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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



77

  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
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  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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