
 
 
 
 
 

Дете са годину дана 

 

 



 Социјално - емоционално понашање: 

 

Стиди се у присуству непознатих људи 
Плаче кад мама и тата оду 
Има омиљене предмете и људе 
Показује страх у неким ситуацијама 
Даје Вам књигу кад жели да му прочитате причу 
Понавља звук или акцију када жели да привуче пажњу 
Избаци руку или ногу да Вам помогне са облачењем 
 

Говор / комуникација: 

 

Следи једноставне налоге 
Користи једноставне гестове као што су одмахивање главом за "не" или махање руком за "па-па" 
Производи гласове са мењањем тона (звучи више као говор) 
Говори "мама", "тата" и неке узвике 
Покушава да изговара речи које сте Ви изговорили 

 

Сазнајне функције: 

 

Истражује предмете на различите начине: трешењем, лупањем, бацањем 
Брзо налази скривене предмете 
Показује праву слику или предмет који сте именовали 
ИМИТИРА гестикулацију 
Почиње да користи предмете на прави начин, нпр. пије из чаше, чешља косу 
Лупа два предмета један о други 
Ставља и враћа предмете у кутију 
Спушта предмете без помоћи 
Показује предмете кажипрстом 
Прати једноставна  упутства, као:'"Подигни играчку". 

 

 
Како можете да подстакнете социјално – емоционални, говорни и сазнајни развој 

детета: 

 

 

Дајте детету време да се упозна са новом особом која ће га чувати. Донесите му омиљену 

играчку, плишану животињу или ћебе да би сте га утешили.  
Као одговор на непожељно понашање реците одлучно "не". Немојте да вичете, да га ударите или 

да дајете дуго објашњење. Време од 30 сек. до 1 мин. је потребно да преусмерите непожељно 

понашање Вашег детета. Дајте детету похвалу, пољубац или га загрлите када се добро понаша. 
Проводите много више времена у подстицању жељеног понашања, него у кажњавању лошег 

понашања (4 пута више награђујте жељено понашање у односу на кажњавање непожељног 

понашања). 
Разговарајте са Вашим дететом о томе шта радите, нпр."Мама пере руке сапуном". 
Читајте Вашем детету свакога дана. Учите га да окрене странице сликовнице, смењујте се у 

показивању слика у њима. 
Надоградите оно што Ваше дете каже или покушава да каже, или вам показује. Ако показује на 

ауто и каже "а" или "ауто", реците: "Да то је велики, плави ауто". 

 

 

 

 



 

Покретљивост (моторичка активност): 

 

 
Седи усправно без помоћи 
Придржава се за намештај док хода 
Може да иде пар корака без придржавања за намештај 
Може самостално да стоји 

 
 

 

Како можете да подстакнете развој покретљивости (моторичке активности) 

детета: 

 

 
Дајте детету бојице и папир и дозволите му да слободно црта. Покажите му како да црта линије 

rope, доле и преко странице. Хвалите га када покушава да их копира. 
Играјте се коцкицама, ређајте облике и користите друге играчке које подстичу Ваше дете да 

користи руке. 
Сакријте мале играчке и друге предмете и тражите да их пронађе. 
Питајте га да показује делове тела или предмете које види у току вожње аутомобилом. 
Певајте песме са покретима, као што је " Ринге-раја", "Кад си срећан". 
Помозите детету да заједнички направите покрете. 
Дајте  детету шерпице и чинијице или мали музички инструмент попут бубња или чинеле. 
Подстакните дете да направи буку. 
Обезбедите сигуран простор за истраживање Вашег детета. Закључајте производе за чишћење, 

прање веша, одржавање цвећа, чишћење аутомобила. Закључавајте улазна врата и капију. 
Дајте детету играчке које може да гура, као што је камион или аутомобилчић. 
 

 

 

Разговарајте са педијатром ако Ваше дете: 

 

 
 He бауља 
 He може да стоји док га придржавате 
 He тражи предмете које види да сте сакрили 
 He прича речи као што су "мама" и "тата" 
 He показује прстом предмете 
 He учи гестове као што је махање и потврђивање главом за "да" 
 Губи способности које је некада имало 
 
 


