin kendisinin çıkardığı sesleri taklit ettiğinde sesleme yaparak karșılık verir. b3401, d331 
İDB-6. İki tane tanımlanabilir ünlü ile heceler üretir.     b3401, d331
İDB-7. Çığlık atar (acıdan değil).       b3401, d331
İDB-8. “k ” , “g”, “h” gibi ünsüz sesleri üretebilir.     b3401, d331
İDB-9.”b”,”m”,”w”,”d”,”n”,”r”, gibi ünsüzleri üretir.     b3401, d331
           



27

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-10. Sözel oyunlar oynar.                                                       d331, b167
İDB-11. Ünlü ünsüz sırasında hecesel tekrarlar üretir.    d331, b340
İDB-12. Bazı uygun jestleri kullanır.      d3350, b16713
İDB-13. Ayna karșısında kendi görüntüsüne seslemeler yapar.   b11420, b3350

             



28

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-14. Ağlamadan sesleme yaparak isteklerini belirtir.   b320, d331
İDB-15. Değișik perdelerde/tonlarda seslemeler yapar.   b3101, d331
İDB-16. Oyuncaklarına sesleme yapar.     b320, d331



29

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-17. Bazı sözcükler için farklı bir sözcük uydurabilir.                   b16710, d133
İDB-18. Bazı isteklere uygun sözel tepkilerde bulunur.    b16710, d330
İDB-19. Sıklıkla 1 ya da daha fazla belirli, anlamlı sözcük üretir.   b16710, d330



30

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-20. Bir bașkasının dikkatini bir nesneye çeker.     b1403
İDB-21. Hayvan seslerini taklit eder.     b16710, d130



31

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-22. İstendiğinde 2 ya da daha fazla nesnenin adını sözel olarak adlandırır.               b16710, d130
İDB-23. Kendiliğinden 5 ya da daha fazla sözcük kullanır.                                               b16710, d330



32

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-24. İstemediği bir eylemi durdurur.                                               b167
İDB-25. Nesne ya da eylem ister.                                                           b16710, d330



33

  Amaçlar        ICF Kod

İDB-26. Gideceğini anladığında kendiliğinden el sallar.                                                     d3350, b16713

İDB-27.Yetișkinin sohbet sırasında kullandığı sözcükleri anlașılmaz șekilde taklit eder.    d130

Kaș



34

  Amaçlar      ICF Kod

İDB-28. Zaten sözcük dağarcığında olan sözcükleri taklit eder.  b16700, b16710, d130

İDB-29. Yeni sözcükleri taklit eder.     b16700, b16710, d130

İDB-30. Durum eki (-i hali) kullanır.     b16700-b16710



35

  Amaçlar      ICF Kod

İDB-31. Bilinen geçmiș zamanı (-di) kullanır.    b16700, b16710

İDB-32. Sözcük dağarcığı sürekli artar.    b16700, d16710, d1330



36

  Amaçlar       ICF Kod

İDB-33. Kendiliğinden 20 ya da daha fazla sözcük kullanır.                             b16700, d330



37

  Amaçlar       ICF Kod

İDB-34. İhtiyaç duyduğunda ya da istendiğinde ișaret etmektense sözcük kullanmaya bașlar.     b16710, d330, d1331



38

  Amaçlar        ICF Kod

İDB-35. İki ya da daha fazla sözcüğü birleștirerek kullanır.                                                    d130

İDB-36. Çevresindeki sesleri taklit eder (hayvan, araba ya da oyundaki sesler).                    d330

İDB-37. Her hafta yeni sözcükler edinir ve daha fazla kullanır.                                              b16710



39

İDB-38. Durum (Hal)eki (-e), (-de), (-den), (- in), (- le) kullanır.     b16700-b16710



40

İDB-38. Durum (Hal)eki (-e), (-de), (-den), (- in), (- le) kullanır.     b16700-b16710



41

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-39. İyelik eklerini kullanır.                                                                                           b16700, d330
İDB-40. Șimdiki zaman ekini kullanır.                                                                       b16700-b16710
İDB-41. Tekil kiși eklerini kullanır.                                                                                    d1332 (Üç amaç birleștirilmiș)

İDB-42. Çoğul ekini kullanır.                                                                                            d1332



42

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-43. Çoğul kiși eklerini kullanır.      d1332
İDB-44. Gelecek zaman ekini kullanır.       b16700-b16710
İDB-45. Öğrenilen (duyulan) geçmiș zaman ekini kullanır.     b16700-b16710



43

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-46. Geniș zaman ekini kullanır.                                                                               b16700, b16710
İDB-47. Soru eklerini kullanır.                                                                   b16700, b16710
İDB-48. Edilgen yapıları kullanır.                                                                                         b16700, b16710
İDB-49. Konușması yarı yarıya anlașılır.                                                                b16700, d330



44

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-50. İletișim amacıyla 3-4 sözcüklü cümle kurar.    b16710, d330
İDB-51. Basit sorulara uygun cevap verir.     b16710, d330



45

  Amaçlar      ICF Kod
İDB-52. Giderek artan sayıda soru sorar.    b16710, d330, d132
İDB-53. Zamirleri (adıl) kullanır.     b16710, d330
İDB-54. Jargon ile ekolali çoğunlukla biter.    b16710, d330
 



46

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-55. Fonemleri doğru kullanır.                                                                                b16710, d330
İDB-56. Sözcük dağarcığı hızla artar.      b16710, d330

 



47

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-57. “Acıktığında, üșüdüğünde, susadığında ne yaparsın” sorularına cevap verir.                  b16700, d330, b16710
İDB-58. Sorulduğunda adını soyadını söyler.      b16700, d330, b16710
İDB-59. Kısa sohbet eder.        d350



48

  Amaçlar       ICF Kod
İDB-60. Konușması tam olarak anlașılır.                                                                            b320, d330
İDB-61. 200-300 sözcük kullanır.                                                                                 b16700, d330, b16710

 



“MOTOR GELİŞİM ALANI”

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen 
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

49



50



51

  Amaçlar     ICF Kod
BKB-1. Etrafını izlemek için bașını sağa sola çevirir.    b1253, d7104 
BKB-2. Yüzüstü yatarken bașını kaldırır.    d7601
KKB-1. El ve parmaklarını ağzına götürür.     b7611, d1200 
KKB-2. Eline oyuncak alır ve sallar.     d1310, b7611        



52

  Amaçlar     ICF Kod
BKB-3. Yatakta yüz üstü yatarken döner.   d4107  
BKB-4. Oturmaya gelirken bașını tutar.    d4155
BKB-5. Çevresine bakınmak için elleri üzerinde kalkar.  d410, b7611
BKB-6. Destek alarak oturur.     d4103
KKB-3. Destekli pozisyonda bir elle oyuncağa uzanır.  d4453 
KKB-4. Her iki elini kullanarak oyun oynar.   d4401            



53

  Amaçlar     ICF Kod
BKB-7.   Sırt üstü oynarken döner.    d4107  
BKB-8.   Desteksiz oturur.     d4103
BKB-9.   Destek alarak emekleme durușu alır.   d310
BKB-10. Kol ve bacaklarıyla sürünür.    d4550
KKB-5.   Oyuncağı eliyle kavrar.     d4452 
KKB-6.   Oyuncağı bir elinden diğerine geçirir.   d4401
KKB-7.   Oyuncağı avuç içi, baș ve ișaret parmağıyla tutar.  d4401           



54

  Amaçlar      ICF Kod
BKB-11. Emekleyerek çevresini keșfeder.      d4550  
BKB-12.  Tutunarak ayağa kalkar.     d4154  
BKB-13.  Koltukların kenarını tutup yürümeye bașlar.     d4500
KKB-8.  Elindeki oyuncağı isteyerek bırakır.    d4403  
KKB-9.  Oyuncağın ipini baș ve ișaret parmağıyla çeker.   d4402
KKB-10.  Misket vb. küçük nesneleri baș ve ișaret parmağının ucuyla tutar.  d4402  



55

  Amaçlar      ICF Kod
BKB-14. Desteksiz ayakta durur.       d4154  
BKB-15. Desteksiz yürür.      d4500  
BKB-16. Emekleyerek merdiven inip-çıkar.      d4550
KKB-11. Farklı büyüklükteki oyuncakları boș kabın içine doldurur.   d4402-4403  
KKB-12. İki-üç küpü üst üste koyar.     d4402
KKB-13. İki eliyle biberonu tutup su içer.     d4301



56

  Amaçlar      ICF Kod
BKB-17. Acemice koșar.       d4552  
BKB-18. Destekli merdiven inip-çıkar.     d4551  
BKB-19. Ayakla topa vurur.        d4351
KKB-14. Elini kaldırıp top fırlatır.      d4454 
KKB-15. Dört-altı adet küpü üst üste koyar.     d4402
KKB-16. Birbirine tutturulan nesneleri ayırır.    d4401



57

  Amaçlar      ICF Kod
BKB-20. Yana ve geriye doğru yürür.       d4500  
BKB-21. Merdiven inip-çıkar.      d4551  
BKB-22. Her iki ayağıyla zıplar.      d4553
KKB-17. Büyük halkaları ipe dizer.     d4402 
KKB-18. TV ve radyo tușuna basar.      d4408
KKB-19. Sekiz küp ile kule yapar.     d4302 

KKB-18.

KKB-19.



58

  Amaçlar      ICF Kod
BKB-23. Engeller arasından koșar.      d4552  
BKB-24. Yetișkin gibi merdiven inip-çıkar.     d4551  
BKB-25. Gelen topu kol ve gövdesi arasında yakalar.    d4458
KKB-20. Kapı kolunu çevirerek açar.      d4453 
KKB-21. Baș ve diğer parmaklarıyla kalem tutarak dairesel karalama yapar.  d4400-d4453
KKB-22. Kitap sayfasını çevirir.       d4402



“SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM”

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen 
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

59



60



61

  Amaçlar     ICF Kod
SDG 1: Uyaranlara  sesle ya da bedeni ile tepki verir.         d3100 
SDG 2: Sıra alır.                     d7600     
 

SDG-1:

SDG-2:



62

  Amaçlar       ICF Kod
SDG 3: Tanıdığı seslere ve yüzlere gülümseyerek, sesler çıkararak yanıt verir. d115
SDG 4: Basit oyunlara katılır.       d331
SDG 5: Sevdiği etkinliği sürdürmeyi talep eder.                   d7601     
SDG:6: Farklı duygusal durumlara, farklı tepkiler verir.    d7104, b1520

SDG-3:

SDG-4:

SDG-5:

SDG-6:

* “Cee” 



63

  Amaçlar       ICF Kod
SDG 7: Yetișkinle gözkontağı kurar.      b122, d7104 
SDG 8: Kendi bașına 5-10 dakika oynar.      d8800
SDG 9: Yetișkini taklit eder.                      d130 
SDG 10: Elindeki oyuncak ya da nesne istendiğinde verir.   d7104, b122

SDG-7: 

SDG-8: 

SDG-9: 

SDG-10: 
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  Amaçlar        ICF Kod
SDG 11: Hatırlatıldığında baș baș yapar ya da el sallar.       d7104, d3350
SDG 12: Yetișkinle karșılıklı oyun oynar.       d880
SDG 13: Yetișkinin ișaret ettiği bir nesne ya da olaya yetișkinle eș zamanlı olarak 30-60 sn dikkatini yöneltir. d3150    

SDG-11: 

SDG-12: 

SDG-13: 
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  Amaçlar       ICF Kod
SDG 14: İstediği/tercih ettiği nesne ya da oyuncakları ișaret ederek yetișkinin dikkatini çeker. d3350
SDG 15: İstemediği/hoșlanmadığı oyuncak, eșya ya da yiyecekleri uygun șekilde reddeder.  d3350
SDG 16: “Hayır” denildiğinde sürdürdüğü davranıșta ya da talebinde ısrar etmez.  d2501
SDG 17: İsimlendirildiğinde aile üyelerini ișaret eder.     d7106
SDG 18: “Benim” ve “senin” ifadelerini kullanır ya da bu kavramlara tepki verir.   d330, d133

SDG-14:

SDG-15-16:

SDG-17:

SDG-18:
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  Amaçlar       ICF Kod
SDG 19: İstendiğinde küçük ev ișlerine yardımcı olmak yoluyla sosyalleșir.   d710
SDG 20: Kardeși ya da akranı gibi diğer çocuklarla 5-10 dakika paralel oyun oynar.  d8802
SDG 21: Bir bașka çocuk ya akranı ile 2-3 dakika karșılıklı oyun oynar.   d8803
SDG 22: Hatırlatıldığında nesne ya da yiyeceğini bir bașka çocukla paylașır.   d71040
SDG 23: Yetișkin tarafından anlatılan/okunan kısa öyküyü dinler.    d161

SDG-19:

SDG-20:

SDG-21:

SDG-22:

SDG-23:
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  Amaçlar      ICF Kod
SDG 24: Oyuncaklarını toplamaya yardım eder.    d2180
SDG 25: “Ne”, “niye” gibi sorular sorar.    d330 
SDG 26: Tehlikeli durumların farkına varır.    d571
SDG 27: Oyuncakları ya da giysileri arasında seçim yapar.  d5404, d177

SDG-24: 

SDG-25: 

SDG-26: 

SDG-27: 
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  Amaçlar       ICF Kod
SDG 28: Üzgün, kızgın, mutlu, korkmuș, șașkın gibi duygusal ifadelerin farkına varır. b152
SDG 29: Yetișkinin “hayır” tepkisine karșı öfkesini kontrol eder.   b1521, d7102
SDG 30: İsteklerini erteler veya isteklerinle değișiklik yapar.    b1521, d7102
SDG 31: Ebeveyn tarafından konulan kural ve beklentilere uygun davranır.  b1253, d7104

SDG-28: 

SDG-29: 

SDG-30: 

SDG-31: 



“ÖZBAKIM ALANI”

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen 
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."
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  Amaçlar       ICF Kod
ÖB-1. Annesinin memesini ve/ya da biberonu fark eder ve onlara doğru uzanır.  d5500, d5600 
ÖB-2. Meme/biberon emer.        b5200  
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  Amaçlar       ICF Kod
ÖB-3. Biberonu ve/ya da anne memesini görünce hareketlenip  d5500  
elini kolunu sallayarak beslenmeyi umduğunu belli eder.
ÖB-4. Ellerini annesinin memesinin ya da biberonunun üzerine koyar.    d4401
ÖB-5. Meme, kașık ya da biberon yaklașınca ağzını açar.    d1200
ÖB-6. Püre ya da lapa gibi besinleri emer ve yutar.       b5100, b5105
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  Amaçlar      ICF Kod
ÖB-7. Biberonu yardımsız tutar ve emer.    d4401, b5100, d5602
ÖB-8. “Elleriyle yemek yer.”      b5100, d5601  
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  Amaçlar       ICF Kod
ÖB-9. Yardımla bardaktan su içer.      d5608
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-10. Kașıkla ağzına yiyecek götürmeye çalıșır.     d5501, d4402 
ÖB-11. Bisküvi ve/ya da ekmek kabuğu gibi katı yiyecekleri kendi kendine   b5101
ısırır ve çiğner.
ÖB-12. Anne-babasının yediği yiyecekleri ezildiğinde yer.    d5501 
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-13. Bardaktan dökerek su içer.       d5608 
ÖB-14. Kașıkla kendi kendine dökerek yemek yer.     d5501
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-15. Anne-babasının yediği yiyecekleri küçük parçalara bölündüğünde yer.  d5501
ÖB-16. Çorabını ve șapkasını çıkarır.      d5401
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-17. Kollarını-bacaklarını uzatarak giydirilmesine yardımcı olur.   d5409
ÖB-18. Șapkasını giyer.   .     d5401
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-21. Pantolonunu çıkarır.       d5401 
ÖB-22. Gündüzleri uzun sürelerle kuru kalır.      d53008
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-23. Kamıșla meyve suyu vb. içer.      d5608, b3100 
ÖB-24. Yiyecekleri çatal kullanarak yer.      d3501



82

  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-25. Çoraplarını giyer.        d5400 
ÖB-26. Ayakkabılarını giyer.       d5402

(ÖB-25 için)
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*Beli lastikli ve geniș bir pantolon (ÖB-27 için)
*Geniș yakalı biraz bol kazak (ÖB-28 için)
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-29. Fermuar açar.        d4402
ÖB-30. İșaretle ve sözlerle tuvaleti (çiși ve kakası) geldiğini belli eder.   d53000
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-31. Yetișkin gözetiminde tuvaleti kullanır.      d53001
ÖB-32. Yardımla ellerini, yüzünü yıkar ve kurular.     d5100
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-34. Kendi kendine kașık-çatal kullanarak yemek yer.    d4402
ÖB-35. Dökmeden sürahiden bardağına su doldurur.     d430, d445
ÖB-36. Kazağını giyer.        d5400

       Bebeğinizin Yapabildikleri:

*Dökmeden bardaktan su içer.
*Kașıkla dökmeden yemek yer.
*Çatal kullanarak yemek yer.
*Kazağı çıkarır.

       Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler:

ÖB-34. Bebeğinize kașık ve çatal kullanarak yemek yeme 
becerisinin öğretiminde yemek zamanlarını kullanın. Ailece 
yemeğe oturun. Bebeğinizin kașık ve çatal kullanarak kendi 
bașına yemek yemesine izin verin. Gerektiğinde destek olun. 
Bebeğiniz yardımınız olmadan kașık ve çatalı kullanarak 
yemek yediğinde onu ödüllendirin.
ÖB-35. Bebeğinizin sürahiden bardağa su koyması için fırsat 
yaratın. Susadığı zamanı ya da bir içecek hazırlama zamanını 
kullanabilirsiniz. Bebeğiniz için bardağı ve sürahiyi onun 
kolaylıkla ulașabileceği bir yere koyun. Ardından bardağa 
suyu koyması için bekleyin. Suyu doldurmaya bașladığında 
onu ödüllendirin. Suyu doldururken bebeğinizi izleyin. Barda-
ktaki suyun tașmaması için uygun zamanda ona durmasını 
söyleyin. Gerektiğinde bebeğinizin beceriye bașlamasında ve 
beceriyi yerine getirmesinde yardım edin. Bebeğinizin 
beceriyi yaparken su miktarlarını görmesi için șeffaf bardak 
ve sürahi kullanın. Bebeğinizin bardağa suyu daha kolay 
koyabilmesi için sürahideki sıvı miktarını az tutun.
ÖB-36 Gün içinde giyinme-soyunma zamanlarını bu becerin-
in öğretimi için kullanın. Bebeğinizin kazağını giydirirken 
onunla birlikte yapın. “Hadi kazağını giyelim” deyin ve kazağı 
giyme sırasında yaptığınız șeyleri adım adım ona söylerken 
aynı zamanda elinin üzerinden tutarak ya da elini yönlendir-
erek ona yardım edin. Bebeğiniz ustalaștığında bunu tama-
men kendisinin yapmasını bekleyin ve gerektiğinde destek 
olun. Ama yardımlarınızı bebeğiniz daha fazla doğru yapma-
ya bașladıkça azaltın. İlk öğretimlerinizde bebeğinizin 
kazağından biraz daha büyük ve yakası geniș olan kısa kollu 
tișört gibi giysileri seçin. Bu bebeğinizin kazağını daha kolay 
giymesini sağlayacaktır. Bebeğiniz tișört giymeyi daha iyi 
yapar hale geldiğinde kendine uygun kazak ile

çalıșabilirsiniz. Bebeğinizle çalıșırken kazağını giymede en 
son yapılan basamaktan öğretime bașlayın. Yani, kazağını 
bașından ve kollarından siz giydirin ve ondan kazağını 
göğsünden beline çekmesini isteyin. Bunu öğrendiğinde, 
bașından siz giydirin ve ondan kollarını geçirmesini isteyin. 
Bunu öğrendiğinde, kazağını bașından geçirmesini isteyin. 
Bunu öğrendiğinde kazağını kendi bașına giymesini isteyin. 
Kazak giyme becerisinin öğretiminde her seferinde kazağının 
ön tarafını kendisine gösterin ve bir süre sonra kendisinin 
bulmasını bekleyin. Gerektiğinde destek olun. 

      Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin 
Neler Yapabilirsiniz: 

*Bebeğinizle aynı boy hizasında yüz yüze olun.
*Bebeğinizle etkileșime girdiğinizde bebeğinizle göz teması 
kurup onunla konușun.
*Gerektiğinde bebeğinize abartılı biçimde model olun.
*Dikkatinizin onda olduğunu ona hissettirin.
*Bebeğinizin günlük rutinlerini öğretim amaçlı kullanın. 
*Bu zamanları oyun oynarmıș gibi hem bebek hem de 
kendiniz için eğlenceli hale getirin.
*Bebeğinizin kendi bașına bir șeyler denemesine,yapmasına 
izin verin ve ondan bir șeyler yapmasını isteyin.
*Yaptığımız șeyle ilgili onunla konușun.
*Bebeğinizin davranıșlarını izleyin.
*Gösterdiği doğru/olumlu davranıșları alkıșlayarak ve aferin 
gibi ifadeler kullanarak, ona dokunarak ödüllendirin.

        Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar:

*Bebeğinizin rahatlıkla tutabileceği ve ağzına götürebileceği 
bir kașık
*Geniș saplı, kısa, küçük çatal (Bebeğinizin daha iyi tutması 
için)
*Șeffaf renkte sürahi ve bardak (Bebeğin sıvı miktarını 
görmesi için)
*Kısa kollu geniș tișört (Kazak giyme becerisinde ilk öğre-
timlerde)
*Geniș uzun kollu kazak
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  Amaçlar        ICF Kod
ÖB-37. Düğmeleri açar.        d4402
ÖB-38. Düğmeleri ilikler.        d4402
ÖB-39. Çıt çıt takar.        d4402

       Bebeğinizin Yapabildikleri:

*Pantolonunu çıkarır ve giyer.
*Çorabını ve șapkasını çıkarır ve giyer.
*Kazağını çıkarır.
*Fermuar açar.

       Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler:

ÖB-37/ÖB-38 Düğme açma ve ilikleme becerileri için 
önce büyük düğmelerle çalıșın. Bebeğiniz düğme açma 
becerisini öğrendikten sonra düğme ilikleme becerisinin 
öğretimini yapın. “Hadi düğmeleri açalım” deyin ve 
düğme açma sırasında yaptığınız șeyleri adım adım ona 
söyleyin. Aynı zamanda bebeğinizin tam arkasına geçin 
ve elinin üzerinden tutarak ya da elini yönlendirerek ona 
yardım edin. Bebeğiniz ustalaștığında bunu tamamen 
kendisinin yapmasını bekleyin ve gerektiğinde destek 
olun. Ama yardımlarınızı bebeğiniz daha fazla doğru 
yapmaya bașladıkça azaltın. Aynı basamakları düğme 
ilikleme becerisi için de kullanın. Bebeğiniz büyük 
düğmeleri açma/ilikleme becerisini yapar hale gelince 
küçük düğmeli giysilere geçin.
ÖB-39 Çıtçıt takma becerisi için geniș, büyük çıtçıtlarla 
çalıșmaya bașlayın. Önce çıtçıt kapatmayı öğretin. 
Bebeğiniz bunu öğrendiğinde açmayı ve tekrar kapat-
mayı öğretin. “Hadi çıtçıtı kapatalım.” deyin ve çıtçıt 
kapatma sırasında yaptığınız șeyleri adım adım ona 
söyleyin. Aynı zamanda bebeğinizin tam arkasına geçin 
ve elinin üzerinden tutarak ya da elini yönlendirerek ona 
yardım edin. Bebeğiniz ustalaștığında bunu tamamen 
kendisinin yapmasını bekleyin ve gerektiğinde destek 
olun. Ama yardımlarınızı bebeğiniz daha fazla doğru 
yapmaya bașladıkça azaltın. Aynı basamakları çıtç.ıt aça 
ve tekrar kapatma becerisi için de kullanın. Bebeğiniz 
geniș çıtçıtları açma/kapatma becerisini yapar hale 
gelince daha küçük çıtçıtlara geçin.

       Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin 
Neler Yapabilirsiniz: 

*Bebeğinizle aynı boy hizasında yüz yüze olun.
*Bebeğinizle etkileșime girdiğinizde bebeğinizle göz 
teması kurup onunla konușun.
*Gerektiğinde bebeğinize abartılı biçimde model olun.
*Dikkatinizin onda olduğunu ona hissettirin.
*Bebeğinizin günlük rutinlerini öğretim amaçlı kullanın. 
*Bu zamanları oyun oynarmıș gibi hem bebek hem de 
kendiniz için eğlenceli hale getirin.
*Bebeğinizin kendi bașına bir șeyler denemesine,yap-
masına izin verin ve ondan bir șeyler yapmasını isteyin.
*Yaptığımız șeyle ilgili onunla konușun.
*Bebeğinizin davranıșlarını izleyin.
*Gösterdiği doğru/olumlu davranıșları alkıșlayarak ve 
aferin gibi ifadeler kullanarak, ona dokunarak ödüllen-
dirin.

        

        Kullanabileceğiniz Yararlı Eșya ve Durumlar:

*Büyük düğmeli giysiler
*Geniș, büyük çıtçıtlı giysiler
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  Amaçlar       ICF Kod
ÖB-40. Tümüyle soyunur.       d5401
ÖB-41. Yönlendirildiğinde tümüyle giyinir.     d5400
ÖB-42. Tuvalette kendi bașına pantolonunu indirir.    d5401, d330
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