
 

Симптоми кризи 3-річного віку 

Криза 3-річного віку характерізується наявністю певних симптомів. 

Психологи визначили декілька основних ознак, що сигналізують про наявність 

у дитини саме кризи трирічного віку. 

·         Упертість. 

У кризовий період - це одна з найяскравіших рис характеру. Дитина 

упирається з приводу та просто так. Головним його прагненням в цей період є 

досягнення необхідного, а не бажаного. Якщо мама покликала дитину їсти, вона 

буде твердити: "Не піду", навіть якщо їй хочеться їсти. 

Батьки, прагнучи виховати слухняну дитину, наказують її, тиснуть на малюка. 

Така поведінка - далеко не кращий вихід з цієї ситуації. Дитина, намагаючись 

реабілітувати себе, буде провокувати ще більше таких ситуацій, намагаючись 

показати своє "Я". 

·         Негативізм. 

Проявляється у прагненні малюка зробити все навпаки, навіть всупереч своїм 

бажанням. Іноді непослух дитини батьки сприймають як негативізм. Коли дитина 

не слухається батьків, вона діє так, як їй хочеться, задовольняючи своє бажання. 

При негативізмі вона йде наперекір навіть собі. Негативізм зазвичай з'являється 

лише з батьками та близькими людьми, чужих сторонніх людей дитина слухається, 

поводиться спокійно і поступливо. 

Іноді негативізм дитини виглядає смішно: вона настільки сильно висловлює 

свою незгоду, що, показуючи на собаку, каже: "не собака", або ще щось подібне в 

цьому дусі. 



·         Норовистість. 

Дитина починає висловлювати всілякі протести не тільки проти своїх бажань і 

волі батьків, але й проти звичайних дії, і проти існуючого укладу. Протестує вона 

проти прийнятих правил, не погоджується виконувати чистити зуби, митися). 

·         Свавілля. 

Це прагнення виконувати самостійно всі дії та операції, незважаючи на те, що 

у дитини не вистачить умінь або сил їх виконати. 

·         Знецінення. 

Це характеризується тим, що дитина, ще вчора висловлювала прихильність і 

любов до батьків, близьких людей, а сьогодні починає обзивати їх різними 

нехорошими і лайливими словами. Улюблені іграшки їй теж перестають 

подобатися, вона їх починає обзивати, а іноді кидати, розбивати, рвати. 

У період кризи поведінка малюка непередбачувана, імпульсивна і направлена 

в основному негативно. Дитина - це маленький руйнівник, який всіляко 

намагається керувати батьками, відстояти свою точку зору, він хоче, щоб його 

бажання виконували. З дитиною досить часто трапляються істерики і різкі зміни 

настрою.  

 


