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به  وقتی گرسنه است یا نیاز
.تعویض دارد، گریه می کند

وقتی راحت است غان
.و غون می کند

صداهای ساده ایجاد  
.می کند

اووو

برخی اصوات را برای اشیاء  
مختلف بکار می برد

کلمه های  -تکوا وا
ساده را می گوید

مامان

کلمات را در کنار
.هم قرار می دهد

بابا، خواب

جمالت ساده می 
سازد

نهبابا بیا خو

د  لبخند را با لبخن
پاسخ می دهد

!نه

را می فهمد و  "نه"معنای 
به آن پاسخ می دهد

از او خواسته  کارهای ساده ای که
می شود، را انجام می دهد

ا  دارد برای تکمیل کارهدوست
مورد تشویق قرار گیرد

هم با بزرگترها و هم با  
.کودکان تعامل می کند

پستان مادر  
را می مکد

همه چیز را به  
غذاهای سفت را می جوددهان می برد

مستقال شروع به  
خوردن غذا می کند

ا  خودش از شیشه ی
لیوان می نوشد

خودش لباسهای  
ساده را درمی آورد

را  توالت رفتن
می آموزد

لباس پوشیدن و  
حمام رفتن را    می 

آموزد

د  لبخند را با لبخن
پاسخ می دهد

بازیها و صداها  به اسباب
عالقمند می شود

ته  به مراقب خود قویاً دلبس
می شود

عالقه طوالنی مدت به  
بازیها می یابداسباب

ی دسته بندی مرا اشیاء
کند

اسباب بازیهای ساختنی
را سر هم می کند

ش دستبه اشیایی که به
می خورد، چنگ می زند

با بدن خودش بازی
می کند

ی  با اشیاء ساده باز
می کند

اولین بازیهای اجتماعی مثل 
دالی موشه را شروع می کند

از دیگران تقلید می کند

با بچه های دیگر بازی می کند

مستقالً با اسباب
دبازیها بازی می کن

ناراحتوقتی گرسنه یا
است گریه می کند

اعضای خانواده و اطرافیانمادرش را می شناسد
را می شناسد

ین  به دنبال اجسامی که پای
می گرددمی افتند،

حرکات ساده را تکرار می کند

وقتی از او درباره جای چیزی می 
آن اشاره می کندپرسیم به

دستورات ساده  از
پیروی می کند

ه  دستورات پیچیداز
پیروی می کند


