Çocuğunuzun oyunları

Ebeveyn olarak, çocuğunuzun neleri yapabildiğini ve neleri yapamadığını bilirsiniz. Aşağıda
bir dizi etkinlik sıralanmıştır. Lütfen çocuğunuzun ilgili faaliyeti yapıp yapamadığını belirtin.
Bir başka deyişle, çocuğunuzun etkinliği (veya benzer bir şeyi) yaptığını gördüyseniz,
"EVET" altındaki kutuyu işaretleyin. Çocuğunuzun etkinliği yapamayacağını biliyorsanız,
"HAYIR" altındaki kutuyu işaretleyin. Çocuğunuzun bu etkinliği yapıp yapamayacağından
emin değilseniz, "BİLMİYORUM" altındaki kutuyu işaretleyin. Lütfen her soruyu cevaplayın.
Lütfen bu soruların, yaşları 18 ay ile 4 yaş arasında değişen çocuklara yönelik olduğunu aklınızda
bulundurun. Bazı etkinlikler çocuğunuz için kolay olabilirken, diğerleri zor olabilir. Çocuğunuzun
yaşındaki çoğu çocuk faaliyetlerin bir kısmını yapamayacaktır.

EVET
1

Çocuğunuz sizin yaptığınız şeyleri taklit ediyor mu (örneğin,
oyuncak ayıyı kucaklamak gibi)? (Emin değilseniz, bir oyuncak
ayıyı kucaklayıp çocuğunuza vererek deneme yapabilirsiniz. Şöyle
deyin: Şimdi ayıyı sen kucakla)

2

Bir oyuncağı çocuğunuzun gözü önünde sakladığınızda,
çocuğunuz oyuncağı arayıp buluyor mu? (Küçük bir oyuncağı bir
bez veya fincan ile kapatıp çocuğun oyuncağı açığa çıkarıp
çıkarmadığını izleyerek bir deneme yapabilirsiniz)

3

Çocuğunuz, yapboz tahtası üzerindeki bir kareyi veya hayvanı
doğru olarak yerine yerleştirebiliyor mu?

4

Bazı oyuncaklarda, daire, üçgen veya yıldız gibi farklı
şekillerde delikler veya açıklıklar bulunur. Çocuğunuz şekilleri
doğru deliklere koyabiliyor mu?

5

Çocuğunuz iki küçük küpü birbirinin üstüne koyabiliyor mu?

6

Çocuğunuz, parçaları birbirine geçen bir yapboz veya benzerini
kendi başına bir araya getirebiliyor mu?

7

Cevabınız evet ise, çocuğunuz bunu on veya daha fazla parçalı
bir yapboz için yapabiliyor mu?

8

Çocuğunuz, bir pastel boya, kurşun kalem veya tebeşir
kullanarak kağıt üzerinde işaretler yapabiliyor mu?

9

Çocuğunuz, kağıt üzerine yaklaşık olarak düz bir çizgi
çizebiliyor mu?

HAYIR
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EVET
10

Çocuğunuz bir kitabın sayfalarını birer birer çeviriyor mu
veya çevirmeyi deniyor mu?

11

Çocuğunuz, ufak kutu gibi bir nesneyle, araba veya telefon
gibi başka bir nesneymiş gibi oynuyor mu?

12

Çocuğunuz üç küçük blok veya oyuncağı yardım almadan
birbirinin üstüne koyabiliyor mu?

13

Çocuğunuz bazı şeylerin taklidini yapıyor mu? Örneğin, at
sürmek veya bir fincan çay koymak gibi?

14

Çocuğunuz, bir oyuncak arabayı tekerlekleri yerde olacak
şekilde zemin boyunca itebiliyor mu?

15

Çocuğunuz bir kitaptaki resimlere ilgiyle bakıyor mu?

16

Çocuğunuz bir kitaptaki resimleri işaret ediyor mu?

17

Çocuğunuz sizin yaptığınız şeyleri taklit etmeye çalışıyor mu
(örneğin, çayı kaşıkla karıştırmak gibi)?

18

Çocuğunuz yedi küpü yardım almadan birbirinin üstüne
koyabiliyor mu?

19

Çocuğunuz, sorduğunuzda insan veya nesnelerin nerede
olduğunu işaret edebiliyor veya gösterebiliyor mu?: “Işık
nerede?” “Baba nerede?” veya “Oyuncak ayı nerede?” gibi.

20

Çocuğunuz iki oyuncak bebeğin birlikte oynadığını, birbiriyle
konuştuğunu veya birinin diğerini beslediğini taklit ediyor
mu?

21

Çocuğunuz başka bir çocukla kendini başka birinin yerine
koyarak (anne, baba, polis veya hemşire gibi) oyunlar
oynuyor mu?

22

Çocuğunuz başka bir çocukla sırayla oynanması gereken
oyunlar oynuyor mu?

23

Çocuğunuz bir eylemi gördükten kısa süre sonra (birkaç
dakika içinde) taklit ediyor mu?

24

Çocuğunuz, oyuncak gibi, istediğiniz bir şeyi başka bir
odadan kendi başına alıp getirebiliyor mu?

25

Çocuğunuz bazı şeylerin nerede bulunması gerektiğini
biliyor mu (oyuncaklarının bir kutuda bulunması gibi)?

HAYIR
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EVET
26

Çocuğunuz kendi başına bir bisküviyi (veya atıştırmalığı)
daha sonrası için ayırıyor veya bir kenara koyuyor mu?

27

Hiç çocuğunuzun oynamaya başlamadan önce üç veya daha
fazla oyuncağı bir araya getirdiğini gördünüz mü?

28

Hiç çocuğunuzun nesneleri (küpler, diğer oyuncaklar) uygun
gruplar veya yığınlar halinde ayırdığını gördünüz mü?

29

Çocuğunuz ulaşamadığı bir şeyi istediğinde, gidip üzerinde
durabileceği bir sandalye veya kutu buluyor mu?

30

Çocuğunuz telefonu kullandığında veya telefonla oynarken,
telefonun kulak bölümüne değil de ağız bölümüne
konuşuyor mu?

31

Çocuğunuz fincanla bir şeyler içerken, dökmemeye çalışarak
yerine koymaya dikkat ediyor mu?

32

Çocuğunuz kapı topuzunu (kolunu) döndürmeye, kapakları
çevirmeye veya kavanozların kapaklarını çevirerek açıp
kapatmaya çalışıyor mu?

33

Çocuğunuz aynaya baktığında kendini tanıyor mu?

34

Çocuğunuz bir şeyle ilgilendiğini göstermek için işaret
parmağını kullanıyor mu?
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