
 
Дете у 3. години 
 

 

Социјално - емоционално понашање: 

 

Имитира одрасле и своје другаре 

Показује заинтересованост за другу децу 

Прихвата (разуме) игре са правилима 

Показује забринутост за уплаканог друга 

Облачи се и свлачи самостално 

Разуме значење "мој", "његов" или "њен" 

Изражава велики спектар емоција 

Лако се одваја од маме и тате 

Узнемири се због већих промена у навикама 

 

 

Говор / комуникација: 

 

 

Прати два или три узастопна налога 

Именује већину познатих предмета  

Разуме значење речи као што су "у, на, испод"  

Може да каже како се зове, ког је пола и колико има година 

Зна да каже како му се зове друг/другарица 

Говори довољно добро да непознати могу да га разумеју у већини случајева 

Говори заменице као што су "ја", "мени", "ми", "ти" и неке именице у множини 

Разговара користеће две до три реченице 

 



 

Како можете да подстакнете социјално – емоционални и говорни развој детета: 

 

Водите дете у обданиште или на друга места где има деце и охрабрите га да се дружи 

са њима.  

Заједно дођите до решења проблема када је узнемирено. 

Разговарајте са дететом о његовим емоцијама, нпр. "Наљутио си се, па си зато растурио 

слагалицу." Охрабрите дете да препозна емоције у књигама. 

Поставите правила и ограничења детету и придржавајте их се. Уколико дете прекрши 

правило, дајте му време од 30 секунди до један минут које ће провести на столици или 

у својој соби. За поштовање правила обавезно га наградите (похвала, загрљај, пољубац, 

а не куповање поклона). 

Дајте детету да извршава два или три узастопна налога нпр. "Молим те, иди у собу, 

донеси своје ципелице и јакну". 

Веома је важно да читате детету сваког дана, јер на тај начин додатно остварујете 

емоционалну блискост. Истовремено тражите од детета да покаже предмете на сликама 

и да понавља речи за Вама. 

 

Сазнајне функције: 

 

Игра се играчкама са дугмићима, расклопљеним деловима и деловима који се окрећу 

Игра се измишљених игара са луткама, животињама и људима 

Слаже слагалице од три или четири дела 

Разуме значење броја 2 

Прецртава круг оловком или бојицом 

Окреће странице књиге једну по једну 

Гради куле са више од шест коцки 

Одвија и завија шрафове или окреће кваку на вратима 

 

 

 

Покретљивост (моторичка активност): 

 

Добро се пење 

Лако трчи 

Окреће педале на трициклу 

Пење се и силази низ степенице са по једном ногом на сваком степенику 

 

 

 

Како можете да подстакнете сазнајни развој и развој покретљивости (моторичке 

активности) детета: 
 

Играјте игре сличности. Реците детету да пронађе исте предмете у књизи и у својој 

околини. 

Играјте игре бројања. Бројите делове тела, звезде или предмете које видите или 

користите свакодневно. 

Држите дете за руку када се пење или силази низ степенице. Када може да се креће уз и 

низ степенице самостално, охрабрите га да користи гелендер уместо Вашу руку. 

Играјте се напољу са дететом. Идите у парк или на излет. Дозволите детету да се игра 

слободно и без испланиране активности. 

 



 

 Разговарајте са педијатром ако Ваше дете: 

 

 Често пада и има потешкоће при пењању и силажењу са степеница 

 Говори нејасно и неразумљиво 

 He уме да користи једноставне играчке, као што су слагалице, коцке и слично 

 He разуме једноставне налоге 

 He употребљава реченице 

 He успоставља контакт погледом 

 He игра се игара претварања, нити измишљених игара 

 He жели да се игра са другом децом и играчкама  

 Губи способности које је некада имало 

 

 

 
 


