
 

 

 

 

 

 

 MOŻLIWE TRUDNOŚCI ROZWOJOWE W WIEKU 3 LAT 

 

MOWA  

I KOMUNIKACJA 

 nie porozumiewa się 

zdaniami, komunikaty są 

niezrozumiałe dla otoczenia  

 nie zadaje pytań 

(„Dlaczego”,” Po 

co?”) 

 nie mówi o sobie „ja” 

 nie woła rodziców 

lub nie pokazuje 

im, kiedy zauważy 

coś interesującego 

 

ZABAWA 
 nie interesuje się różnymi 

zabawkami, nie bawi się nimi 

zgodnie z ich przeznaczeniem 

 nie układa prostych 

układanek i prostych puzzli 

 nie zaprasza członków 

rodziny do wspólnej 

zabawy 

 nie bawi się w zabawy 

„na niby” 

 nie wykazuje 

zainteresowania 

książeczkami 

 nie umie bawić się 

z innymi dziećmi 
 

ZACHOWANIE  

I SAMODZIELNOŚĆ 

 nie umie korzystać z nocnika, 

nie zgłasza potrzeb 

fizjologicznych 

 nie je samodzielnie 

 nie rozbiera się samodzielnie, 

nie współpracuje przy 

ubieraniu 

 ślini się 

 nie rozpoznaje 

jadalnych substancji 

 nie potrafi przedstawić 

się i powiedzieć ile ma 

lat 

 nie porusza się 

sprawnie 

 reaguje agresją lub 

autoagresją na znak 

protestu (np. 

gryzienie, 

uderzanie) 

 

 

 

 

 MOŻLIWE TRUDNOŚCI ROZWOJOWE W WIEKU 4 LAT 

 

MOWA  

I KOMUNIKACJA 

 nie rozumie sformułowań typu 

„za”, „pod”, „obok”, 

„wczoraj”, „dziś”  

 nie rozumie złożonych poleceń 

(np. „Idź do kuchni i przynieś 

mi czerwony kubek i łyżeczkę 

z szuflady”) 

 nie nazywa kolorów  nie układa 

trzyelementowej 

historyjki 

 

ZABAWA 
 nie jeździ na rowerku z trzema 

kółkami 

 nie biega sprawnie, nie potrafi 

kopnąć, rzucić i  złapać piłki 

 nie umie współpracować 

w zespole i ma trudności 

ze rozumieniem i 

stosowaniem zasad (np. 

czekanie na swoją kolej 

przy zabawie) 

 nie umie rysować 

postaci ludzkiej 

złożonej 

przynajmniej z  4 

części (głowa, 

tułów, ręce, nogi) 
 

ZACHOWANIE  

I SAMODZIELNOŚĆ 

 nie potrafi jeść widelcem i 

łyżką 

  nie ubiera się i nie rozbiera 

samodzielnie 

 nie potrafi samodzielnie 

myć i wycierać rąk 

 nie schodzi samodzielnie 

po schodach 

 moczy się w nocy 

 

 MOŻLIWE OPÓŹNIENIA ROZWOJOWE W  WIEKU 2 LAT 

 

MOWA  

I KOMUNIKACJA 

 posługuje się mową w sposób 

ograniczony (dziecko w 

wieku 2 lat powinno używać 

ok. 50 słów i łączyć je w 

przynajmniej w 2-wyrazowe 

zdania, np. „Mama da.”, 

„Baba idzie.”) 

 nie zwraca się do rodziców: 

„mamo”, „tato”; nie zadaje 

pytań typu „Co to?” 

 nie reaguje na zakazy 

 i polecenia 

 nie wskazuje palcem na 

znajomy przedmiot i 

nie przynosi go 

rodzicowi na polecenie 

 nie używa lub rzadko 

używa gestów typu 

„tak”, „nie”, „pa, pa”, 

„brawo” 

 nie dzieli się z 

rodzicami tym, co 

je zainteresowało 

 nie reaguje, nie 

patrzy, kiedy jest 

wołane po imieniu 

 nie wskazuje 

podstawowych 

części ciała 

 

ZABAWA 
 najczęściej bawi się sam 

 nie obserwuje innych dzieci 

 

 nie naśladuje prostych 

czynności domowych, 

 nie bawi się zabawkami 

zgodnie z ich 

przeznaczeniem 

 nie kopie i nie rzuca 

piłki 

 

ZACHOWANIE  

I SAMODZIELNOŚĆ 

 nie próbuje jeść sam łyżką 

 nie pije z otwartego kubka 

 

 nie współpracuje przy 

ubieraniu, nie ściąga np. 

butów, czapki 

 nie biegnie do 

rodziców, kiedy spotka 

je coś przykrego 


