ALANLAR

6 ay

9 ay

Sosyal/ Duygusal Etrafındakilere Göz kontağı
gülmez ya da
ağlamaz

kurarak ya da yüz
ifadelerini
kullanarak
başkalarıyla
olmaktan keyif
almaz

12 ay

18 ay

24 ay

Yeni birisini fark
etmez

Başkalarıyla
iletişim kurmak
ve oyun oynamak
için ilgi
göstermez

Oyuncaklarla
oynarken,
amacına uygun
kullanmaktansa
onları birbirine
vurur, düşürür ya
da fırlatır (örn:
küplerden kule
yapmak, oyuncak
bebeğe sarılmak
yerine)

Sırayla yapılan
oyunları
oynamaz (cee-e,
top yuvarlama
gibi)

KISITLI YA DA HİÇ GÖZ KONTAĞI OLMAMASI
İletişim

Babıldamaya
başlamaz

Mimik ve jestler
yoktur ( işaret
etmek, göstermek,
el sallamak)
İki kısımlı
babıldama
başlamaz (gaga,
baba)

Konuşmaya
benzer
babıldama
cümleleri
kullanmaz
Tanıdık
kelimelere cevap
vermez

Anlaşılır kelimesi
yoktur

En az 50 kelimesi
yoktur

Kısa ve basit
istekleri anlamaz
(Top nerede?)

Kelimeleri bir
araya getiremez
(örn: Araba ver)
Söylenenlerin bir
çoğunu kolayca
anlayamaz

Her yaş için
uyarı işaretleri
Belirlenen
gelişimsel
basamaklara
ulaşamamak
Ebeveynlerin yoğun
endişeleri
Becerilerin önemli
derecede
kaybedilmesi
Görsel ya da işitsel
uyaranlara tepki
verilmemesi
Yetişkinlerle ya da
diğer çocuklarla
çok az iletişim
kurulması
Ton, hareket ya da
kuvvet anlamında

İnce Motor ve
Biliş

Oyuncaklara
uzanmaz ya da
onları tutmaz
Elleri sıklıkla
birbirine
kenetlidir

Kaba Motor

Yuvarlanmaz
Karın üstü
dururken
kafasını ve
omuzlarını dik
tutamaz

Oyuncakları tutup
bırakamaz
Oyuncağı bir
elinden diğerine
geçiremez

Destek olmadan
oturamaz
Hareket etmez
(sürünme,
emekleme gibi)

Beslenmesinin
büyük bir kısmı
sıvı ya da
püreden oluşur
Katı yiyecekleri
çiğneyemez
Baş parmağı ve
işaret parmağını
kullanarak küçük
nesneleri
tutamaz
Emeklemez ya da
poposunun
üzerinde dönmez
Ayağa kalkmak
için çabalamaz

Bir yetişkin
Mobilyalara
tarafından
tutunarak ayakta
tutulduğunda
durmaz
ağırlığını düzgün
bir şekilde ayaklara
veremez

Kalem tutmaz ya
da kalemle
çiziktirme
yapmaz
Küplerden kule
yapmaya
çalışmaz

Destek olmadan
yürümeye
kalkışmaz
Yalnız başına
ayakta durmaz

Öz bakım
becerilerine
yönelik hiç ilgisi
yoktur (örn:
beslenme,
giyinme)

Koşamaz
Tutunarak
merdivenden
çıkamaz
Top atamaz

vücudun sağ ve sol
kısımlarının farklı
işlev görüyor
olması
Gevşek ve sarkık ya
da sert ve gergin
hareket ediyor
olması

