
 

Mateřské centrum RATOLEST 
 

 

Vás srdečně zve na 
 

TVOŘIVOU MONTESSORI DÍLNU  
pro RODINY a další zájemce 
 
Program: 

16:00 - 16:15 Co je to MONTESORI metoda? 
16:15 - 16:45 praktická ukázka metody 

16:45 - 18:00 tvoření pomůcek – ABECEDA  

 

Kdy: ve čtvrtek 29. 9. 2016 

Čas: 16:00 do 18 hod.  

Kde: MC RATOLEST - stodola, Komenského 106, Týniště n/O. 

 
Tvořivou dílnu povede paní Romana Švikruhová. 

 
CENA diny: 20,- Kč  (drobné občerstvení zajištěno) 

 

 

 
                

Další odkazy na Montessori metodu: 
 www.montessoricr.cz 

 Výstava montessori pomůcek: http://www.rostemeprozivot.cz/ 
 

 

 
 

Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, 
zkoumat, jak věci fungují, 

 ovládnout jazyk,  
počítat až do nekonečna  

a rozumět řádu věcí kolem sebe.  
 

Montessori ČR pomáhá učitelům a rodičům,  
aby to s dětmi dokázali. 

http://app.se6ebu.cz/public/open/nlink/9ebbc9b8-ba46-11e3-ab89-002590a1e85a_b49dda9b-bfaa-11e3-ab89-002590a1e85a_7ec1d17e-c60b-11e5-963c-002590a1e85a
http://www.rostemeprozivot.cz/


 

BESEDA o MONTESSORI METODĚ (únor 2016) 

www.montessoricr.cz 
 

- principy, pomůcky, knihy, praxe 
- jak využít tuto metodu nejen doma? 

 

Besedu a diskusi vedla paní Romana Švikruhová 
 

Poznámky: 
- metoda, kdy se děti učí sami  

(jen pod dohledem, kontrolou, ticho a jasná pomoc) 
- Pani Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ 
- do 6 let dítě PŘIJÍMÁ 

- metoda – DOTIK, SVOBODA, NEZÁVISLOST, SAMOSTATNOST 
- samostatná práce s tím, co chci dělat, co mě zajímá 
- i SVOBODA má svá PRAVIDLA 
- Paní učitelka pozoruje! 
- Dělat chyby je přirozené (u dětí i dospělých) 
- TICHO (tichá komunikace, klid, dotyk, spolupráce s rodinou) 

- NADŠENÍ – paní učitelky a pak i dětí! 
- Používání ELIPSY (uklidnění dětí, pravidla) – grafomotorika, soustředění, 

respektování, … 
- Práce s pochvalou (né bonbóny!!!) 
- RODIČ je vždy příkladem! Jak se chovají rodiče, tak se bude chvat dítě! 

(Pozor tedy na křik, bouchání dveří, nevhodné chování, mluvení, rychlost, …) 

 
Rozdělení pomůcek, učiva, používání pomůcek: 
- Ukázání činnosti (i vícekrát), lektor sedí vedle dítěte! 
- Ticho, pomalé pohyby 
- Používání tácků s pomůckami (vše metodicky uložené a připravené), 

dle potřeby podložka, respektování individuální práce (červené kolečko) 

1, praktický život: 
- mokré a suché aktivity, přesypávání, přelévání, zametání, 
    vždy úklid po své práci 
- příklad úchop: přendávání korálků lžičkou do misky, pinzetou, knoflíky do 

pokladničky, vajíčka, naběračka, strouhání mýdla, kolíčky, houba, cedník, 
drcení piškotů, hledání v čočce, pipetka 

    2, smyslová výchova 
- magnetické a nemagnetické věci-rozlišování, klíče a zámky, vzorník barev, 

písek a jiný materiál, tvary a jejich rozlišování, tvoření obrazců, ochutnávka,… 
- zvonkohra, … 
3, jazyková výchova 
- abeceda ve skleničkách (písmeno, hračka, slovo) 

4, matematika 
- geometrie, tvary, sestavování, hry 
5, kosmická výchova 
- přírodověda (stromy, listy, plody, …) 

 

http://app.se6ebu.cz/public/open/nlink/9ebbc9b8-ba46-11e3-ab89-002590a1e85a_b49dda9b-bfaa-11e3-ab89-002590a1e85a_7ec1d17e-c60b-11e5-963c-002590a1e85a

