
ROZWOJ DZIECKA TRZYLETNIEGO

C e chy r onł oj u fizyczne go i somanĘczne go

Przeciętny wzrost trrylatka wynosi od 96 do 100 cm, a ciężar cińa od 15 do

|6.5 kg. V/ sylwetce dziecka rwracają uwagę odmienne w porównaniu z

człowiekiem dorosĘm proporcje ciała. Dziecko ma bowiem stosunkowo krotkie

kończyny przy dośó duzej głowie i dfugm fułowiu.

Układ kosbry i mięśniowy są jeszcze słabe. Fizjologiczre lrsrywimry

kręgosłupa ( w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym) nie są jeszcze

ustalone. Stawy sąbardzo ruchome, awiryadła stawowe rozci€liwe.

Mięśnie dziecka są wiotkię i cienkie. Wszystko to sprawia, że dziecko jest

mało odporne na wysiłek fizyczny, a więc dłuse stanie, siedzenie w jednej

pozycji, dłogr spacer, podnoszenie i przenoszenie cięzarow Ę.
Prry nieodpowiednim Ębie Ęcia dziecka, łatwo może dojść do zrrieksńńceń

kręgosłupa, wad postawy i płaskostopia.

Narządy wewnętrzne, nllłaszcza serce i płuca trzylatka, pracują macznie

wydajniej aniZeli w okresie poprzednim, co powoduje wzrost ogolnej

sprawności zyciowej organizrrru dziecka.

Układ nerwowy jest nadal bardzo wrazliwy i delikatny. Dominują procesy

pobudzenia nad hamowaniem. Zachowańe dziecka cechuje T|acmla jeszcze

impulsywność, męczliwość i zrniennośó, choó jest ono zdolne do dłuższej niż w

okresie żobkowym koncentracji na czynności, którą wykonuje. Pod wńrwem

systemaĘcznych oddziĄwń rodziców i naucrycieli wyksźałcają się u dziecka

rozne formy zachowń i reakcji.



Naśladując dorosĘch dziecko stopniowo opanowuje cąmności mviązane z

zyciem codziennym, myciem, jedzeniem, ubieraniem, sprzątaniem. Wymaga to

jeszcze wielu ćwiczń z pomocą dorosłego. Dziecko, które nie umie

samodzielnie wykonac jakiejś czynności, potrafi ją powtorzyć po kilkakrotnej

demonstracji i zachęcie. Nauka ta musi się jednak odbywaó w przyjanlej,

serdeczrrej abnosferze.

Najtrudniejsze do opanowania są drobne ruchy rąk. Wipe się to z niepełną

dojrzałością włokien nerwowych w dłoniach oraz słabą kondycją wuokowo -
ruchową. Dlatego trzylatek nie potrafi na przy|ład zawiryaó szrurowadła, choó

jż jeździ na rowerze. Z tego względu dziecko chętniej podejmuj e zabawy

ruchowe anZeli konstrrrkcyjne czy czynności Eryorczęjak rysowanie, malowanie

czy wycinarrie.

Rozw ój pr oce s ów p oznaw czych

Dziecko trdemie poznaje otaczający je świat wielozrrysłowo

polisensorycnńe. Wymaga to bezpośredniego kontaktu dziecka z pomawanym

przedmiotem. Najpehriejsze pomanie odbywa się w trakcie aktywnej

manipulacji, połączone z nazwaniem przedmiofu przez dorosłego. Dziecko

trdetrie poznaje przede wszystkim te przedmioĘ i te ich cechy, ktore

odgrywają bezpośrednią rolę w wykonywane przez nie czynności.

Dziecko trzyletnie ronożnia na ogół podstawowe barwy ( czerwoną zieloną

żćńąi niebiesk{. Popehia jednak błędy przy ich nazywaniu.

U dzieci trdetnich obserwujemy początki zanteresowń mllzycmlych. Wiąe
się to z rozvłojem wraźiwości muzycnej. Dzieci chętrie słuchają proĘch

melodii, a nawet potrafią śpiewać łatwe w układzie piosenki. Wrazliwośó

słuchową dziecka, zarówno w zakresie melodii, jak i rytmu doskonalą

prowadzone w przedszkolach zajęcia umuzykalniaj ące.

Dziecko w wieku trzsch lat zrla około 1000 słów. Są to przede wszystkim

rzeczowńki, czasowniki i przrymiofi,iki. Często w słowniku dziecka występują



neologizTly. Rownocześnie większość hzylatkow potrafi poprawnie pod

względem gramatyczrym budowaó proste zdańa rozwinięte, a niekiedy nawet

różne rodzaje zdń ńożonych. Ponadto, część dzieci w tym wieku zle wymawia

niektore zgloski. Mowa dziecka ma charakter s/tuacyjny.

Rozwoj mowy *iąze się ściśle z rozsxlojem myślenia. Wyrazem akĘwności

myślowej dziecka są na przykład pytania. Myślenie trzylatka ma przede

wszystkim charakter konkretno - sytuacyjny. Ozrtacza to, ze jest ono

podporządkowane zadaniom praktycznym, przejawia się w rozwiąrywaniu

przez dziecko roznorodnych problemów powstających podczas zabaw i

codziennych zajęć.

Dziecko trdetnie wykazuje słabą jeszcze zdolność do sposfizegania relacji

przyczynowo skutkowych. Ma także trudności w za]<resie prawidłowej

orientacji w czasie oraz w przesfizeni materialnej i społecnej.

Uwaga, wyobrazrria i pamięć nie są jeszcze w pehri uksźałtowane. Uwaga

fr'zylratka nie jest ffwała. Dziecko często znrrienia obiekty swoich zainteresowd,

przerywa jedną cąynność czy zabawę by podjąó następną. uwaga dziecka ma

bowiem przede wsrystkim charakter mimowolny, koncentruje się więc na

bo&źcach silnych, atrakcyjnych, waznych dla dziecka z punkfu widzenia jego

aktualnych potrzeb i zainteresowń.

Trzylatek obdarzony jest duzą wyobrami ą. Wzeważa wyobraznia mimowolna,

lctora polega na zdolności do snucia luznych obrazów, nie podporządkowanych

żadnyrn logiczrym regułom. Dziecko ma przy fym trudności z wyramym

rozrozrieniem świata realnego od fikcyjnego.

Podobnie jak uwaga i wyobr uźńa, mimowolny charakter ma równiez pamięć

frzylatka. Zapamiętywanie i prąpominanie nie są bowiem dla trzylatka

odrębnymi zadaniami lecz włączają się w różre fo.my aktyvrrności.



Rozwój uczuć, kontaktów społecznych i osobowości

Uczucia dziecka trdetniego są zróżnicowane. W jego zachowaniu

zaobserwować monla przejawy takich ucnlć,jak: gniew, sfrach, radość, wstyd,

niechęć, zazdrośc, sympatia. Poniewaz dziecko nie pofrafi ukrywać i tłumić

swych uczuć, odzwierciedlają się one w jego zachowaniu: w gestach, mimice,

okrzykach, głośnym śmiechu i płacnt. Trzylatek nie jest w swoich uczuciach

stały. Jego emocje szybko powstają i gasną lub przechodzą w inne, czasem

krńcowo rożne( np. głośny, radosny śmiech przez łry). Uczucia dziecka

uzależńone są w duzej ńerze od jego kontaktów z dorosĘmi i rowieśnikami.

Trdatek wykazuje w stosunku do rowieśników minimalne uspołecznienie.

Tylko niekiedy podejmuje na krótko wspólną bezkonfliktową zabawę. Częściej

bawi się sźtm lub obok kolegi, wchodząc z nim łlko w pozorny kontakt

werbalny. Ponieważ trzylatki nie potrafią dobrze zorgańzować sobie zabawy

grupowej, chętlrie korzystają z pomocy nauczycielki. W zabawach grupowych

dziecko uczy się zaspokajać nie Ęlko własne potrzeby, ale także potrzeby

innych. Przyswaja sobie nolmy i reguĘ postępowania społecznego.

W zakresie rozwoju osobowości dziecko trdebrie zrajduje się na etapie

formowania struktury ,ju".Ucry się idenffiowania siebie jako ,ja".
U trzylatka zarówno świadomośó odrębności własnej osoby, jak i poczucie

własnej mocy (tj. wiara w siebie, w swoje mozliwości) są jeszczebardzo nikłe,

dopiero zacTWaJą się wyksżałcać. Małe dziecko ńe zrla swoich możliwości

nlńaszcza w sytuacjach nowych. Obniza to jego poczucie bezpieczeństwa i

utrudnia przystosowanie do środowiska.


