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Anexa C
Hărţi de dezvoltare a copilului
Cum să folosim aceste hărţi de dezvoltare a
copilului
Copiii se dezvoltă în mai multe domenii: fizic (corpul), mental (mintea), comunicativ
(semne şi vorbit) şi social (relaţionarea cu ceilalţi). Oricare dintre acţiunile făcute
de copil include o abilitate din fiecare domeniu. De exemplu, când un copil întinde
mâinile să fie ţinut în braţe, el foloseşte:
• o abilitate fizică – îşi ridică mâinile
• o abilitate mentală – vă recunoaşte
• o abilitate de comunicare – vă spune ce doreşte
• o abilitate socială – îi place să fie ţinut în braţe
Hărţile din acest capitol arată unele dintre abilităţile pe care copiii le învăţă şi vârsta
la care le învaţă majoritatea lor. Puteţi folosi hărţile pentru informaţii generale
despre cum se dezvoltă copiii şi pentru a afla ce abilităţi trebuie să înveţe copilul
dumneavoastră.
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12
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luni

luni

ani

Hărţile vă arată cum se modifică abilităţile fizice ale copilului pe măsură ce acesta creşte.

s

Cum ştim ce deprinderi trebuie să înveţe copilul

Găsiţi harta cu vârsta cea mai apropiată de a copilului dumneavoastră. Pe hartă,
înconjuraţi deprinderile pe care copilul deja le are. Puteţi descoperi că îi lipsesc
unele deprinderi pe care alţi copii de vârsta lui le au. Ştiind acest lucru puteţi alege
ce activităţi să lucraţi cu copilul dumenavoastră.

Dacă dezvoltarea copilului este sub nivelul celorlalţi de
aceeaşi vârstă
Este important să lucraţi pe deprinderile pe care urmează să le înveţe copilul,
chiar dacă sunt deprinderi pe care ceilalţi copii le învaţă mult mai devreme.
Când copilul stăpâneşte deprinderile de bază, el va putea învăţa deprinderile
caracteristice vârstei lui. Încercarea de a învăţa copilul deprinderi înainte ca
el să fie pregătit, va duce la frustrări atât pentru dumneavoastră cât şi pentru
copil.
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Joacă
mingea

Comunicare:

Mental
împerechează
obiecte

Ştie de la 50
până la 200
de cuvinte sau
semne
Cană.

Foloseşte
cuvinte
sau semne
simple

foloseşte
obiecte care
au legătură
între ele

Foloseşte
propoziţii
care conţin 2
sau 3 cuvinte
sau semne

Este atent la
activităţi pentru
mai mult timp

vârsta

se joacă alături de
alţi copii

Social

îl îmită pe asistent

stivuieşte
obiecte mari

cere ajutor
când are
nevoie
se aşază
pe vine

merge

Fizic

În reprezentarea de mai sus, o mamă a subliniat deprinderile unei fetiţe de 20 de luni.
Copilul are nevoie de ajutor pentru a dobândi deprinderi din fiecare domeniu, dar mai ales în
comunicare şi în zona mentală. Penru un copil atât de mic, familia ar trebui să lucreze la comunicarea
de bază (Capitolul 4) şi să înceapă să introducă limbajul.
La un copil mai mare, căutaţi harta cea mai apropiată de vârsta lui. Dar e posibil să fie nevoie
să vă uitaţi la hărţi pentru copii mai mici, pentru a vedea abilităţile pe care le are copilul. Alte hărţi
vă vor da o idee despre tipurile de deprinderi care vor trebui învăţate de copil înainte de a trece la
învăţarea deprinderilor de pe harta cea mai apropiată vârstei lui.
Dacă aveţi un copil cu un nivel scăzut de auz, este posibil să aibă nevoie de ajutor
suplimentar pentru a-şi dezvolta abilităţile de comunicare, mentale, şi sociale. Capitolele 2 şi 3 vă
sunt de folos pentru că explică cum învaţă copiii limbajul şi vă dau câteva sfaturi despre cum să
lucraţi cu copiii mici. Deoarece deprinderile mentale ale copiilor cresc odată cu deprinderile de
comunicare, activităţile din Capitolele 4, 7, 8,şi 9 vor ajuta copilul să se dezvolte atât mental cât şi din
punct de vedere al comunicării. Capitolul 12, despre abilităţile sociale, vă sugerează multe moduri
prin care puteţi să ajutaţi un copil să-şi dezvolte interacţiunile sociale.
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Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt exemple de
deprinderi pe care mulţi bebeluşi le au la 3 luni:

Mental

Comunicare
îi recunoaşte pe
cei care au grijă
de el

răspunde la voci şi
feţe cunoscute

reacţionează
la sunete sau
mişcări bruşte
plânge când îi
este foame sau
când nu se simte
bine

la 3 luni
poate fi liniştit de
voce sau atingere

este atent la mâna lui

mănâncă de la sân

Social

zâmbeşte când
se joacă cineva
cu el

îşi ridică căpuşorul când stă pe burtă

Fizic

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este ca bebeluşul să ajungă la aceleaşi
deprinderi ca şi alţi bebeluşi de aceeaşi vârstă din comunitate.
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Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt exemple de
deprinderi pe care mulţi bebeluşi le au la 6 luni.

Comunicare

ia lucruri şi
le duce la
gură

face gesturi sau
scoate sunete simple

Mental

se joacă
cu jucării
în moduri
diferite

este interesat
de obiecte

întoarce capul către sunete sau
mişcări
arată teamă
faţă de
străini

la 6 luni

se rostogoleşte de pe burtă pe
spate şi înapoi

cere atenţie
stă în fund ajutat

recunoaşte
câteva
persoane

dă din mâini şi din
picioare

Social
Fizic
Bebeluşii surzi sau cu nivel scăzut de auz vor beneficia de activităţi care să-i ajute să-şi dezvolte deprinderile din
fiecare domeniu. Imaginile sunt doar exemple de deprinderi. Priviţi domeniul „Fizic”: Copilul nu trebuie să se joace
cu sunătoarea. Fiţi atent dacă bebeluşul dă din mâini şi din picioare.

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este ca bebeluşul să ajungă la aceleaşi deprinderi ca şi alţi
bebeluşi de aceeaşi vârstă din comunitate.

Anexa C: Hărţi de dezvoltare a copilului

235

Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt
exemple de deprinderi pe care mulţi bebeluşi le au la 12 luni.

Dă-mi !

Mental

Comunicare
Papa.
Papa.

învaţă că există
obiecte şi în
afara privii
imită cuvinte şi
semne

înţelege cuvinte şi semne
simple

ba-ba
ga-ga

rezolvă
probleme
simple

începe să
gângurească unind
sunetele sau repetă
mişcari ale mâinii

începe să înţeleagă
cauza şi efectul

la 12 luni

foloseşte
gesturi

plânge când
este lăsat
singur

stă în fund fără ajutor
îi plac jocurile de
tipul „uite-l, nu-i”

se târâie

încearcă să se
ridice

Social
Fizic

Bebeluşii surzi sau cu nivel scăzut de auz vor beneficia de activităţi care să-i ajute să-şi dezvolte deprinderile din
fiecare domeniu. Imaginile prezintă doar exemple de deprinderi. Priviţi la domeniul „Social”: Nu trebuie să vă jucaţi
de-a „uite-l, nu-i”. Trebuie să vedeţi dacă bebeluşului îi place să se joace.

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este ca bebeluşul să ajungă la aceleaşi deprinderi ca şi alţi
bebeluşi de aceeaşi vârstă din comunitate.
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Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt exemple de
deprinderi pe care mulţi copii le au la 2 ani.

Mental

Comunicare

joacă
mingea

potriveşte
obiecte
foloseşte
obiecte care
au legătură
între ele

ştie de la 50 la
200 de cuvinte
sau semne

Cană.

foloseşte
cuvinte
sau
semne
simple

foloseşte
propoziţii cu 2
şi 3 cuvinte sau
semne

îl îmită pe
asistent

se joacă alături de
alţi copii

este atent la
activităţi pentru mai
mult timp

la 2 ani

stivuieşte
obiecte mari
merge

Social

cere ajutor
când are
nevoie

se aşază pe
vine

Fizic

Copiii surzi sau cu nivel scăzut de auz vor beneficia de activităţi care să-i ajute să-şi dezvolte deprinderile din fiecare
domeniu. Imaginile prezintă doar exemple de deprinderi. Priviţi la domeniul „Mental”: Copilul nu trebuie neapărat
să ştie să cânte la tobă. Trebuie să vedeţi dacă ştie să potrivească 2 obiecte.

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este să aveţi un copil care să ajungă la aceleaşi deprinderi
ca şi alţi copii de aceeaşi vârstă din comunitate.
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Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt exemple de
deprinderi pe care mulţi copii le au la 3 ani.

Comunicare

Mental
Unde este
biscuitele?

înţelege un limbaj simplu

Vreau să
merg la tata

ştie şi foloseşte
între 500 şi 1000
de cuvinte sau
semne

potriveşte forme
la locul lor

alege
obiecte
desface şi îmbină
lucrurile înapoi

comunică clar

îi place să ajute în casă

la 3 ani

Multumesc
pentru ajutor

aleargă,
sare, se
caţără
îşi foloseşte mâinile
pentru activităţi mai
complexe

îi place să fie lăudat după ce
face ceva

Social

este conştient de ce
simt ceilalţi

aruncă cu
mingea

Fizic

Copiii surzi sau cu nivel scăzut de auz vor beneficia de activităţi care să-i ajute să-şi dezvolte deprinderile din fiecare
domeniu. Imaginile prezintă doar exemple de deprinderi. Priviţi la domeniul „Social”: Copilul nu trebuie neapărat să
măture. Trebuie să vedeţi dacă îi place să participe la treburi împreună cu familia.

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este să aveţi un copil care să ajungă la aceleaşi deprinderi
ca şi alţi copii de aceeaşi vârstă din comunitate.
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Fiecare parte a acestui cerc arată un domeniu diferit de dezvoltare. Imaginile şi cuvintele sunt exemple de
deprinderi pe care mulţi copiii le au la 5 ani.

Mental

urmează
instrucţiuni simple

Comunicare
Am căzut
în apă

vorbeşte sau
arată ceea ce a
făcut

Cine e acolo?
Ce fac?

dezleagă
enigme
simple

foloseşte în
jur de 2000
de cuvinte sau
semne

ştie să numere

pune multe
întrebări

la 5 ani
copiază forme
simple

plays with other
children

Social

expresses
many
feelings

understands rules
sare într-un
picior

I’m sad.
I’m sorry.

merge cu
spatele cu
uşurinţă

Fizic

Copiii surzi sau cu nivel scăzut de auz vor beneficia de activităţi care să-i ajute să-şi dezvolte deprinderile din fiecare
domeniu. Imaginile prezintă doar exemple de deprinderi. Priviţi la domeniul „Social”: Copilul nu trebuie neapărat să
fie atent la un profesor. Trebuie să vedeţi dacă înţelege regulile ca şi ceilalţi copii.

Nu uitaţi că ţelul dumneavoastră este să aveţi un copil care să ajungă la aceleaşi deprinderi
ca şi alţi copii de aceeaşi vârstă din comunitate.

