
0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI
(GEDEP) 

"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
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
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  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
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  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.
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  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
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  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 
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  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)
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  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  
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  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
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