Odkljukajte ( ) mejnike, ki jih je vaš
otrok dosegel do 18. meseca. V kolikor
opažate odstopanja ali ste v zvezi z
razvojem otroka zaskrbljeni, prinesite ta
list s seboj, ko boste naslednjič pri
otrokovem osebnem zdravniku ali
psihologu, in se pogovorite o mejnikih, ki
jih je otrok že dosegel, ter o tem, kaj
pričakovati v prihodnje.

Kaj zmore večina otrok pri starosti
18 mesecev:
1. na socialnem/čustvenem področju

□ rad izroči predmete drugi osebi kot
□
□
□
□
□
□
□

obliko igre
lahko ima izbruhe jeze
lahko se boji tujih oseb
pokaže naklonjenost bližnjim
igra se preproste simbolne igre, npr.
hranjenje punčke
lahko išče telesni stik (bližino) s starši
v novih stiuacijah
s prstom pokaže na njemu zanimive
predmete v okolju
raziskuje sam, ampak v bližini staršev

2. na jezikovnem/komunikacijskem

4. na gibalnem področju (fizični

področju
□ govori več besed
□ reče »ne« in odkima z glavo
□ pokaže s prstom na predmete, ki jih
želi

razvoj)
□ samostojno hodi
□ lahko hodi po stopnicah navzgor in
teče
□ med hojo vleče igrače za sabo (npr.
vlakec na vrvici)

3. na kognitivnem področju (učenje,

□
□
□
□
□
□

mišljenje, reševanje problemov)
pozna vsakodnevne predmete, npr.
žlico, glavnik, telefon
kaže s prstom, da usmeri pozornost
drugega na želeno stvar
pokaže interes za plišaste igrače ali
punčke in se pretvarja, da jih hrani
pokaže na določen del telesa
spontano čečka
sledi enostavnim besednim
navodilom, ne da bi mu ob tem
nakazali z gesto, npr. se usede, ko
rečete »Usedi se!«

□ lahko sodeluje pri slačenju
□ pije iz skodelice
□ jé z žlico

Pripravile:
Klinične psihologinje ZD Velenje
marec 2015

Ukrepajte pravočasno in se
posvetujte z zdravnikom,
če vaš otrok:

VAŠ OTROK PRI 18 MESECIH
__________________________
otrokovo ime

___________________
rojstni datum

______________
□ ne kaže s prstom na predmete,
□ ne hodi,
□ ne ve, čemu služijo vsakodnevni
predmeti (npr. žlica, čevelj,
glavnik),
□ ne oponaša vedenja drugih,
□ ne pridobiva novih besed,
□ ne govori vsaj 6 besed,
□ ne opazi ali se ne odzove (mu je
vseeno) ob odhodu ali prihodu
staršev,
□ izgubi spretnosti, ki jih je že
usvojil.

današnji datum
Kontakt:
Psihološka ambulanta za otroke in
mladostnike
03 / 899 56 36

Povzeto in prirejeno po:
Center for Disease Control and Prevention
Milestones checklist
Javno dostopno v angleškem jeziku na spletni
strani:
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists
/checklists_18mo.pdf
Vir sličic: internet, 20. 2. 2015

Ta seznam mejnikov ni nadomestilo za
standardiziran in potrjen presejalni test.
Seznam je namenjen kot podpora pri
odločanju in ne nadomesti klinično
psihološkega pregleda.

Načini, kako se vaš otrok
igra, uči, govori in vede, nudijo
pomembne informacije
o njegovem psihičnem razvoju.
Razvojni mejniki so spretnosti, ki jih
večina otrok zmore pri določeni starosti.

