
diNLEME

lsitsel farkındalık
Sese tepki verir

Annenin sesini tanır

.
.

0-3 ay

.



.

.

0-3 ay

Ani seslerden korkar.
Konusmayı dinler,

sonrasında tepki verir.
Tanıdıgı seslerde sakinlesir.

ALici dil



Aglar.
Mırıldanır.
Algılar.

-

konusma.
0-3 ay



ifade edici dil

Acıktıgında ve sinirlendiginde aglar.
Mutlu oldugunu göstermek için

sesler çıkarmaya baslar.

- -
-

-

. . .

0-3 ay



bilissel gelisim

-

. .
.

. .
.

0-3 ay

Tanıdık kisi ve durumları fark eder.
Nesnelere kısa süreli bakar.

Beslenme ve diger ihtiyaçlarının
zamanını anlar.



.sosyal gelisim
0-3 ay

Anneye gülümser. Konusmayı dinler.
Konusan kisinin yüzünden

çok agzına bakar.
Kısa süreli göz teması kurar.

-

.
.



diNLEME
.

Sesler anlam kazanır.
Daha dikkatli dinler.
Adına tepki verir.

Ses tonlamalarını farkeder.
Kendi sesini dinler.

Sesin kaynagını bulur.-

4-6 ay



Sesin kaynagını bulur.
Adına tepki verir.

Ses tonları ile mutlu ya da
kızgın oldugunuzu fark eder.
Aglarken bir ses duydugunda
tepki olarak aglamayı bırakır.

ALici dil
4-6 ay

-
-

-

-



Güler, agular, bagırır.
Çıkardıgı seslerin süresini degistirir.

‘’a’’ sesini kullanır.
ünsüz sesler üretir.
‘’m’’ sesini kullanır.

konusma.
4-6 ay

- -



ifade edici dil

Ihtiyaçlarını belirtmek için ses çıkarır.
Sarkı söylendiginde ses ile karsılık verir.

Mutlulugunu ya da mutsuzlugunu
çesitli sesler çıkararak belli eder.

Yalnızken ya da baskalarının
yanındayken ses çıkarır.

.

-
-. .

.
.

. . .

4-6 ay



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Nesnelere bakar ve almak için uzanır.
Neden sonuç iliskisini ögrenmeye baslar.

Tanıdık kisileri fark eder.
Nesneleri agzına götürür.

. .
.

4-6 ay

-

-



.sosyal gelisim

Göz teması sürdürür.
Yüz mimiklerini taklit eder.

Iletisime geçmek için ses çıkarır.
Sözel iletisimde sıra alır.
.

4-6 ay

.

.



diNLEME
.

Sesin kaynagını dogru sekilde tespit eder.
Dikkat süresi uzar.

Nesne ile kelimeyi eslestirir.
Ünlü sesleri ayırt eder

7-9 ay

- - .

..



Bay bay, çak, alkıs gibi yönergeleri
yerine getirir.

Sarkılar hosuna gider.
Adı söylendiginde bakar.

Sürekli gördügü nesnelerin yerini bulur,
ismini ögrenmeye baslar.

Hayır kelimesini anlamlandırır.
-

-
-

.

. .

.

ALici dil
7-9 ay



Açık heceli sesler çıkarır.(ma,ma) (ba,ba)
Dilini kullanarak anlamsız sesler çıkarır.

Tonlamalar yapar.
p-b-m-d ünsüzlerini kullanır.

konusma.
7-9 ay



ifade edici dil

Açık heceleri (ba,ba) tekrar eder.
Müzikli oyunlara daha fazla katılır.
Dikkat çekmek için sesler çıkarır.

Yüksek sesler çıkarır.
Basit kelimeleri beden dile ile ifade eder.

(evet-hayır)

. . .

7-9 ay



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Kaba motor hareketleri taklit eder.
Sık gördügü nesneler tanır.
Nesneyi elden ele aktarır.
Saklama oyunlarını sever.
Nesneleri isaret eder,verir.
Halkaları çubuktan çıkarır.

.

-

7-9 ay



.sosyal gelisim

lletisim kurmak için isteklidir.
lsteklerini uzanarak yada göstererek

ifade eder.
Yetiskinliklerle ortak ilgi kurar.

(resimlere bakmak gibi)
Basıyla onaylar, el sallar, alkıslar.

.

.

.
.

7-9 ay



diNLEME
.

Kelime anlamlandırmalar çogalır.
Kendi sesini dinler.

Baskalarının sesini dinler takip eder.
Sesin kaynagını, yönünü bulur.

Konusanı ayırt eder.

-

-
.

10-12 ay



Yeni kelimeler duymaktan hoslanır.
Gürültülü ortamda konusmayı dinleyebilir.

lstenilen nesneyi verir.
Tek basamaklı basit yönergeleri yapar.

ALici dil
10-12 ay

.
.



Sesleri, hece tekrarlarını taklit eder.
(la la la )

Sesin siddetini ve süresini uzatır.
p,b,d,m seslerini kullanır.

konusma.
10-12 ay

.



ifade edici dil

4 heceli kelimeler kullanır.
Tonlamaları taklit eder.
Nesneler ile konusur.

Sarkılara ses çıkararak karsılık verir.
Sesleri kabamotor ile taklit eder.

( alkıs,bay bay)

-

.

. .

. . .

10-12 ay



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Elindeki nesneyi vermemek için direnir.
Nesneyi iliskilendirir.(araba-sürmek)
Güldürdügünde eylemi tekrar eder.

Mantar çivileri çıkarır.
Benzer seyleri eslestirmeye baslar.
Nesneleri üst üste koymaya baslar.

10-12 ay

.

.

.
.

-



.sosyal gelisim

Soru cevapları anlamaya baslar.
Basit selamlama vedalasma ifadelerini anlar.
Sıra alma becerileri gelismeye devam eder.

Seslere ses ile karsıılık verir.
Çekerek yönlendirmeler yapar.

Reddetmek için beden dili kullanır.

10-12 ay

.

.
.



diNLEME

Kelime dagarcıgı genisler.
Basit cümleleri anlar.

Tek basamaklı yönergeleri taklit eder.

- - .

13-15 ay

.



.
.

13-15 ay

Her hafta yeni kelimeler anlamlandırır.
Nerede sorusunu anlar.(Baba nerede?)

Vücudunu tanımaya baslar.
Kafiyelerden hoslanır.

ALici dil



Tek kelimeleri ifade eder.
Ünlü sesleri kullanır.

p,b,d,m,n,h,y ünsüzlerini kullanır.

-

konusma.
13-15 ay



ifade edici dil

7 ya da daha fazla kelimeyi ifade eder.
lstedigi nesneyi ses ile ifade eder.
Konusurken beklemeye tonlama

kullanmaya baslar.
Sarkı söyler.

Yeni kelimeleri taklit eder.

-.

.
.

.

. . .

13-15 ay



bilissel gelisim

.
.

. .
.

. .
.

13-15 ay

2 dakika boyunca aynı nesne ile ilgilenir.
Dairenin yerini bulur.(tak-çıkar)

Kalın kalem ile serbest karalama yapar.
Nesneleri islevine uygun olarak kullanır.

Saklanan nesneyi bulmaya çalısır.



.sosyal gelisim
13-15 ay

Konusan kisi ile uzun süre göz teması kurar.
Konusma sırası almaya baslar.
Nesneyi baska bir odadan gidip

getirmeye baslar.
5n1k sorularını anlamaya baslar.

.
.

..
. .



diNLEME
.

Ayırt etmeleri daha iyi yapar
Duyduklarını taklit eder.

Günlük hayatta kullanılan daha çok
kelimeyi tanır.

16-18 ay



Basit soruları anlar.
Kelimeleri gruplandırır.

Vücudun bölümlerini tanır.
Saklanılan nesneyi bulur.

50 kelimeyi anlar.

ALici dil
16-18 ay



Ünlü harflerin çogunu kullanır.
p,b,dm,n,h,y üretmeye devam eder.
Tek kelimeleri daha anlasılır söyler.

-

.

konusma.
16-18 ay



.

ifade edici dil

10 anlamlı kelimeyi ifade eder.
Beden dilinden çok konusmayı tercih eder.

Daha – tekrar gibi kelimeler kullanır.
Duyduklarını taklit eder.

. . .

16-18 ay

.



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Dairesel çizimleri taklit eder.
Çivileri takar.

Engeli asıp istedigi nesneyi alır.
Nesne devamlılıgı olusur.

Kitaptaki resimleri gösterir.
Küçük nesneleri toplar.

.
.

-
-

16-18 ay



.sosyal gelisim

Yetiskinden yardım ister.
lletisim baslatmak için ses çıkarır.

Yabancılardan çekinir.
Tanıdıgı kisilerle olmayı ister.
Diger çocukları taklit eder.

.

.
.

.

16-18 ay



diNLEME
.

2 kelimeli isitsel hafızası vardır.
Sarkıları ayırt eder.

lki basamaklı yönergeleri uygular. (topu al)
Betimlemeleri anlar.(çiçekli ev)

Gruplamalar yapar.(meyveleri bul)

.
. .

19-24 ay



Eylemleri anlar
Kisi zamirlerini anlar.(benim-sen gibi)

24 aylık oldugunda
250-300 kelimeyi anlar.

ALici dil
19-24 ay

.
-



“r” yerine “y“ kullanır.
Daha net konusur.

k,g,t,n ünsüzlerini kullanır.
Kelimelerin ortasında ki ve sonunda

ünsüzleri bazen atlar.

.

konusma.
19-24 ay



.

ifade edici dil

10 anlamlı kelimeyi ifade eder.
Beden dilinden çok konusmayı tercih eder.

Daha – tekrar gibi kelimeler kullanır.
Duyduklarını taklit eder.

. . .

19-24 ay

.



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Sembolik oyunları taklit eder.(evcilik)
Nesnenin islevine takılmaz.
(terligi telefon gibi kullanır.)

Bul tak; üçgen, kare, daireyi yerlestirir.
Dikey çizgileri taklit eder.

Kagıt yırtmaya baslar. Kule yapar
Boncuk dizer.Basit yapbozları yapar.

-

.
-

.

19-24 ay



.sosyal gelisim

Özgüveni gelismeye baslar.
Yetiskinlerin isteklerine cevap verir.

Bildigi konularda yetiskinler gibi konusur.
Grup oyunları oynar.
Bilgi ister.(bu ne)

Konusurken sıra alır.

-

. .

.
.

.

19-24 ay



diNLEME
.

Bildigi sarkıları teknolojik
aletlerden dinler.

2 kelimeyi isitsel olarak hatırlar.
Uzun konusmaları anlar.
Uzaktan mesafeden

konusulanı anlar.

..

.

.

-
25-30 ay



Karmasık eylemleri anlar.
Nesnelerin islevlerini anlar.

 Büyük-küçük kavramını anlar.
Yer bildiren kelimeleri anlar.(içinde-üzerinde)

Az-çok kavramını anlar.
Zamirleri anlar.(onlar)

ALici dil
25-30 ay

.
.



Vurguları dogru kullanır.
f, y ünsüzlerini kullanır.

m,p,b ünsüzlerini sonda kullanır.
Kelimeleri fazla tekrar eder.

Fısıldar.
Aynı kelimeyi farklı sekillerde telaffuz eder..

-

konusma.
25-30 ay



.

ifade edici dil

2-3 kelimelik ifadeleri sık kullanır.
Sen ben zamirlerini kullanır.

2 kelime kullanarak yardım ister.
5n1k sorularına cevap verir. Sarkıları

ezbere söyler. Olumsuzluk ifadelerini kullanır.
Ana renkleri ifade eder.

lki basamaklı sayıları tekrar eder. 

. . .

25-30 ay

.

.



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Sembolik oyunlara devam eder.
Eylemleri tamamlar.(çak-alkıs)

Nesneleri amacına uygun sekilde kullanır.
Sayfaları birer birer çevirir.

Yatay-dikey-daire seklini taklit eder.
Esleme yapar.

Tane kavramını anlar.Yarısını bulur.

.

.

.

25-30 ay



.sosyal gelisim

Konusmayı sever.
Diger çocuklarla parelel oyunlar gelistirir.

Oyuncaklarını paylasır.
Oyunlarda daha çok konusur.

-

.
.

.
.

.

25-30 ay



diNLEME
.

3 kelimeyi isitsel olarak hatırlar.
(büyük sarı ayı)

lki farklı bilgiyi sıraya koyar.
Kayıtlı hikayeleri dinler, anlar.

2-3 basamaklı yönergeleri yerine getirir. 

.

.

31-36 ay



Sık kullanılan fiileri anlar.
Nesnelerin parçalarını gösterir.

Zaman kavramını anlar.(dün bugün yarın)
Eksik olanları fark eder.
Farklı kavramları anlar.

ALici dil
31-36 ay



t ve h için f
r için y seslerini kullanır.
Sondaki sesler yerlesir.

l,e,r,s,s,z,ç ünsüzlerini kullanır.
Telefuzlar daha dogru hale gelir.

.
.

-

konusma.
31-36 ay



.

ifade edici dil

Kız erkek kelimelerini söyler.Resim
hakkında konusur. Adını soyadını söyler.
Bir gününü kısa anlatır. Sohbet eder.

Çogul ifadeler kullanır.lyelik eklerini kullanır.
Negatif anlam içeren kelimeler kullanır.(degil)

Ve – çünkü gibi baglaçları kullanır.
3 rengin adını söyler.

. . .

31-36 ay

.

-
-

-

.



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Yazı yazma ev çizme gibi etkinliklere
ilgi duyar.

Hayali oyunlar kurar.
Renk kartlarını eslestirir.
Eksik çizimleri tamamlar.

Nasıl ve nedenlerle ilgilenir.
Yarım resmi tahmin eder. 

. .

31-36 ay



.sosyal gelisim

Sırası gelince konusur. Paylasır.
Siir ezberler.

Sarkıları hareketleri ile söyler.
lzin istemeye baslar.
Duygularını ifade eder.

Sorular sorar.

. .
.

.
. .

31-36 ay



diNLEME
.

5 kelimeyi isitsel olarak hatırlar.
3  bilgiyi sıraya koyar.
Kısa hikaye anlatır.

3 basamaklı yönergeleri yerine getirir.
6 kelimelik cümle yapılarını takip eder.

.

37-42 ay



10-15 dakikalık hikaye dinleyebilir.
Kalite,doku,miktar gibi zor kavramları anlar.

Gündüz gece aktivitelerini ayırt eder.
Bos, dolu-aynı,farklı kavramlarını kullanır.

Kıyaslamaları anlar.

ALici dil
37-42 ay

.
-

.



j,v,t,h ünsüzlerini kullanır. 
Kelimelerin telaffuzu daha sabittir.

konusma.
37-42 ay



.

ifade edici dil

Ekleri, sıfat ve zamirleri
dogru yerde kullanır.

Ne zaman ? Kaç tane sorularını sorar.
Çünkü kelimesini kullanır.

Mesajı iletir. 500 kelimeyi anlar.
Problem çözme sorularına cevap verir.

. . .

37-42 ay

-



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Birebir iletisime baslar
Nesneleri kıyaslar
Hayal gücü gelisir.

Basit problemleri çözer.
Zor kavramları anlar kullanır

.

.

37-42 ay



.sosyal gelisim

Çocuklara uygun sekilde oynar.
Baskalarının duygularını ihtiyaçlarını anlar,

ifade eder.
Rol yapmaktan hoslanır.

Sohbet baslatır.

.
.

.

37-42 ay



diNLEME
.

5 cümle kullanarak hikaye anlatır.
8 cümleyi dinleyerek takip eder.
Karmasık dil yapıları kullanır anlar.
(Bahçede yesil yapraklı turuncu

olan sey nedir ?)

.
.
.

43-48 ay



Tekil çogul ifadeleri anlar.
Geçmis simdi gelecek arasındaki farkı anlar.

lki resim arasındaki farkı bulur.
Hız agırlık kıyaslamalarını anlar.
Ortamda eksik olan seyi bulur.
1500-2000 kelimeyi anlar.

...

-

-

ALici dil
43-48 ay



Sesi atma ya da baska sesin yerine
kullanma azalır.

Ünsüzlerin çogu yerlesmistir.Kelimenin ilk
ve sonunda ses hataları daha çok olur.

Sesini duruma göre uygun tonlama ile kullanır.
Konusmanın hızı ve ritmi normaldir.

konusma.
43-48 ay

.

. .

.

-



ifade edici dil

Onun onların ifadelerini kullanır
Karmasık detaylı hayali hikayeler anlatır.

Kıyaslamaları tamamlar.
800-1500 kadar kelime kullanır.

Olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

.

. . .

43-48 ay



bilissel gelisim
. .

.
. .
.

Basit nesneleri çizer.
Zaman kavramını anlar.

Nesneyi meslek ile iliskilendirir.
Hayali kahramanlar ile hikaye anlatır.

Dikkat süresi artar.
Desenleri eslestirir.

Olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

.

..

43-48 ay



.sosyal gelisim

Özgüveni ve özsaygısı artar.
Girdigi ortamdakilerden istekte bulunur.

Konu degisikliklerine uyum saglar.
lletisimde sesini uygun tonlamalarla kullanır.

Sohbeti kendi baslatır.

.

.

-
-

.

.

43-48 ay


