
Montessori kurz pro věk 3-6

Seznam lekcí

https://montessorikurz.cz/


1. Maria Montessori
2. Fáze vývoje
3. Připravené prostředí
4. Pozorování a role dospělého
5. Absorbující mysl
6. Senzitivní období
7. Koncentrace
8. Disciplína
9. Odměny, tresty a přirozené důsledky

Montessori přístup ke vzdělání a dětem není jen o pomůckách. Stojí na velmi
zásadních konceptech, které nám pomáhají chápat, co se děje v našem dítěti
a jak mu pomoci v jeho rozvoji.

V tomto okruhu projdeme úplně všechna podstatná témata, ze kterých je
třeba vycházet. Jde podle nás o nejdůležitější blok, díky němuž lze
Montessori koncept pochopit. 

Tento okruh získáváte
ZDARMA ke každému

nákupu

Filozofie



1. Úvod do praktického života
2. Péče o prostředí okolo sebe
3. Předávání pravidel slušného chování
4. Přesýpání lžičkou
5. Přenášení fazolí lžičkou
6. Prosívání
7. Hledání předmětů v rýži
8. Přelévání
9. Přenášení vody kapátkem
10. Přenášení vody houbičkou
11. Otevírání a zavírání skleniček, šroubování
12. Zamykání a odemykání zámků
13. Leštění
14. Vypichování tvarů z papíru
15. Stříhání
16. Zatloukání
17. Skládání
18. Lepení
19. Oblékání bundy či mikiny na zip

Cvičení praktického života jsou velmi důležitým základem pro další rozvoj dítěte. Patří sem vše, co
dospělý dělá mnohokrát denně – např. uklízení, oblékání, stolování či zalévání květin. Aktivity této
oblasti rozdělujeme na péči o sebe (oblékání se, svlékání, mytí, česání…), péči o okolní prostředí
(uklízení, utírání, leštění, péče o rostliny či zvířata…), kontrolu pohybu (přelévání, přesýpání,
pohybové aktivity, umělecké aktivity…) a společenské chování (pozdravení, omluva, přijetí omluvy,
nabízení, poděkování…).

Praktický život

20. Zapínací rámy
21. Věšení prádla
22. Zametání
23. Příprava jídla
24. Prostírání stolu
25. Krájení jablka
26. Loupání a krájení mrkve
27. Inspirace - zažehlovací korálky
28. Inspirace - kolíčkování a přiřazování dle barev
29. Inspirace - geoboard s gumičkami
30. Inspirace - modelína a kinetický písek
31. Inspirace - zapínání na knoflík
32. Inspirace - různé druhy zapínání
33. Inspirace - různé druhy zapínání 2
34. Příprava na šití - 1/2
35. Příprava na šití - 2/2
36. Šití a ruční práce



1. Úvod do smyslové výchovy
2. Třístupňová lekce
3. Válečky s úchyty
4. Růžová věž
5. Hnědé schody
6. Červené tyče
7. Barevné destičky - 1. krabice
8. Barevné destičky - 2. krabice
9. Barevné destičky - 3. krabice
10. Hmatové desky
11. Hmatové destičky
12. Krabička s látkami
13. Zvukové válečky
14. Teplotní lahvičky a teplotní destičky
15. Hmotnostní destičky
16. Čichové a chuťové lahvičky
17. Stereognostický sáček

Svět je místo plné barev, zvuků, zvláštních povrchů, chutí a vůní a svými
smysly se s nimi dítě seznamuje, poznává své okolí a studuje ho. Díky těmto
poznatkům mu potom začíná také rozumět. Neučí se tím, co my mu
povídáme, ale svou vlastní zkušeností a tím, že si může věci ohmatat,
očichat, zkusit jejich chuť a manipulovat s nimi…

Smyslová výchova

18. Úvodní rám a geometrická komoda
19. Karty ke geometrické komodě
20. Geometrická tělesa
21. Konstruktivní trojúhelníky
22. Binomická krychle
23. Trinomická krychle
24. Barevné válečky bez úchytů
25. Vrstvené tvary
26. Dekanomický čtverec
27. Inspirace - barvy
28. Inspirace - hry s tvary
29. Inspirace - tvary a barvy
30. Inspirace - čich, sluch, váha
31. Inspirace - hmatové aktivity
32. Inspirace - logické hry s tvary a barvami
33. Inspirace - geometrické tvary



1. Úvod do jazyka
2. Konverzační karty
3. Párování - dva stejné předměty
4. Párování dvou obrázků
5. Sekvenční karty
6. Opozita
7. Smirková písmena - 1/2
8. Smirková písmena - 2/2
9. Počáteční písmena
10. Koncová písmena slov
11. Skládání slov - 1/2
12. Skládání slov - 2/2
13. Velká pohyblivá abeceda - úvod
14. Pohyblivá abeceda s předměty
15. Párování obrázku s textem

Prostředkem k dorozumívání s ostatními je v našem světě jazyk - jak v
podobě mluvené, tak v podobě psané. Jazyk je specifikum lidství, základem
veškerého sociálního života. Jeho prostřednictvím jsou vyjadřovány
myšlenky a uskutečňovány změny ve světě. Děti už od malička mají potřebu
vzájemného dorozumívání a komunikace. Vidí a slyší, že kolem nich lidé
mluví a zcela přirozeně se učí a začínají mluvit také. Začínají zkoumat jazyk a
často ne jen jeden. Rozvíjí svoji slovní zásobu, později se učí psát a číst.

Jazyk

16. Fonetická hra s předměty
17. Čtení krátkých slov
18. Tajná slova
19. Čtení - předměty v krabičce
20. Čtení a tvoření vět
21. Úvod do psaní
22. Psaní na papír
23. Kovové útvary
24. Inspirace - tvoření písmene
25. Inspirace - příprava na psaní
26. Inspirace - vyprávěcí kostky a kamínky
27. Inspirace - tvoření slov 1/2
28. Inspirace - tvoření slov 2/2
29. Inspirace - písmena
30. Inspirace - jazykové hry



1. Úvod do matematiky
2. Červenomodré tyče
3. Smirkové číslice
4. Červenomodré tyče s kartami
5. Krabička s vřeténky
6. Čísla s žetony
7. Úvod do desítkové soustavy
8. Úvod do desítkové soustavy - symboly
9. Barevné korálkové schody
10. Stovková tabule
11. Desítková soustava - korálky a čísla
12. Formace čísel - přinášení
13. Vyměňování
14. Statické sčítání
15. Dynamické sčítání
16. Násobení
17. Hra na banku - statické odčítání
18. Hra na banku - dynamické odčítání
19. Hra na banku - dělení
20. Čísla 11 - 19, s korálky
21. Seguinovy tabulky - čísla 11 - 19

S matematickými principy se setkáváme denně – když jdeme po schodech, dobíháme autobus,
když se díváme na hodinky či platíme v obchodě. Matematické nadání a matematickou mysl mají
všechny děti. Rodí se s přirozenou schopností vnímat množství a mají tendenci se učit věci, které
posílí jejich schopnosti zpřesňovat, uspořádávat, pozorovat, poměřovat, porovnávat a klasifikovat.
Ale této vrozené složce inteligence musí být dovoleno se rozvíjet a fungovat a my tomu můžeme
pomoci.

22. Seguinovy tabulky (čísla 11 - 19) - s korálky
23. Desítková tabulka s korálky
24. Krátké korálkové řetězy
25. Známková hra - statické sčítání
26. Známková hra - dynamické odčítání
27. Známková hra - dělení
28. Bodová hra
29. Sčítání s barevnými korálkovými schody
30. Sčítací hadí hra - 1/2
31. Sčítací hadí hra - 2/2
32. Odčítací hadí hra
33. Sčítací proužková tabule
34. Odčítací proužková tabule
35. Sčítací prstové tabulky
36. Odčítací prstová tabulka
37. Násobící prstová tabulka
38. Násobící tabulka
39. Inspirace - množství a symboly 1/2
40. Inspirace - množství a symboly 2/2
41. Inspirace - zlomky, větší než - menší než, sčítání
42. Inspirace - sčítání, odčítání, stovková tabule
43. Inspirace - násobení

Matematika



1. Globus - pevnina a voda
2. Globus - světadíly
3. Propojení glóbu a mapy světadílů
4. Puzzle - mapa světadílů
5. Tajemný sáček - světadíly
6. Voda, země, vzduch
7. Karty - voda, země, vzduch
8. Voda, země, vzduch - dopravní prostředky
9. Formy pevnin a vody
10. Karty - pevnina a voda
11. Puzzle - mapy jednotlivých světadílů
12. Sady reprezentující jednotlivé světadíly
13. Botanická komoda s listy
14. Karty listů
15. Biologické puzzle
16. Zoologické puzzle
17. Kategorizace zvířat - srst, peří, šupiny
18. Kategorizace zvířat - obratlovci, bezobratlí
19. Karty - obratlovci - části těla

Poznávání světa kolem sebe pomáhá dítěti stávat se nezávislým. Každá část světa
je tu z nějakého důvodu. Vše je dobře promyšlené, v určitých souvislostech a nic
není náhodné. Vše má svou jedinečnou úlohu. Dítě poznává vlastní „já“, rodinu,
město, zemi, ve které žije, světadíly, pevniny, moře, sluneční soustavu, jíž je naše
Země součástí, či vznik života na této Zemi. Dítě se seznamuje s říší živočichů a
rostlin.

Přírodní vědy

20. Životní cyklus rostlin a živočichů
21. Co je živé a co neživé?
22. Části ruky - třísložkové karty
23. Co je magnetické a co
nemagnetické?
24. Zvuk
25. Vlastnosti tekutin
26. Co plave a co se potopí?
27. Horniny a minerály
28. Lidské tělo
29. Sluneční soustava
30. Souhvězdí
31. Kalendář
32. Světadíly - rozšiřující aktivity
33. Tvoření map
34. Inspirace - zoologie
35. Inspirace - zeměpis
36. Inspirace - různé



Rozvíjejte potenciál 
svých dětí

https://www.instagram.com/montessorihracky.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCQbxuvySEOUo8Dq0gS_PS3Q
https://www.facebook.com/montessorihracky.cz/
https://montessorikurz.cz/

