
3 YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ VE EBEVEYNLERE TAVSİYELER

3 yaş benmerkezcilik ve inatçılık özelliklerin görüldüğü  karşı koymanın başladığı 
zorlu bir dönemdir. 3 yaş çocukların en sevdikleri kelimeler “hayır, ben, ben 
yapacağımdır.” İnatçı ve kararlı tutumları isteklerine “hayır” dendiğinde geçirilen öfke 
nöbetleri ve ağlama krizleri hep bu dönemin genel özellikleridir. Genelde 2,5 -3 yaş 
civarındaki tüm çocuklarda bu davranışların zaman zaman gözlenmesi çok normaldir. 
Bu yaş grubu çocuklar okula başlayarak birey olma yolunda çok ciddi bir adım atmış 
olurlar. Onların kendilerine ait bir dünyaları vardır. Buna paralel olarak sosyalleşir, 
zihinsel olarak gelişir ve kelime hazineleri hızla gelişir.

Bu yaş grubu paralel oyun denilen dönemdedir. Yani birbirleriyle oyun kurmaktan 
çok, oyuncağa yönelik oyunlar oynarlar. Diğer arkadaşları ile elinden bir oyuncak 
alınırsa o zaman iletişimi daha sık kurarlar. Zaman zaman paylaşma konusunda 
yaşadıkları zorlukları arkadaşlarına fiziksel zarar verme boyutuna da taşıyabilirler 
(vurma, bağırma, ısırma vb.) 

Çocuk benliğini bu dönemde keşfeder. 3 yaş çocuklar artık kendi öz bakımlarını 
karşılayabilecek bir çok beceriye sahiptirler. Eğer fırsat verilirse yemek yemek, giyin-
mek, soyunmak, temizlik gibi bir çok ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilirler. 3 yaş 
dönemi önemli bir geçiş süresidir. İlk kez anneden kopup uzunca bir süre başka bir 
sosyal ortamda kalabilecek durumdadır. Paylaşmayı grupla oynamayı basit kurallara 
uymayı bu yaşta öğrenir.

Bu dönemde ailenin tavrı oldukça önemlidir. Birey olmaya geçiş sürecinde çocuk-
larınızın bazı taleplerini karşılarken biraz geciktirmek, paylaşabildiğinde ve kurala 
uyduğunda ödüllendirmek çocuğun ben merkezcilikten kurtulmasında etkili olacaktır. 
3 yaş çocuklar kalem kullanmaya, çizgiler çizmeye başlar. Dış dünyaya ilişkin sorular 
sormaya başlar. Kendi isteklerinin yerine getirilmesi konusunda oldukça ısrarcı 
davranırlar. Bu dönemde çocuklar çevresindeki yetişkinlerin sorun çözmelerini taklit 
eder. Anne babaların bu dönemde  çocuğun sosyal yönünü geliştirecek tavır içinde 
olmaları gerekmektedir. Çocuğun yaşam deneyimiyle öğreneceği şeylerin de hem 
zihinsel, hem fiziksel hem de duygusal gelişim açısından oldukça önemlidir. 
Bu yaş grubu çocuklarda bir otorite kural konuluyorsa ciddi ve tutarlı olunması 
gerekmektedir. Birbirini çelişkiye düşüren davranışlar çocuğu da, aileyi de mutsu-
zluğa götürür. Çocuğun yaptığı bir işte aile ne kadar araya girerse çocuğun karşı 
koyma tepkisi o derece artabilir. Çocukların inatları karşısında yapılabilecek en iyi 
hareket çocuğun tehlikesiz yapabileceği şeyleri yapmasına izin vermek. 
Çocuğunuz büyüyor ve en güzel anılarını birlikte keyifle yaşamanız dileğiyle…
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