
 

RAZVOJ OTROKA 3-4 leta 
 

TELESNI RAZVOJ DUŠEVNI RAZVOJ GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 
 

Koraka v ritmu glasbe. 

Hodi po ravni črti, z eno pred drugo. 

Samostojno hodi gor in dol po stopnicah. 

Vrže žogo iz roke, ujame jo z obema 

iztegnjenima rokama. 

Skoči z druge stopnice. 

V teku brca žogo. 

Poskuša narisati človeka (glava in udi – 

»glavonožec«). Lahko nariše 

prepoznavno sliko. 

Pisalo drži s tremi prsti. 

Prepogne papir po diagonali. 

Niza 4 majhne kroglice. 

Prereže 2 cm širok trak. 

Sam si umiva roke in obraz. 

Zna si obleči in sleči hlače in majico. 

Stoji na eni nogi brez opore. 

Začenja se navajati na samostojno skrb 

za higieno. Pri tem potrebuje nadzor. 

Uporablja nož. 

 

 

Zgradi stolp iz  10 kock. 

Otrok se uči z opazovanjem, zato mu 

nove stvari tudi pokažemo ne le 

razlagamo. 

Začne sklepati prijateljstva. 

Razlikuje med moje in tvoje. 

Razume koncept velikosti (velik – 

majhen). 

V domišljijski igri posnema realnost npr. 

hrani punčko, jo da spat, … 

Za kratek čas se pridruži otrokom v igri. 

Brani igrače in drugo lastnino, če mu jo 

hoče kdo vzeti. 

Razvršča predmete glede na barvo, 

velikost, obliko. 

Poimenuje osnovne barve. 

Glasno šteje predmete. 

Pogosto govori o sebi.  

Sestavi sestavljanko iz 12 delov. 

Rešuje preproste problemske naloge 

(»Kaj narediš ko si lačen?). 

 

 

Ubesedi dogajanje, ki sledi v znanih 

zgodbah. 

Opisuje dejanja na sliki. 

Ima dolge samogovore. 

Povezano govori o stvareh, ki so se mu 

zgodile. 

V povedi uporablja vsaj 3-4 besede. 

Odgovarja na navodilo, ki vključuje tri 

zahteve, npr. "Pojdi v kuhinjo, poišči 

banano in jo prinesi." 

Razlikuje in prepoznava zvoke in 

glasove. 

Govor je razumljiv. 

 

 

 



OPOZORILNI ZNAKI 3 - 4 leta 

 
 

• Ne naredi stolpa iz 10 kock pri 4 letih, 

• ne nariše ravne črte pri 3 letih, ne nariše kroga pri 4 letih, 

• ne šteje zaporedno pri 3 letih in pol, 

• motorično je nespreten, se spotika in pogosto pada, 

• ne pozna osnovnih barv, 

• govor je nerazumljiv in ni tekoč, 

• ne uporablja govora za reševanje težav, 

• ne postavlja vprašanj, namesto odgovora ponovi, kar sliši,  

• ima skromen besedni zaklad, ne pozna pomena besed, 

• ne izgovarja pravilno vseh glasov razen sičnikov, šumnikov in R, 

• ne zna povedati svojega imena in priimka pri 3 letih, 

• ne zmore slediti zahtevam v vrtcu, 

• pojavljajo se nevrotski izpadi (sesanje prsta, vlečenje las, drgnjenje delov telesa), 

• je nezmožen zadrževati vodo (enureza), 

• ima nizek nivo frustracijske tolerance, 

• pojavlja se nemotivirana agresivnost proti sebi ali drugim. 

 


