3.5. a)Kompetence

Schéma normálního vývoje dítěte 3 – 4 roky

Hrubé mot.dovednosti

Obíhá kolem překážek,přejde po přímé čáře,udrží rovnováhu
5 až 10 s. na jedné noze, poskakuje na jedné noze, strká, řídí
hračky na kolečkách, jezdí na tříkolce, bez pomoci se klouže,
přeskočí přes překážku vysokou 15 cm a doskočí snožmo,
hází míč dozadu přes hlavu, chytí míč hozený na něj
s odrazem …….

Motorické dovednosti

Jemné mot.dovednosti

Postaví věž z 9 malých kostek, zatlouká hřebíky a zastrkuje
kolíčky, obkreslí kružnici, napodobí kříž, manipuluje
s modelovací hmotou ( dělá malé kuličky, válečky –
hady)….

Porozumění jazyku

Začíná chápat věty zahrnující pojetí času ( př.Zítra půjdeme
do ZOO), chápe srovnání velikosti jako velký a větší, rozumí
vztahům vyjádřených souvětími typu jestliže..tedy, nebo
protože …, vykoná sérii 2 až 4 souvisejících pokynů, chápe,
když se mu řekne budeme dělat jako že …, umí zopakovat
alespoň jednu říkanku a zazpívat písničku

Komunikační dovednosti

Mluvení

Rozpoznávání

Poznávací dovednosti

Umění poradit si

Společenské dovednosti

Mluví ve větách o 3 nebo více slovech, které se skládají
z činitele-slovesa-předmětu(Vidím míč),nebo činitel-slovesomísto činu (Tatínek sedí na židli), vypráví o zkušenostech
z minula, používá mn.č., u sloves vyjádří minulý čas, samo o
sobě mluví pomocí zájmena já, nebo mně, cizí lidé jeho řeči
rozumějí, ale stále ještě může docházet chybám u některých
hlásek

Rozezná a dá správně dohromady 6 barev,cílevědomě srovná
podle velikosti kostky,nakreslí částečně srozumitelné
obrázky, který dává dítěti smysl, ne-li dospělému a krátce
vysvětlí, klade otázky, které si vyžadují jednoduché
odpovědi, soustředí se jen na krátkou dobu,učí se
pozorováním dospělých, poučením a výklady od
dospělých,velmi snadno se dá rozptýlit,podstatně více chápe
pojmy funkcí a skupin předmětů (př.nábytek pro panenky
rozmístí do správných pokojíčků) a pojmy část/celek (př.
určí obrázky ruky a nohy jako části těla), začíná si
uvědomovat minulost a přítomnost.

Dobře lije vodu z malé konve, zapíná a rozepíná velké
knoflíky, samo bez pomoci si umyje ruce, na připomenutí se
vysmrká, samo chodí na záchod, s menší pomocí dospělých
se s samo oblékne

Zapojuje se do hry s druhými dětmi,začíná interakci
s druhými,dělí se o hračky,s pomocí si s nimi střídavě
hrají,začíná dramatické hry „na něco“, hraje celé scénky
(např. vaření, doma, obchod)

