RAZVOJ OTROKA 2-3 leta
TELESNI RAZVOJ
Po stopnicah se spušča brez opore.
Sonožno poskakuje.
Hodi po prstih in petah naprej in nazaj.
Teče stabilno in hitro.
Vrže in ulovi žogo z uporabo celega
telesa (s stegnjenima rokama).
Nekaj sekund stoji na eni nogi.
Vozi poganjalca.
Gnete klobasico iz plastelina.
Je gosto hrano z žlico.
Nese kozarec ne da bi polil.
Nenatančno reže s škarjami.
Oponaša risanje kroga, vodoravne črte.
Drži barvico s prsti.
Naredi kontrolirane znake na papirju.
Odvije navojno igračo.
Niza 4 srednje velike kroglice.
Nalije iz vrča.
Oblači posamezna oblačila.

DUŠEVNI RAZVOJ

GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ

Zlaga kocke natančno v niz.
Gradi stolp s šestimi, sedmimi kockami.
Navije igračo s ključem.
Združuje enake oblike ali barve v
skupine.
Razume pojma veliko – malo.
Začne se igrati domišljijsko igro (npr.
Kocka je avto.).
Pridruži se skupinski vodeni igri.
Posnema vrstnike.
Pospravi igrače.
Če ga omejujemo dobi napade besa.
Pove kako se počuti.
Druge otroke doživlja kot tekmece in
igrače težko deli z drugimi.
Otrok dogajanja še ne zna predvideti
vnaprej, zato želeno stvar želi takoj in ne
more čakati.

Razume in odgovarja na vprašanja "kdo,
kaj, kje".
Imenuje dele telesa.
Sestavlja povedi iz 2 do 3 besed.
Poleg samostalnikov, glagolov in
pridevnikov uporablja zaimke, predloge.
Uporablja množino, pretekli in prihodnji
čas.
Govori o dogodkih, ki so se mu zgodili.
Posluša kratko zgodbo.
Ubesedi dogajanje v znanih zgodbah.
Veliko sprašuje.
Poziva k pozornosti do sebe (npr. Poglej
moj helikopter).
Recitira in poje kratke pesmi.
Prepozna sebe na fotografiji.
Pozna ime, starost, spol.

OPOZORILNI ZNAKI 2–3 leta
•

Ne postoji za trenutek na eni nogi pri 3 letih,

•

ne skače sonožno pri 2 letih in pol,

•

ne naredi stolpa iz 8 kock pri 3 letih,

•

ne nariše ravne črte pri 3 letih,

•

ne obrne strani v knjigi pri 2 letih in pol,

•

ne razume in ne odgovarja na preprosta vprašanja,

•

ne uporablja preprostih povedi, izraža se zgolj s posameznimi besedami,

•

ponavlja določene besede ali glasove in z govorom izraža le trenutne potrebe,

•

ne izpolni enostavnih navodil,

•

ima neobičajen ton glasu,

•

govor je nerazumljiv svojcem in tujim osebam,

•

ne pozna svojega imena in priimka pri 3 letih,

•

ne posluša rad pesmic in zgodbic.

