የልጆች የእድገት መዳበር
አዲስ ምዕራፎች

የልጄን የመዳበር ዕድገት ለማገዝ ምን ማድረግ እችላለሁ?
ከዚህ በታች ተዘርዝረው የቀረቡት ነጥቦች በአምስቱ ዋና የእድገት መስኮች አኳያ ነው። ልጅዎ እያደገ ወይንም ከእነዚህ በአንዱ ክህሎት እየተሻለ በሄደ ቁጥር
እያንዳንዱን ክንዋኔ እየከበደ፣ አስቸጋሪ እየሆነ እንዲሄድ ያድርጉ።

www.earlystagesdc.org

የመግባባት ሁኔታ፤ (Communication)
• “I Spy” (እበስሳለሁ) የተሰኘውን ጨዋታ ክልጅዎ ጋር ይጫወቱ። በክፍሉ ውስጥ ከሚያዩዋቸው ዕቃዎች መካ
ከል ስለ አንዱ ፍንጪ ይሰጡት እና ስለዚሁ ዕቃ ምን እንደሆነ የመላምት ግምት እንዲያደርግ ይጠይቁት።
• ከድርጊት ጋር የጎን ለጎን ንግግር (parallel talk) ተጠቅሙ። ልጅዎ አንድ የሆነ ተግባር እያከናወነ እያለ ከተግ
ባሩ ጎን ለጎን ልጅዎ የሚሠራውን፣ የሚያየውን ወይንም የሚሰማውን፣ ተግባሩ እየተከናወነ እያለ ይግለጹ። ለም
ሳሌ ልጅዎ ኳስ እየወረወረ እያለ ከውርወራው ጎን ለጎን “ኳሱን እየወረወርክ ነው” ብለው ይናገሩ።

የእድገት መዳበር አዲስ ምዕራፎች ምንድን ናቸው?
ልጆች እያደጉ ሲሄዱ፣ ደረጃዎችን መውጣት ወይም ቀለማትን መለየት የመሳሰሉ የተወሰኑ ክህሎቶችን ወይ
ንም ችሎታዎችን ያዳብራሉ። እነዚህ የእድገገት መዳበር አዲስ ምዕራፎች ተብለው ይጠራሉ። ንቁ የሆነ
ልጅ አካላዊ ክህሎቶችን በጣም በፍጥነት ያዳብራል። ዐይን አፋር ልጅ ደግሞ የንግግር ክህሎትን ለማዳበር
ዝግ ሊል ይችላል። እነዚህ ሁለት ሁኔታዎች ፍጹም ጤናማዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ልጅዎ ጤናም ስለ
መሆን አለመሆኑ ጉዳይ በመጠየቅ ፈንታ፣ ልጁ አንድ የተወሰነ የእድገት መዳበር አዲስ ምዕራፎች ላይ መድ
ረሱን መጠየቅ እጅግ ጠቃሚ ሆኖ ያገኙታል።

ጠቅላላ የአካል እንቅስቃሴ (Gross motor)
• ልጅዎን መጫወቻ ወዳለበት ሜዳ ይውሰዱት። መንሸራተቻውን ሽቅብ መውጣት እና ቁልቁል መንሸራተት ያለማ
ምዱት፣ ወይም ሰኞ ማክሰኞ ጢብ ጢብ ጨዋታ (hopscotch) አብራችሁ አንድ ላይ ተጫወቱ።
• “Simon Says” (ሳይመን ይላል) የተሰኘውን ጨዋታ ይጫወቱ። ልጅዎን “ሳይመን በእግሮችህ ጣቶች ተራመድ”
ወይም “ሳይመን ጢብ ጢብ እያልክ ክፍሉን አቋርጥ ይላል የመሳሰሉት ዐይነት።

የሚከተሉት ገጾች፣ አብዛኛዎቹ ልጆች የእድገት መዳበር አዲስ ምዕራፎች ላይ በሚደርሱባቸው እድሜ
ተመድበው የተቀመጡ በርካታ የተለያዩ ጠቃሚ ዝርዝሮችን ያቀርባሉ። ብዙውን ጊዜ ልጆች፣ የተወሰኑ
አንዳንድ ክህሎቾችን መቼ እንደሚያዳብሩ በመረዳት፣ ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣ አንድ ልጅ መቼ በመል
ካም ሁኔታ ላይ እንዳለ እና መቼስ የበለጠ እርዳታ እና ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ማወቅ ይችላሉ።

ረቂቅ የሰውነት እንቅስቃሴ (Fine motor)
• በእርሳስ ወይም በክራዬን በመጠቀም ቅርጾችን ይሳሉ እና እርሶ ከሰሏቸውን ጎን ከላይ የእርሶን አስቀምጦ ንድፉን
በካርቦን ወረቀት ሳይገለብጥ ቅርጾቹን እያየ እንዲሥል ያድርጉት።
• ለልጆች ተብለው በተሠሩ መቀሶች አጠቃቀም ያስተምሩት። የመቀሱን ስለት አንዴ ወደ ላይ፣ አንዴ ወደታች ማድ
ረግ እንደሚቻል ያሳዩት ወይም ያሳዩአት። ቀጥታ መስመሮችን እና ቅርጾችን እንዴት መቁረጥ እንደሚችል በማ
ሳየት ያለማምዱት ወይም ያለማምዷት።

ኧርሊ ስቴጅስን (Early Stages) ማነጋገር ያለብኝ መቼ ነው?
አንድ ልጅ ቀደም ብሎ አገልግሎት የማግኘት ሁኔታ፣ ልጆች እያደጉ ከሄዱ በኋላ የአገልግሎቱ ፍላጎት የሚቀ
ንስ ወይም የሚወገድ ሆኖ ነው የሚገኘው። ልጅዎ ስለሚያሳየው አረማመድ፣ አነጋገር፣ አጨዋወት፣ ትምህርት
አቀባበል፣ ወይም የባህርይ ሁኔታ የሚያሳስብዎ ሆነው ከተገኙ፣ በጥርጣሬዎ ተማምነው እኛን ያነጋግሩ። ለኧ
ርሊ ስቴጆች (Early Stages) የተመሩ ልጆች፣ የእድገት መዳበር (developmental screenings) የም

ችግሮችን መፍታት (Problem solving)
• የተለያዩ ዐይነት መጠኖችና እና ልስላሴ ወይም ሻካራነት (textures) ያላቸውን ነገሮች በእቃ መያዣ ቦርሳ (grabbag) ማስቀመጥ። ልጅዎ ዕቃዎቹን ሳይመለከት በእጆቹ ይዳስሳቸው ወይም ትዳስሳቸው። ኣያንዳንዱ ዕቃ ምን እንደ
ሆነ እንዲገምት ወይም እንድትገምት ጠይቁት ወይም ጠይቋት።
• ለ ቅርስ አሰሳ (treasure hunt) እቅድ ይንደፉ፡፡ ካርታ ይሣሉ፣ ወይም በክፍል ውስጥ አንድን የተደበቀ ዕቃ ልጅዎ
እንዴት ፈልጎ ማግኘት እንደሚችል ፍንጭ ይስጡትና ቤቱ ውስጥ የተደበቀን ቁሳቁስ ፈልጎ እንዲያገኝ ያድርጉ፡፡

ዘና ማጣሪያ ግምገማዎች ይደረግላቸዋል። አስፈላጊም ከሆነ፣ ልጅዎ ጠለቅ ያለ ግምገማ ይደረግለታል።

ግላዊና ማኅበራዊ (Personal social)
• የመልበስ ወይንም (dress-up or make-believe) ልጆች በድርጊት ቅርጾች (action-figures) በተንቀሳቃሽ
አሻንጉሊቶች (puppets) ወይንም አሻንጉሊቶች በመጠቀም ልዩ ልዩ ትዕይንቶችን መጫወት ይችላሉ።
• ምግብ በሚቀርቡበት ጊዜ፣ ልጅዎ እንዲረዳ ያድርጉት። በኩባያ፣ ወተት ወይም የፍራፍሬ ጭማቂ መቅዳት፣
ወይም በየሳህኖቻቸው ምግብ በማንኪያ ማውጣት የመሳሰሉትን ይለማመዳሉ።

• እድሜያቸው ከ 2 ዓመት ከ 8 ወራት እና 5 ዓመት ከ 10 ወራት መካከል ለሚገኙ ልጆች ለ ኧርሊ

ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) አስፈላጊዎች ናቸው ብሎ በመፍትሄ ሀሳብነት የሚያቀርባቸው አንዳንድ አገል
ግሎቶች፣ ስፔሻላይዝድ የትምህርት አሰጣጥ (Specialized instruction)፣ የንግግር/የቋንቋ፣ አካላዊ፣ ሙያዊ
ፈውስ (therapy)፣ የሥነ ልቦናዊ አገልግሎቶችን ሁሉ ያካትታል። እነዚህ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ናቸው።

ስቴጅስ በ 202-698-8037 ይደውሉ ወይም www.earlystagesdc.org ድረ ገጽን ይቃኙ፡፡

• ዕድሜአቸው 2 ዓመት ከ 8 ወር በታች ለሆናቸው ልጅች ለዲሲ Early Intervention መርሀ ግብር
ለ Strong Start, በ 202-727-3665 ይደውሉ፡፡

1125 New Jersey Avenue NW
Washington, DC 20001
phone: 202-698-8037
fax: 202-654-6079

www.earlystagesdc.org

www.earlystagesdc.org

አብዛኛዎቹ ህጻናት በ
ሦስተኛ ወር ዕድሜ
ያቸው መጨረሻ፤
• በሆዳቸው ሲተኙ ከጭንቅላት እና ደረታቸው ቀና ይላሉ

• በሆዳቸው ከተኙበት ወደ ጀርባቸው፣ ከጀርባቸውም ወደ ሆዳቸው

• በሆዳቸው ተኝተው የላይኛውን የሰውነት ክፍላቸውን በክንዳቸው ቀና

መገለባበጥ ይችላሉ

ማድረግ ይችላሉ
• እጆቻቸውን ከፈት ዘርጋ ማድረግ ይችላሉ

• ዕቃዎችን ከአንድ እጃቸው ወደ ሌላኛው ማዟዟር ይችላሉ

• እጃቸውን ወደ አፋቸው ማስጠጋት ይችላሉ

• ሲያነሷቸው ክብደታቸውን በእግሮቻቸው ላይ ማሳረፍ ይችላሉ

• መጫዎቻዎቻቸውን መያዝ እና ማወዛወዝ ይችላሉ

• ቀለሞችን ማየት ይጀምራሉ

• የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን ያስተውላሉ

• ከርቀት ማየት ይጀምራሉ

• የሰው ፊቶችን አትኩረው ያስታውሳሉ

• ድምፅን በመጠቀም ስሜታቸውን መግለጽ ይጀምራሉ

• የተለመዱ ቁሳ ቁሶችን እና ሰዎችን ያስታውሳሉ

• ስማቸው ሲጠራ ምላሽ መስጠት ይጀምራሉ

• እጆች እና ዐይኖቻቸውን ባንድ ላይ አቀናጅቶ መጠቀም ይጀምራሉ

• መኮላተፍ ይጀምራሉ

• አንዳንድ ድምፆችን ማውጣት እና መኮረጅ ይጀምራሉ

• ስሜቶችን ከድምፆች ቃና ይገነዘባሉ

• የወላጆቻቸውን ድምፅ ሲሰሙ ፈገግ ይላሉ

• የተለያዩ ዕቃዎችን በእጅ እና በአፋቸው ይፈትሻሉ

መመገብ)

• እየተራምዱ ከኋላቸው መጫወቻዎቻቸውን ይጎትታሉ

• ከሌሎች ልጆች ጋር ፈጥራዊ (Imaginatively) በሆነ ሁኔታ መጫወት

• እየተራምዱ መጫወቻቸውን ይሸከማሉ

• በ 2 እና 3 ዐረፍተ ነገሮች ተረቶችን ይተርካሉ

• ኳስ መምታት ይጀምራሉ

• የሚናገሩት ከግማሽ በላይ ለሌሎች ይገባል
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• ጓደኛቸውን በስም መጥራት ይችላሉ

• ድጋፍ በመያዝ ደረጃ መውጣት እና መውረድ ይችላሉ

• ወንድ ወይም ሴት መሆናቸውን ይለያሉ

• በክሬዮን መሞነጫጨር ይችላሉ

• ከ 6 እስከ 8 ኩቦች ማማ ይገነባሉ

• ባለ 5 ብሎክ ወይም ከዚያ በላይ ማማ ይገነባሉ

• ከእጃቸው ከፍ አድርገው ኳስ መወርወር ይችላሉ

• የለመዱዋቸውን ሰዎች፣ ዕቃዎችን እና የሰውነት ክፍሎችን ስም ያስታውሳሉ

• ባለ ሦስት እግር ብስክሌት መንዳት ይችላሉ

• 2 ቃላትን አንድ ላይ ያያይዛሉ

• እግሮቻቸውን በማፈራረቅ ደረጃዎን ይወጣሉ

• ቀላል መመሪያዎችን ይከተላሉ (1 ወይም 2 እርምጃዎችን የሚጠይቁ)

• ለ 1 ሰኮንድ በ 1 እግራቸው ሚዛናቸውን ጠብቀው መቆም ይችላሉ

• ቁሳቁሶችን በቅርጽ እና በቀለም በመምረጥ ይጀምራሉ

• ክብ ሥዕልን ይኮርጃሉ

• በማስመሰል ለማሳመን መሞከር ይጀምራሉ

• አንድን ሰው 2 የሰውነት ክፍሎች ያለው አድርገው ይስላሉ (ጭንቅላት እና

• የሌሎችን ባህሪይ ይኮርጃሉ

• ነገሮችን ሁሉ በራሳቸው መሥራት ይፈልጋሉ1

www.earlystagesdc.org

አንድ ሌላ የአካል ክፍል)

• ቀን ቀን ራሳቸውን ችለው መፀዳጃ እንዲጠቀሙ ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል 2

1

• ቀላል የአካል ምልክቶችን፣ ራስን መነቅነቅን፣ “አይሆንም” ማለትን እና እጅ
በማወዛወዝ መሰናበትን መጠቀም ይጀምራሉ

ፀጉር መላግ)
• የተደበቁ ዕቃዎፖችን በቀላሉ ፈልገው ያገኛሉ 1

• መስታወት ያስደስታቸዋል 1

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በአራተኛ ዓመት
ልደታቸው ወቅት፤

ይደሰታሉ

• መሮጥ ይጀምራሉ
• የቤት ዕቃዎች ላይ ይወጣሉ፣ ይወርዳሉ

ስባተኛ ወር

• በ ”አየሁሽ” የድብቅብቆሽ ጨዋታዎች መጫወት ይደሰታሉ

• ይዘላሉ

• ቃላትን ለመኮረጅ ይሞክራሉ

• ቁሳ ቁሶች እና አንዳንድ ነገሮችን መጠቀም ይጀምራሉ (በኩባያ መጠጣት ፣

• አንዳንድ የማይደረስባቸው ቁሳቁሶችን ለመያዝ ይታገላሉ

• አንዳንድ ነገሮችን ለራሳቸው መሥራት ይችላሉ (ለምሳሌ መልበስ እና ራስን

• “ባባ”፣ ”ማማ” ማለት ይጀምራሉ

• ቁሳ ቁሶችን ይመረምራሉ

• ጨዋታ ሲያቋረጥ ሊያለቅሱ ይችላሉ 1

• ብቻቸውን ይራመዳሉ

• በጣቶቻቸው አጥብቀው መያዝ ይጀምራሉ

• “ተው” እና ለቀላል ምክሮች እና ትዕዛዞች ምላሽ መስጠት ይጅምራሉ

• ከሌሎች ሰዎች ጋር በመጫወት ይደሰታሉ

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በሦስተኛ ዓመት
ልደታቸው ወቅት

• ለመነሣት እና ለመቆም ይጥራሉ
• ካለ ምንም ድጋፍ ጥቂት ይራምዳሉ

• ዕቃዎችን ለመያዝ ይንጠራራሉ

ሶስተኛ ወር

• ይድኻሉ
• ዕቃዎችን በመያዝ እየተራመዱ ይሄዳሉ

• ቁጭ ይላሉ

• እግሮቻቸውን ማወራጨት ይችላሉ

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በሁለተኛ ዓመት
ልደታቸው

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በአንደኛ ዓመት
ልደታቸው፤

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በስባተኛ ወር እድሜያ
ቸው መጨረሻ፤

• ከሌሎች ልጆች ጋር ይጫወታሉ
• የቤተሰብ ደንቦችን ይከተላሉ
• በሚወዱዋቸው አሻንጉሊቶቻቸው ይጫወታሉ
• ተረቶች ያዳምጥሉ
• ከዕውን ዓለም በራቀ ህልም መሰል (fantasy) ጨዋታዎች ይጫወታሉ
• የራሳቸውን እና የአባታቸውን ስም ያውቃሉ
• ይዘፍናሉ፤ ይዘምራሉ ወይም ግጥሞችን ከአእምሮአቸው ይናገራሉ
• ሲበርዳቸው፣ ሲደክማቸው እና ሲርባቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው
ያውቃሉ
• የሚናገሩት ለሰው ይገባል
• አራት ቀለማትን መጥራት ይችላሉ
• የቦርድ ፤ የካርታ/ጨዋታ ይጫወታሉ
• አንድን ሰው 3 የሰውነት ክፍሎች እንዳለው አድርገው ይሥላሉ
• በአንድ እግር እንጣጥ ይላሉ
• በ 1 እግራቸው ሚዛናቸውን ጠብቀው ለ 2 ሰከንድ መቆም ይችላሉ
• ባለ 8 ብሎክ ማማ ይገነባሉ
• ተላላፊ መስመሮችን ኮርጆ መሣል ይችላሉ
• በራሳቸው መመገብ ይችላሉ
• ጥርሶቻቸውን ይቦርሻሉ
• ራሳቸውን ችለው መልበስ ይችላሉ

አብዛኛዎቹ ህጻናት
በአምስተኛ ዓመት
ልደታቸው ወቅት፤
• ደንቦችን ለመቀበል እና ለመከተል ይበልጥ ስምም ይሆናሉ
• መዝፈን፣ መደነስ እና መስሎ መሥራት (act) ይወዳሉ
• ህልም መሰል ነገርን (fantasy) ከዕውን ዓለም (reality) ሁኔታ መለየት
ይችላሉ
• የተረት የተወሰነ ክፍልን በማስታወስ ይናገርሉ
• ከ 5 ቃላት በላይ ያላቸውን ዐረፍተ ነገሮች ይናገራሉ
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• ስሞቻቸውን እና አድራሻዎቻቸውን ያውቃሉ

• 10 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮችን መቁጠር ይችላሉ
• ቢያንስ የ4 ቀለማትን ስሞች በትክክል ይጠራሉ

• ለ 10 ሰከንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆን ጊዜ በ 1 እግራቸው ይቆማሉ
• ጡብ ጡብ ይላሉ፣ ይወዛወዛሉ፣ ይወጣጣሉ

• ባለ ሦስትዮሽ ማዕዘን ቅርጽ እና ሌሎች ጂኦሜትሪያዊ ቅርፆችን ይገለብጣሉ
• የተወሰኑ ፊደሎችን ለይተው ይጽፋሉ
• በሹካ እና በማንኪያ ይጠቀማሉ

• ልብሳቸውን ያለ ረዳት ይለብሳሉ፣ ያወልቃሉ 2

1. ከ0 እስከ 2 ዓመታት የእድገት አንጓ: March of Dimes (www.marchofdimes.com) • 2. ከ 3 እስከ 5 ዓመታት የእድገት አንጓ: American of Pediatrics (www.aap.org)

