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JAKI JESTEŚ TRZYLATKU?....JAKI JESTEŚ TRZYLATKU?....

Trzylatek jest ciekawy świata

 Wiele rzeczy go interesuje i chętnie o nie pyta („A co to?”, „A po co?”).

 Ma coraz lepszą pamięć, może się już nauczyć prostej piosenki albo wierszyka (jeśli 

zechce!).

 Wie, jakiej jest płci i jak ma na imię.

 Rozumie, do czego służą przedmioty codziennego użytku.

 Potrafi rozwiązywać proste problemy, np. wie, że trzeba dosunąć do regału krzesło, by

dosięgnąć czegoś, co znajduje się wysoko na półce.

 Radzi sobie z prostą układanką.

 Wie, ile to jest jeden (klocek, miś), ile dwa (samochody), a co znaczy „wiele”. Rozumie 

pojęcia w rodzaju „mniej”, „więcej”, „mniejszy”, większy”. Potrafi segregować przedmioty 

(np. do jednego pudełka wkłada klocki, do drugiego misie). Te umiejętności są ważniejsze 

od wymieniania cyferek po kolei (mnóstwo dzieci recytuje „jeden – dwa – trzy”, ale nic to 

dla nich nie znaczy).
Jeśli dziecko nie zadaje pytań, nie jest zainteresowane otoczeniem, nie układa prostych układanek, spróbuj 

poświęcać mu więcej czasu. Baw się z nim i rozbudzaj jego ciekawość.

Trzylatek całkiem nieźle mówi

 Używa kilkuset słów (a rozumie jeszcze więcej) i prawie wszystkich części mowy 

(czasowników rzeczowników, przymiotników itp.).

 Buduje zdania, także przeczące.

 Choć stosuje reguły gramatyczne, wciąż robi błędy. Większość trzylatków opuszcza trudne 

głoski lub zastępuje je innymi, przestawia sylaby, ale nawet obce osoby mogą wiele 

zrozumieć z tego, co dziecko mówi.

http://babyonline.pl/zaraz-zaraz-niech-pomysle-pytania-przedszkolakow,wazne-etapy-w-rozwoju-przedszkolaka-artykul,20372,r1.html


 Może się zacinać, zwłaszcza gdy jest przejęte lub się spieszy. Nie zwracaj na to uwagi, nie 

upominaj. Bo gdy smyk uzna, że ma problem z mówieniem, trudniej mu będzie przekroczyć 

ten etap.

 Maluch w tym wieku mówi już o sobie w pierwszej osobie („Chcę iść na dwór”, zamiast

„Jaś chce...”).

 Rozumie polecenia i przynosi właściwą zabawkę, nawet jeśli nie pokażesz jej palcem.

 Potrafi wskazać wiele części ciała.

 Jest w stanie śledzić akcję bardziej złożonych bajek.
Jeśli twój trzylatek prawie nie mówi, zabierz go do logopedy,  który sprawdzi, czy nie kryje się za tym jakiś 

problem. Zbada, czy malec dobrze rozumie, co się do niego mówi, w razie potrzeby poprosi o konsultację 

psychologa, laryngologa lub foniatrę. Niezależnie od przyczyn kłopotów pomoże malucha „rozgadać”.

Do logopedy trzeba pójść także wtedy, gdy trzylatek mówi tak niewyraźnie, że rozumieją go jedynie 

najbliżsi.

Trzylatek potrafi się skupić

Większość trzylatków umie się skoncentrować przez kilkanaście minut, jest w stanie wysłuchać czytanej 

bajki, porysować, zbudować do końca prostą budowlę z klocków. Wiele oczywiście zależy od tego, na ile 

malucha interesuje dana aktywność.

Jeśli twoje dziecko ma kłopoty z koncentracją (nie kończy nawet prostego rozpoczętego zadania, nie umie 

skupić się na słuchaniu krótkiej książeczki itp.), zastanów się, z czego to może wynikać. Zdarza się, że 

przyczyna jest prosta: np. dziecko nie potrafi się skupić, bo… nie ma kiedy się tego nauczyć: wokół niego za

dużo się dzieje (dudni telewizor, ktoś wchodzi, wychodzi), wciąż mu ktoś przerywa zabawę. Zawsze chwal 

za dokończenie zadania, nie odwracaj uwagi, gdy się czymś zainteresuje. Czytaj mu książki, puszczaj 

bajki z płyt – w przeciwieństwie do kreskówek wymagają skupienia.

Trzylatek próbuje być samodzielny

 Całkiem sprawnie posługuje się łyżką i widelcem, choć część obiadu może nadal lądować 

na ubraniu.

 Próbuje sam się ubierać, ale nie potrafi jeszcze np. przewracać koszulki z lewej na prawą

stronę, zapinać guzików, może mieć kłopoty z włożeniem spodni.

 Rozbieranie idzie mu całkiem dobrze.

Jeśli dziecko  jest mało samodzielne, pomagaj mu, ale go nie wyręczaj – niech sam ćwiczy. Bądź cierpliwa 

i nie popędzaj, bo dziecko zniechęci się do samodzielnych prób. Pokaż, jak uniknąć kłopotów („Jeśli 

postawisz kubeczek tutaj, nie strącisz go łokciem”, „Jeżeli przytrzymasz spodenki w ten sposób, będzie ci 

łatwiej je włożyć”). Chwal każdy przejaw samodzielności. Ubieraj dziecko tak, by ułatwić samoobsługę 

(dres zamiast dżinsów, rzepy, a nie sznurowadła).

Trzylatek korzysta z toalety

 Większość trzylatków nie siusia w pieluszki, choć „wpadki” mogą się jeszcze zdarzać.

 Niektóre próbują samodzielnie wycierać pupę, spuszczać wodę, myć ręce.

http://dziecko-i-zdrowie.wieszjak.polki.pl/dziecko-u-logopedy-logopedyczne-badania-przesiewowe,logopedia-artykul,10385616.html


 Być może nawet dziecko nie siusia już do łóżka w nocy (jednak może to robić aż do piątego 

roku życia).
Jeśli twoje dziecko nadal siusia w majtki, sprawdź, czy jest zdrowe – brak kontroli nad pęcherzem może być

spowodowany jakimś problemem, np. infekcją. Gdy malec zmoczy ubranie, powiedz mu, że to się zdarza. 

Nie wyśmiewaj go ani nie zawstydzaj, nie rób wymówek i nie krzycz. Ubieraj dziecko w wygodne spodenki

dresowe – łatwiej je zdjąć niż dżinsy, ogrodniczki, ciasne rajtuzy.

Trzylatek ma coraz sprawniejsze rączki

 Ruchy rąk są coraz lepiej skoordynowane.

 Jedna ręka zaczyna dominować.

 Dziecko rysuje i maluje, a jego rysunki są coraz mniej przypadkowe, choć na ogół trudno 

odgadnąć, co przedstawiają.

 Rysuje zamknięte kółko, próbuje kolorować obrazki, choć robi to niedokładnie.

 Umie ulepić wałeczek z plasteliny i nawlec duży koralik na sznurówkę.

 Z zapałem pomaga w ugniataniu ciasta.

 Próbuje używać nożyczek, choć sprawia mu to sporo trudności.

 Buduje wieżę z około ośmiu drewnianych klocków.

Jeśli twoje dziecko ma mało sprawne rączki, zachęcaj je do prac plastycznych. Dostarcz mu różnych 

przyborów plastycznych (kredki, farby, plastelina, koraliki). Pozwól malować palcami na dużych 

powierzchniach (np. arkuszu szarego papieru). Doceniaj wysiłek malucha i zbieraj jego prace, żeby 

wiedział, że są dla ciebie bardzo ważne jak ono samo.

 

Trzylatek biega, skacze, lubi ruch

 Trzylatek bez kłopotu biega, omija przeszkody i nie wywraca się z byle powodu.

 Schodzi ze schodów, stawiając nóżki na przemian.

 Na spacerach uwielbia urozmaicać sobie marszrutę: chodzi po krawężnikach, podjazdach 

dla wózków, schodkach.

 Potrafi kręcić się wokół własnej osi, podskakiwać, kucać, chodzić na palcach, 

stać na jednej nodze i zeskoczyć ze schodka, nie tracąc równowagi podczas 

lądowania.

 Wspina się po drabinkach, zjeżdża ze zjeżdżalni, jeździ na trzykołowym rowerku.

 Próbuje naśladować czyjeś ruchy.

 Łapie i rzuca piłkę.

Jeśli twoje dziecko jest mało sprawne fizycznie, postaraj się, by miało jak najwięcej okazji do zabawy na 

świeżym powietrzu. Pozwól mu korzystać z urządzeń na placu zabaw, nie strasz („Spadniesz, nabijesz sobie 

guza, złamiesz rękę”), ale czuwaj nad nim. Jeśli jest bardzo niezdarny i masz wrażenie, że pozostaje daleko 

w tyle za rówieśnikami, wybierzcie się do pediatry.

Trzylatek radzi sobie bez mamy



Trzylatek rozumie, że rozstanie z tobą to nie tragedia, bo za kilka godzin wrócisz. Jeśli zostawiasz go pod 

opieką babci czy niani, dobrze już to wie. Kłopot może być wtedy, gdy dotąd nie rozstawał się z tobą nawet 

na chwilę.

Uwaga: Jeśli twoja pociecha bardzo źle znosi rozstania, spróbuj przyzwyczaić ją do nich stopniowo. 

Najpierw zostawiaj malca z dziadkami czy nianią na dwie godziny, potem na cztery itd. Nie żegnaj go ze 

łzami w oczach, nie przedłużaj pożegnania w nieskończoność, ale też nie wychodź po kryjomu – bo dziecko

straci poczucie bezpieczeństwa. Zawsze mów, gdzie będziesz („Idę do pracy”, „Na zakupy”) i kiedy wrócisz

(„Zjesz obiadek, pobawisz się i wtedy po ciebie przyjdę”).

Trzylatek interesuje się innymi dziećmi

Niektóre dzieci  są bardzo towarzyskie, a inne mniej. Ale wszystkie trzylatki interesują się rówieśnikami i 

potrzebują ich. Trzylatek potrafi okazywać współczucie, bawić się z kimś, zawierać znajomości, a nawet się

zaprzyjaźniać.

Jeśli malec jest odludkiem, postaraj się, by miał jak najwięcej okazji do przebywania wśród rówieśników. 

Chce się bawić z dziećmi? Świetnie. Woli obserwować z boku? Też dobrze. Nie przejmuj się wojnami w 

piaskownicy, ale reaguj, gdy smyk wyrywa zabawki albo ciągnie kogoś za włosy: on dopiero uczy się reguł i

ktoś musi mu powiedzieć, że tak się nie robi. Jeżeli dziecko jest wyjątkowo nieśmiałe, nie steruj nim 

(„Podejdź do chłopca i powiedz, jak masz na imię”), lecz daj mu szansę, by włączyło się do zabawy z 

własnej inicjatywy. Będzie mu łatwiej, jeśli spotka się z jednym rówieśnikiem, a nie całą rozbrykaną grupką.

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ale...

Jeżeli twój trzylatek w jakiejś dziedzinie wyraźnie odstaje od rówieśników (pamiętaj: od WIĘKSZOŚCI z 

nich, a nie od wyjątkowo utalentowanych jednostek), np. jest o wiele mniej sprawny ruchowo albo dużo 

gorzej rysuje, spróbuj ustalić przyczyny tej sytuacji.

Im wcześniej zaczniecie pracować nad tym, co sprawia dziecku kłopoty, tym większa szansa, że dogoni ono 

rówieśników.

Oczywiście nie każdy brzdąc musi być świetnym rysownikiem albo sportowcem, ale każdy powinien robić 

postępy i rozwijać się harmonijnie (dlatego nie wolno np. zaniedbywać rozwoju fizycznego na rzecz 

umysłowego lub odwrotnie).

Anna Marczewska-Stręk, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  we Wrocławiu.



W czym możemy pomóc paniom z przedszkola
i w jaki sposób?

Nauczycielkom  przedszkolnym nie  wszystko  przechodzi  przez  gardło,  a
nawet  jeśli  przechodzi  –  nie  zawsze  trafia  do  adresata.  Nic  dziwnego:
żaden rodzic nie  lubi  przecież  słuchać  o  tym,  że  coś  robi  nie  tak. 
Automatycznie  zaczyna  się  bronić,  a  problem  zostaje  nierozwiązany.
Oto  autentyczne  wypowiedzi  nauczycielek  przedszkola  –  na  szczęście  nie
naszego. Proszę Rodzicu , zastanów się czy to nie dotyczy również Ciebie?...

Nauczycielki przedszkolne proszą: zostawcie chore
dzieci w domu
–  Prosimy,  błagamy  i  nic,  jak  grochem  o  ścianę  –  wzdychają  wszystkie
nauczycielki,  z  którymi  rozmawialiśmy.  Właśnie  z  tym  mają  największy
problem.  Przedszkolaki  kaszlą  tak,  jakby miały  wypluć płuca. Leje im się z
nosa na dywan. Przychodzą z biegunką po nocy spędzonej na wymiotach, po
podanym  rano  antybiotyku  albo  syropie  przeciwgorączkowym  (wiemy,  bo
same  się  chwalą).  Rozumiemy,  że  żaden  szef  nie  toleruje  notorycznych
zwolnień, ale Rodzice wychodzą, a ich pociecha pokłada się. Często jest tak,
że dziecku z katarem nie dzieje się nic specjalnego, ale za niefrasobliwość
jego  rodziców  płacą  pozostałe  maluchy  –  trzeba  je  leczyć  antybiotykami,
bywa, że lądują w szpitalu. Rodzice nie są z nami szczerzy.  Mówią, że nic
dziecku  nie  jest,  a  lekarz  powiedział,  że  może  chodzić.  Albo:  „To  alergia”.
Czasem ręce opadają, gdy mama prosi, by nie zabierać Jasia na dwór, bo on
źle  się czuje.  Pytam wtedy,  dlaczego  w ogóle  przyszedł?  Gdy maluch ma
gorączkę lub płacze, że boli go ucho, zostaje telefon do rodziców. Tyle że nie
zawsze  można  się  dodzwonić,  a  i  ich  dojazd  trochę  trwa.  Tymczasem
nauczycielki nie mogą podawać dzieciom leków, także przeciwgorączkowych.
Zastanawiam się, czy rodzice się nie boją. Co będzie, jeśli dziecko, osłabione
przeziębieniem,  złapie  jakąś  naprawdę  groźną  bakterię  jakiegoś
pneumokoka  .

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  nie  wyręczajcie
dzieci we wszystkim
Rodzice  dbają  o  rozwój  intelektualny  pociech,  ale  czasem  zapominają  o
banalnych rzeczach, których także trzeba je uczyć. Dzieci (nawet te cztero-
czy pięcioletnie!), które trafiają do nas, często nie potrafią niczego – założyć
kapci, trzymać łyżki, rozwiązać butów, wytrzeć pupy. Były dotąd obsługiwane.
Pomagamy im, jednak wyręczanie smyka nie jest dobre – musi nauczyć się
samodzielności.



Nauczycielki przedszkolne proszą: pomóżcie nam
Zdarza się, że rodzice całą odpowiedzialność za swojego malca zrzucają na
innych.  Logopeda  nie  poprawi  wymowy  dziecka,  pracując  z  nim  raz  w
tygodniu.  Dlatego  malec  musi  ćwiczyć  także  w  domu.  Ale  rodzicom  nie
zawsze  się  chce.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  stawiajcie
dzieciom granice
Zdarza  się,  że  dziecko  trafia  do  przedszkola  kompletnie  nie  wiedząc,  co
wolno, a co nie. W domu rządzi, rozstawia wszystkich o kątach, wszyscy mu
ulegają.  W  przedszkolu  okazuje  się,  że  tak  się  nie  da.  Dziecko  powinno
wiedzieć,  że  są jakieś  zasady,  że  przy  stole  się  siedzi,  a  nie  biega wokół
niego, że nie odpycha się talerza, nie przerywa innym.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  nie  ukrywajcie
problemów
Ktoś,  kto  opiekuje  się  małym  dzieckiem,  musi  wiedzieć,  czego  się  może
spodziewać.  Kiedyś pogotowie zabrało kilkulatka, który dostał  drgawek. Nie
powiedziano nam, że tak reaguje na gorączkę. A my musimy wiedzieć takie
rzeczy. Wtedy zwracamy na malca baczniejszą uwagę.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  sprawdzajcie
dzieciom głowy
Wszy się wciąż zdarzają.  Mają je także czyste,  zadbane dzieci.  Z jednych
maluchów przechodzą  na drugie  i  wszystko  trwa bardzo  długo. Namawiam
także, by rodzice reagowali na hasło "wszy" bez histerii. To się zdarza i już. To
jest  problem,  który  trzeba  rozwiązać,  a  nie  trąd  albo  dżuma!

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  pamiętajcie  o
kąpieli
Niedomyte dzieci w nieświeżych ubraniach to bardzo wstydliwy (na szczęście
dość  rzadki)  temat.  Jak  powiedzieć  komuś,  aby  mył  dziecko  częściej  i
codziennie zmieniał mu bieliznę? To trudne... My jakoś sobie z tym poradzimy,
ale cierpi sam maluch. To on słyszy, że ktoś nie chce obok niego siedzieć.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  uważajcie  ze
słodyczami
Zdarza się, że nawet trzy- i czterolatki są dokarmione w nocy kaszkami.  W
efekcie w przedszkolu nie chcą niczego jeść. Zupa nie, drugie nie, a potem
rodzic przychodzi po dziecko ze słodką bułką, batonem. Ono nie będzie jadło
normalnie, skoro jest cały czas na słodkim! Bywa, że dzieci są zaskoczone,



gdy  dostają  marchewkę  do  gryzienia,  bo  dotąd  im  wszystko  krojono,
rozdrabniano.  

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  pozwólcie  się
dzieciom brudzić
Bywa i  tak,  że  maluszki  są...  aż przesadnie czyste.  Niektóre przedszkolaki
stoją na placu zabaw nieruchomo, bo boją się, że usłyszą od mamy, że znowu
się wysmarowały. A przecież dziecko powinno się brudzić, bawić, wtykać nos
we  wszystkie  kąty,  być  ciekawe  świata,  odważne  i  samodzielne.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  nie  zapisujcie
dzieci na wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe po
przedszkolu
Dziecko musi mieć czas na zwykłe, proste zabawy, które dają bardzo dużo.
Kto wie, czy nie więcej niż wymyślne warsztaty.

Nauczycielki  przedszkolne  proszą:  nie  spóźniajcie
się na zajęcia
Przyprowadzanie  malca  w trakcie  zajęć  to  kłopot  dla  niego,  nauczycieli,  a
także dla pozostałych przedszkolaków. Mam problem z pewną mamą, która
zamiast najpóźniej o godz. 9, przyprowadza synka raz o 10, raz o 11, często
już po zajęciach. Co robić? Pracować z nim indywidualnie? Nie wszystko da
się  w  ten  sposób  nadrobić.  Takie  niespodziewane  wejścia  dezorganizują
naszą pracę i rozpraszają dzieci. Poza tym trzeba spóźnialskiego dopisać na
obiad,  robi  się zamieszanie.  Maluch też czuje się kiepsko.  Trafia w środek
angielskiego czy rytmiki i kompletnie nie wie, o co chodzi. Czasem ma łzy w
oczach.  Bywa,  że  potem  sam  pilnuje  rodziców:  „Tylko  się  nie  spóźnijmy”.

Nauczycielki przedszkolne proszą: odbierajcie dzieci
punktualnie
W pustym przedszkolu dziecko czuje się naprawdę paskudnie. Przestraszone
tęskni  za  mamą.  Jest  także  bardzo  zmęczone,  bo  najczęściej  ostatnie
wychodzą te dzieci, które przychodzą jako pierwsze.



Wspólne  gotowanie  z  dzieckiem  może  być  ogromną  frajdą  dla  smyka,  ale  także  dla  ciebie.
Maluchy wręcz uwielbiają spędzać czas w kuchni mieszając i przesypując różne składniki. Poniżej
prezentujemy wam kilka ciekawych  przepisów na pyszne smakołyki.  Wspólne gotowanie czas
rozpocząć!

Chrupiące szyszki
Przygotuj  z  maluchem znane ci  z  dzieciństwa  chrupiące szyszki.  To  bardzo łatwy przepis,  a
dodatkowo  ogromna  frajda  dla  dzieciaków,  gdy  mogą  wylizać  swoje  klejące  się  palce!  Do
przygotowania szyszek potrzebne wam będą:

- pięć filiżanek miękkich cukierków – najlepsze będą krówki,

- pół kostki masła,

- ryż preparowany,

- głęboki rondel,

- papier śniadaniowy.

Na samym początku, cały czas mieszając, roztopcie cukierki i masło na małym ogniu. Gdy masa
wystygnie, dodajcie ok. trzech kubków ryżu preparowanego i dokładnie wszystko wymieszajcie.
Następnie  poproś dziecko by zmoczyło  ręce w zimnej  wodzie,  wzięło  w dłonie  garść  masy i
uformowało  z  niej  kulki.  Kiedy  kulki  będą  już  gotowe,  rozłóżcie  wszystkie  na  pergaminie  i
poczekajcie by stały się chrupiące.

SMACZNEGO!


