
 
 

 

 

 Każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Na rozwój wpływ mają wpływ nie tylko 

czynniki genetyczne, ale też (głównie) środowisko rodzinne, a w późniejszym czasie rówieśnicze i 

instytucje, tj, żłobek, przedszkole.  

 W związku z powyższym należy pamiętać, że umiejętności dzieci , ich przyrost i tempo pojawiania 

się są zależne od domu rodzinnego. Jeżeli dziecko nie jest hamowane, może swobodnie eksplorować 

 ( doświadczać, odkrywać) otoczenie, jest stymulowane od pierwszych dni życia (najpierw poprzez 

odpowiednią opiekę, kontakt z opiekunami (dotyk jest pierwszym językiem człowieka), a następnie 

poprzez samodzielne odkrywanie otaczającego świata ( pełzanie, przewracanie się, raczkowanie, 

chodzenie) szybciej nabędzie odpowiednich umiejętności. Oczywiście mądre  towarzyszenie dziecku 

w zdobywaniu kolejnych kamieni milowych jest bardzo ważne. Otaczanie dziecka czułą opieką, 

śpiewanie, wskazywanie, wspólne oglądanie książeczek, wspólna zabawa, ponieważ dziecka trzeba 

pokazać jak się bawić. Im dziecko starsze tym bardziej interesuje je świat. Aby zaczęło mówić i 

mówiło poprawnie należy mu czytać, śpiewać, nazywać, Gdy już mówi należy wymagać by w miarę 

możliwości mówiło wyraźnie, należy z dzieckiem rozmawiać. Tak zwane zabawki edukacyjne i 

kolorowe programy w tablecie nie nauczą dziecka mówić. Spowodują nadmierne przestymulowanie  

wzrokowe, słuchowe ( nadmierne oglądanie ruchomych obrazów przestymulowuje prawą półkulę 

mózgu , odpowiedzialną za odbiór obrazów (W skrajnym przypadku może doprowadzić do jej 

przerostu). Mowa kształtuje się poprzez interakcje z drugim człowiekiem, a nie poprzez oglądanie 

programów „edukacyjnych”. Nadmiar bodźców wzrokowych (telewizja, tablet, komputer) i brak ruchu 

powodują silne pobudzenie ruchowe, ponieważ nasz mózg potrzebuje ruchu. Do tego dochodzą 

emocje, którym dziecko nie zawsze może dać upust w kontrolowany sposób i przepis na nadaktywne 

dziecko z huśtawką nastrojów gotowe. 

 

Jak należy czytać i rozumieć poniższą charakterystykę?  

 

Jeżeli dziecko skończyło już 3 lata i weszło w czwarty rok życia to pozycje po lewej stronie tabeli 

dziecko powinno mieć opanowane. A te po prawej stronie tabeli musi opanować do końca czwartego 

roku życia. Pamiętać należy, że każde dziecko ma swoje tempo rozwoju. Najważniejsze, aby dorosły 

nie przeszkadzał  i nie wyręczał. Lepsze efekty da gdy chwycimy dziecko za ręce i jego rękoma 

zrobimy razem, iż gdy zrobimy za dziecko. Zadbajmy o dobrą samoocenę dzieci.  
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TRZYLATEK                                        CZTEROLATEK                                                                                                   
 

 

 
Interesuje się tym co bliskie i znane 
Interesuje się  i fascynuje się  i tym 

co robią bohaterowie, np. 
strażacy 

Orientuje się w najbliższym otoczeniu 
, rodzinie w środowisku 
przedszkolnym 

Zna imiona rzadziej nazwiska 
rodziców i innych najbliższych 

Potrafi się przedstawić, powiedzieć 
ile ma lat 

Zna formę imienia, która jest 
zwyczajowo przyjęta w domu i 
trudno mu przyjąć, że zwrot ten 
nie jest imieniem członka rodziny 

Wie, że jest chłopcem lub 
dziewczynką 

Lubi słuchać historii na swój temat 
(egocentryzm jest cechą 
rozwojową) 

Jest nastawione na współpracę 
Upewnia się, że jest kochane przez 

rodziców 
Lubi się bawić w dom, w rodzinę 
Rozpoznaje i nazywa proste emocje 

(radość, smutek, złość) 
Potrafi opowiedzieć o problemie 
Stara się być zrozumiałe dla 

otoczenia 
Okazuje miłość bliskim ( w wieku 

przedszkolnym słowo „kocham 
cię” jest równoznaczne” lubię cię”) 

Wygłupia się i chce rozśmieszyć 
innych 

Ma okresy płaczliwości i braku 
poczucia bezpieczeństwa 

Rysuje pionową i poziomą kreskę, 
koło oraz krzyżyk  

Buduje wieżę z klocków 
Układa proste puzzle 
Odwzorowuje płaskie i przestrzenne 

konstrukcje: mosty, pociągi 
Rozbiera się samodzielnie oraz 

zakłada niektóre części garderoby 
Zgłasza potrzeby fizjologiczne 
Samodzielnie wykonuje podstawowe 

Wiedza  i doświadczenie powodują, 
że lepiej się orientuje w otoczeniu 
nie tylko tym najbliższym 

Chętnie słucha i ogląda to co może 
zweryfikować w naturalnych 
sytuacjach 

Bywa, że sam dopytuje o miejsce, w 
którym żyje  

Dziecko w tym wieku rozumie  już 
niektóre pojęcia dotyczące 
własnej narodowości, czasami 
interesuje się fragmentami historii 
własnego kraju. 

Nie zawsze potrafi określić zawód 
wykonywany przez rodziców, ale 
wie czym rodzice się zajmują, np.; 
mama robi zastrzyki, a tata 
pracuje przy komputerze. 

Zaczyna rozumieć, ze oszustwo jest 
czymś złym 

Odczuwa chęć podobania się 
Chętnie bawi się z innymi dziećmi, 

potrzebuje ich towarzystwa 
bardziej niż dorosłych 

Zna normy postępowania i stara się 
według nich działać i oceniać 
postępowanie swoje i innych 

Jest ruchliwy pełen pomysłów 
Bawi się zgodnie z tym co 

podpowiada mu wyobraźnia 
Uwielbia konstruować z klocków 
Poprzez upór i bunt zaznacza swoją 

niezależność i często nie chce 
wypełniać poleceń, które do tej 
pory spełniał (należy określić 
normy i granice) 

Ma potrzebę sprawdzania się 
Rozwija formy współpracy i zabawy 
Wzrasta poziom empatii 
Odwzorowuje podstawowe kształty 

(rysuje wg wzoru) 
Rysuje kwadrat i prostokąt 
Coraz sprawniej rysuje po śladzie 
Rysuje w ograniczonym polu 
Zamalowuje powierzchnię kartki 
Rysuje proste szkice na określony 

temat 
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czynności higieniczne; korzysta z 
toalety, myje ręce I wyciera w 
ręcznik, opuszcza I podciąga 
majtki, spuszcza wodę 

Nawleka na sznurek lub linkę duże 
korale 

Dopasowuje klocki różnego kształtu 
Rysuje postać człowieka w formie 

głowonogów 
Lepi z plasteliny wg wzoru rogalik, 

wałeczek, obwarzanek  
Rysunek; bazgrota 
zaawansowana.  

Dziecko zaczyna nazywać swoje 
wytwory.  

Potrafi narysować koło. 
Śpiewa piosenki z dziecięcego 

repertuaru dostosowane do wieku 
Rozumie konieczność 

dostosowywania rodzajów 
odzieży do panujących warunków 
atmosferycznych. 

Samodzielnie potrafi rozsunąć zamek 
w kurtce, ubranie zapięte na 
zatrzaski, rzepy 
Stara się wyręczać dorosłych w 
prostych czynnościach; np. podaje 
różne przedmioty 
Chętnie pomaga 
Potrafi zasunąć małe krzesełko 
 

 
 
 

 

 

 

 

Układa bardziej złożone puzzle 
Potrafi narysować prosty schemat 

człowieka, krzyż i koło 
Pojawia się rysunek abstrakcyjny  
Schematy rysunkowe przekształcają 

się w rzeczywiste przedmioty 
Postać ludzka (zgeometryzowana) i 

zwierzęca jest ulubionym 
tematem rysunków. 

Potrafi przeciąć kartkę nożyczkami 
Lepi z plasteliny proste kształty, 

grzybki, bałwanki 
Przelicza , dodaje i odejmuje w coraz 

większym zakresie 
Mowa staje się jeszcze bardziej 

wyraźna, zdania rozbudowane 
Lubi śpiewać, tańczyć, potrafi 

różnicować muzykę 
Wykonuje samodzielnie i bardziej 

precyzyjnie znacznie więcej 
czynności tj; mycie zębów, buzi, 
czesanie, rozbieranie się i 
ubieranie, samodzielnie podciera 
pupę. 

 
 



 
 

 

 

 
 

 


