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Bebeklik Dönemi Gelişim Görevleri 

• Yürümeyi öğrenmek 
• Katı yiyecekleri almayı öğrenmek 
• Konuşma 
• Tuvalet 
• Nabız, uyku, solunum 
• Anne ile iyi ilişkiler kurmak 

 
İlk Çocukluk Dönemi Gelişim Görevleri 

• Tuvalet kontrolünü sağlamış olmak 
• Cinsiyet farkını öğrenmek 
• Okumaya hazır hale gelmek 
• Anne, baba, kardeşlerle duyusal ilişkiler kurmak 
• Doğru – yanlışı ayırt etmeyi öğrenmek 
• Benmerkezcilik ön planda 
• Özbakım becerilerini yapabilir hale gelir 

 
 
Son Çocukluk Dönemi Gelişim Görevleri 

• Basit oyunlar için  gerekli olan fiziksel becerileri öğrenmek 
• Başkalarına karşı iyi davranışlar geliştirmek 
• Yaşıtlarıyla geçinmeyi öğrenmek 
• Tolerans ve  sabır becerilerini öğrenmek 
• Erkek ve kadına uygun toplumsal rolleri öğrenmek, cinsiyet rollerine uymak 
• Kişisel bağımsızlığı elde etmek 
• Mantıklı düşünme 
• Vicdan gelişimi başlar 
• Sosyalleşme gerçekleşir 

 
Ergenlik Dönemi Gelişim Görevleri 

• Akranları ile yani (kız,erkek) yeni daha olgun ilişkiler kurmak 
• Toplumca kabul görmüş cinsiyet rollerini öğrenmek 
• Vücut yapısını kabul etmek, etkin şekilde kullanmak 
• Evlenmeye ve aile hayatına hazırlanmak 
• Mesleki hedefleri ortaya koymak ve onun için hazırlanmak 
• Değerler ve ahlak sistemi kazanmak 
• Ergen benmerkezciliği 

 
Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişim Görevleri 

• Eşle yaşamayı öğrenmek 
• Aile hayatına başlamak, çocuk sahibi olmak 
• Mesleğe başlamak 
• Vatandaşlık sorumluluğu almak 
 

 



Yetişkinlik (orta yaş) Dönemi Gelişim Görevleri 
• Vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğu üstlenmek 
• Gençlere yardımcı olmak 
• Yaşlanmaya uyum sağlamak 

 
Yaşlılık Dönemi Gelişim Görevleri 

• Fiziksel gücün azalmasına uyum sağlamak 
• Emeklilik ve gelirin azalmasına uyum sağlamak 
• Toplumsal zorunlulukları yerine getirmek 

 
 
 
Dönemlerle İlgili Önemli Olay ve Kavramlar 

• Bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemler sırayla; doğum öncesi, bebeklik,ergenlik 
• Babinski refleksi: Bebeğin ayak altı kaşındığında parmakların açılması 
• İlk çocukluk döneminde erkekler kızlardan daha ağır ve uzun olmalarına karşın kızların ince motor 

gelişimi daha iyidir. 
• Cinsiyet hormonları erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen hormonlarıdır. 
• Ergenlik döneminde bireylerde görülen sakarlıklar normaldir 
• 9 yaşına kadar erkekler daha sonra kızlar daha uzun ve ağırdır. 
• Embriyo dönemi organ gelişimi için kritik dönemdir anne kullandığı ilaçlara ve çevre koşullarına dikkat 

etmesi gerekir 
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