
Консультація для педагогів  
«Віковіособливостідітейтретього року життя» 

 
Третійрікжиття – важливийетаппсихічного і 

фізичногорозвиткудитини. Інтенсивність темпу 
фізичногорозвиткупорівняно з першим і другим роками 
життядещоуповільнюється. Зміцнюєтьсяорганізмдитини, 
удосконалюється та стабілізуєтьсянервова система, 
розвиваєтьсяруховийапарат. Рухистаютьупорядкованішими, 
координованішими, складніши-ми, якіснішими. 
Підвищеннявитривалостінервовоїсистемипризводить до 
збільшенняперіодунеспання. Масатілапротягомтретього року життя в 
середньомузростає на 2 - 2,5 кг, зрістзбільшується на 7-8 см. 

Провіднадіяльністьдітейцьоговіку – предметно - маніпулятивнагра. 
Важливим є такожопосередкованегроюспілкування з дорослими 
людьми (не тільки з батьками, але й з вихователями та старшими 
дітьми). 

Цьомуперіодупритаманні: 

 ‒ активна спрямованість на виконаннядій без 
допомогидорослого, простіформивиявленнясамостійності, 
початок усвідомленнявласного «Я», зародженнясамосвідомості; 

 ‒подальшийрозвитокнаочно-дієвогомислення і 
появаелементарнихвидівмовленнєвихсуджень про 
навколишнійсвіт; 

 ‒утвореннянових форм стосунківміждітьми, 
поступовийперехідвідігорпоряд з іншимималюками та ігор на 
самоті до спільноїігровоїдіяльності; 

 ‒виникненняпаростків сюжетно-рольової, появапростихсюжетів, 
в якихдітивідтворюютьдіїблизьких людей, та 
прагненнявиконуватипевну роль у грі, початок 
(використанняпредметів-замінників); 

 ‒ускладнення та урізноманітненнядіяльності, 
появаобразотворчої та конструктивної, елементарноїнавчальної 



та паростківтрудовоїдіяльності, формуваннянових потреб та 
інтересів; 

 ‒швидкезбільшеннясловникового запасу, 
оволодінняграматичноюбудовоюмови, змінаролівласноїмови, 
яка, крімзасобуспілкування, стаєрегулятором 
поведінкивідповідно до поставлених самою дитиноюзапитань 
«Чому?», «Коли?», «Де?», «Щоце?», «Навіщо?»; 

 ‒ускладненняпочуттів до навколишніх людей (любов, 
прихильність, співчуття, симпатія) та появапочуттів, 
пов'язанихізвиконаннямдіяльності (задоволення, гордість за 
досягнення, обурення при невдачі, радістьвід похвали), на 
базіякихзакладаютьсяпочуттясамоповаги та самолюбства; 

 ‒розвитокпсихічнихпроцесів (сприйняття, відчуття, пам'яті, 
мислення, уваги), розширення кола об'єктів та їхвластивостей, 
щозацікавлюютьдитину, виникненняпередумов для 
розуміннясимволів (букв, цифр), створенняобразів; 

 ‒активнепрагнення до ознайомлення з властивостямипредметів 
(колір, форма, розміртощо), під час 
якогодитинапочинаєпорівнюватиїх один з одним, 
набуваєздатностіпрогнозуватизміни, викликаніїїдіями; 

 ‒початковевиникненнястатевоїідентифікації, усвідомлення того, 
що «я - хлопчик», «я - дівчинка» і відповіднедотримання правил 
поведінки; 

 ‒виникненнясуперечностіміж потребою дитини в самостійності, 
прагненні бути «як дорослий» та їїреальнимифізичними та 
психічнимиможливостямиабо системою стосунківміж нею та 
дорослим, яка можезагостритись і призвести до 
виникненнянегативізму, упертості. 

Основнізавдання педагога пороботі з дітьми 3 року життя 

 Задовольнити потребу дітей в емоційномуспілкуванні з 
дорослими, яке супроводжується предметно-ігровоюдіяльністю, 
формуватипрактичнийдосвідспілкування з іншимидітьми. 

 Забезпечитиумови для насиченогомовленнєвогодіалогічного 
контакту, щосприятимерозширенню та 
удосконаленнюпасивного та активногословників. 

 Сприятирозвиткусамостійності, надаватиможливість для 
формуваннянавичоксамообслуговування при 
забезпеченніпомірної та доцільноїдопомоги. 

 Піклуватися про наявність та 
активневикористаннядітьмирізноманітногообладнання для 
розвиткузорових, слухових, дотикових, кінестетичних та 
іншихвидіввідчуттів і сприймань, фонематичного та музичного 
слуху. 



 Помічатиуспіхидитини, схвалюватиїїдосягнення. 
 Створитиналежніумови для зміцнення та 

збереженняздоров'ядітей, забезпечитинаявність простору для 
пересуваннядитини в груповійкімнаті та обладнання для 
розвиткуосновнихрухів. 

 Стимулюватиформуванняпочуттів (самоповаги, впевненості, 
захищеності, любові до ближнього, дружби, бережливого 
ставлення до природи, речей, радостівідкраси та чистоти, 
гордості та сорому, турботи, вдячності, задоволеннявіддосягнень, 
творівмистецтва, музики, танцютощо). 

 Виховуватибажаннявиконуватипростітрудовідії, 
зацікавленеставлення та повагу до працідорослих. 

 Розвивати культуру мислення, увагу, пам'ять, позитивніпочуття, 
пов'язані з інтелектуальноюдіяльністю, 
слуханнямтворівхудожньоїлітератури. 

 Підтримуватидитячудопитливість, спостережливість, 
пізнавальнуактивність 
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