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                                 עצם נע )אופקית(אחר עוקב במבט 

                                 משמיע קול בתגובה לקול אדם
                                 מחייך חיוך חברתי

                                0 בשכיבה על הבטן מרים ראש 
                                 (נכיתעצם נע )א אחרעוקב במבט 

                                 מגיב לקולות וצלילים
                                 קולות כולל עיצוריםמגוון משמיע 

                                 אצבעות שילובידיים לקו אמצע ו
                                 בשכיבה על הבטן מרים ראש וחזה 

                             3     ץ בשתי ידיואוחז חפ
                                 ר חפץ מיד לידמעבי

                                 הברות חוזרות עיצור תנועהממלמל 
                                 בטןלגב ומה-גבאל הבטן מהמתהפך 

                                 אחד בשני ציםמקיש חפ
                          6       זוחל ציר/גחון או זוחל  על שש

                                 מפיק קולות בדו שיח
                                 מגיב לקריאה בשמו

                                 מבחין בינו ובין הסביבה
                                 אוכל לבד

                                 תפיסת צבת
                                 מבין הוראות פשוטות

                                 מתיישב עצמאית משכיבה
                                 אומר מילה אחת

                       9          מקים עצמו בתמיכה לעמידה
                                 מראה רצונותיו במחוות או במלל

                                 יוצר קשר עין במשחק משותף
                                 עזרהעם הולך 

                                 מצביע על פי בקשה על חפצים
                                 מילים 2-3אומר 

                    12             מכיר לפחות חלק גוף אחד
                                 עולה במדרגות בעזרה  

                                  הולך ללא עזרה 
                                 מאכיל עצמו בכפית

                                 קוביותמבונה מגדל 
                                 מכווץ שפתיים כדי לתת נשיקה

                                  מיליםעשר  אוצר מילים של מעל
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                                רץ בלי ליפול
                                 עולה ויורד במדרגות ללא עזרה

                                נשיקהמכווץ שפתיים כדי לתת 
                                אוצר מילים מעל עשר מילים

                                מםחפצים מוכרים בש מכנה
                                מחבר משפט של שתי מילים

                                משתתף בשיחה דיאלוג
                                מחוותמבין פעולות ודיבור ללא 

קה קוים אופקיים, אנכיים מח

 ומעגלים 
                               

                               24 הבעה חופשית
                                קופץ ממדרגה

                                נועל נעליים ומתלבש פרט לכפתור
                                מחקה דוגמת + ומעתיק עיגול

                                שניות 3עומד על רגל אחת  במשך 
                                שלושה קוביות מונה

                                מילות יחס 3מכיר לפחות 
                   36             דיבור מובן

                                עם חברים משחק 
                                מתלבש עצמאית

מתאר תמונה בפעלים וזמנים 

 נכונים
                               

                                עונה על שאלות כגון : שם, גיל
                                קופץ על רגל אחת

                                הולך עקב בצד אגודל
                                מצייר דמות אדם
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