
ЗАКОНИТОСТИ РАЗВОЈА У РАНОМ ЗАКОНИТОСТИ РАЗВОЈА У РАНОМ 
ДЕТИЊСТВУ



 У ФИЗИЧКОМ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И 
СОЦИЈАЛНИМ ФИНКЦИЈАМА

 ПОЈАМ РАЗВОЈА подразумеванедовршеност, 
сталан процес допуњавања, усавршавања, сталан процес допуњавања, усавршавања, 
уобличавања, реструктуирања постигнућа
предходних ступњева, као и диференцирање 
функција које је повезано са њиховом 
интеграцијом на вишем ступњу.



 Пре рођења , од тренутка зачећа, и траје све до 
зрелости

 Промене које се устаљују имају карактер 
усмерености ка вишим нивоима и акумулативности 
(нове промене се граде на већ постојећим).(нове промене се граде на већ постојећим).

 У развоју је могуће разликовати стадијуме и 
промене на сваком од њих  које “изражавају смер у 
коме напредује процес развоја , а то значи све боље 
слапање делова спољне стварности, боље тумачење 
средине , и коначно све боље овладавање њоме)



 Тако да се сложеније “сложеније људске одлике не припајају  
нижим и сировијим  као накнадни делови , већ постоје још у 
понашању фетуса ,односно новорођенчета” свакако у облику 
развојних могућности.

 Нарочито у области психике, развој се испољава првенствено 
у квалитативним променама, у прелазима са нижих стадијума 
делатности на више, у појављивању нових особина памћења, делатности на више, у појављивању нових особина памћења, 
опажања, представљања, маште, мишљења, воље, карактера 
итд. , односно у формирању нових црта личности.

 Дечје понашање у свакој развојној фази одређено је 
особеностима тих ступњева, односно “у свакој развојној фази 
одређено је особеностима тих ступњева,  односно “у свакој 
развојној фази дете прима спољашње утицаје не онакве кјакв 
су, већ како налажу могућности те развојне фазе.



 Састоји се у функционалном и структуралном 
раздвајању функција, које су или међусобно 
стопљене , или неповезане , или нестабилне и 
лабилне .

 Оне се постепено раздвајају и све више 
делујукао самостална , добро организована 
средства извођења акција, односно у току развоја 
се функције издвајају као јасно уобличени 
делови са чврстом унутрашњом структуром.



 Истовремено  се одвија све боља хијерархијска 
интеграција и централизација поменутих 
делова у целовиту менталну организацију, у којој 
развијенији системи акције управљају мање 
развијеним системима.развијеним системима.

 Ови системи који су нижи на лествици развоја , 
или се преображавају у више системе , или 
постају њихов саставни део , што значи да 
ранији начини понашања  и даље постоје као 
основа целокупног менталног живота.



 Предшколски период развоја разликује се од осталих периода
у неколикобитних карактеристика.  Пре свега, то је доба 
најбитнијег раста и развоја. Дете у просеку расте 6 
центиметара годишње, 

-повећава се маса тела,
-формирају се и функционално развијају сва основна ткива и 

органиоргани
- Маса мозга се увећава просечно са 1110 на 1350 грама,одвија 

се процесмијелинизације нерава и успостављају услови за 
вишу нервну делатност.

- Развој је најбржидо треће године живота детета
- Када се темпо развоја упореди по шестогодишњи периодима, 

може се запазити да је он у првих шест година сразмерно 
троструко већи него током следећа два периода.



 Дечји раст и развој , карактеришу и одређена 
квалитативна својства значајна за разраду стратегије 
дековања на њих.

 Пре свека код детета је присутна унутрашња 
мотивација за сопствено понашање и развој.мотивација за сопствено понашање и развој.

 Њу покрећу или тренутне биолошке неравнотеже у 
организму(глад, потреба за сном), или тренутне 
психолошке неравнотеже(пред дететом се појавила, 
на пример особа измењеног изгледа) или појава 
нових способности услед сазревања, а све то је 
покретач спонтаних активности, односно 
активности изазваних унутрашнјим покретачима.



 Односно, његову интеракцију са средином 
стално се реструктуира свест детета , 
представљајући један психички ентитет који 
доследно вреднује, на исти општи начин, 
различите дражи , које се у њој јављају. То значи различите дражи , које се у њој јављају. То значи 
да мишљење детета није минијатурна верзија 
мишљења одраслог , и да се током развоја мења. 
(ПИЈАЖЕ)



 У КОМЕ СЕ ОГЛЕДА ЈОШ ЈЕДНА БИТНА 
ОСОБЕНОСТ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА 

 Он се одвија у социјалном контексту 
захваљујући људима, јер уколико је дете млађе, захваљујући људима, јер уколико је дете млађе, 
утолико више зависи од одраслих.



 ОСОБИНЕ ДЕЦЕ  ОД ТРИ ДО СЕДАМ 
ГОДИНА

 Које се јављају као последице недовољне м 
орфолошке зрелости, јесу нестабилност 
пажње и неспособност за организовање пажње и неспособност за организовање 
активности која нема неки непосредан циљ.

 Због ових особина дечји нервни систем се брже 
замара, осетљивији је на неповољне утицаје из 
средине, а слабија је и унутрашња контрола од 
које зависи процес кочења, односно вољног 
управљања понашањем. 



 Запажања М.Монтесори, која указује на феномен 
концентрације.

 Трајно усвајање знања и вештина...

 Нестабилност пажње-услов љено неисцрпном  Нестабилност пажње-услов љено неисцрпном 
дечјом потребом за активношћу



 ИНТЕРМИТЕНТНОСТ у развоју значи да дечји 
развој, на, не тече глатко и равномерно, већ 
циклично нарочито у првим годинама . Значи, 
појединиоблици понашања се појављују и губе,да би 
се поново појавили и изгубили.

 АЛТЕРНАТИВНОСТ У РАЗВОЈУ представља 
појаву да се развој разних функција наизменично 
смењује, односно, док се у одређеном периоду једна 
функција нагло развија, а остале смањују 
илимстагнирају.

 КОНТИНУИТЕТ 
 КОНСТАНТНОСТ РАЗВОЈНОГ РЕДА ИТД.
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 ПАЖЊИ !!! ПАЖЊИ !!!


