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                 Pedagogika Montessori
Hlavní teze Montessori pedagogiky

• Pedagogika Montessori vykazuje vysoký stupeň srovnatelného standardu kvality i v mezinárodním srovnání.

• Pedagogika Montessori podporuje individuální rozvoj inteligence a tvořivé řešení  problémů.

Vztah dospělého k dítěti  

• Učitel je rádce a „kamarád“, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální

    vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

Vlastní objevování poznatků samotný dítětem

• Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze dítěte. 

• Ty trvají jen určitou dobu - dítě je jako ,,houba“.

Připravené prostředí 

• Je velmi důležité a dítě si připadá jako doma v „pokojíčku“.

• Pomůcky, pracovní listy, knihy atd.



                  Pedagogika Montessori

• Samostatná práce jednotlivce

• Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit: co, kde, kdy, s kým

• Práci, kterou si dítě zvolí by mělo dokončit než si vybere jinou.

• Montessori výuka
• Výuka má svá pravidla, která všichni zúčastnění dodržují.
• Dítě je aktivní účastník svého učení.
• Učitel je partner, který nabízí činnost, motivuje a dítě vybírá. 
• Učitel zasahuje v případě, kdy dítě potřebuje pomoct.
• Učivo je flexibilní. Postupuje se individuálně dle rytmu dítěte.
• Chybu dítě odhaluje a opravuje samo nebo s pomocí učitele.
• Třída je rozčleněná dle vzdělávacího obsahu (předměty). 
• Součástí výuky je ticho a klid, ale i smích a radost.



JAKÉ JE TO U NÁS NA KVĚTŇÁKU:
Pracujeme/učíme se a děláme to rádi ☺. Můžeme pracovat, kde nám to 
vyhovuje. Máme vše, co potřebujeme a moc se nám to líbí– pracovní sešity, 
pomůcky…☺.



Máme různé zajímavé aktivity…



Výuka probíhá i venku…



Náš velký projekt ,,PREZIDENTI”- navštívil nás i pan 
ředitel...



Kdo byla Marie Montessori

• Maria Montessori se narodila v Itálii v roce 1870.

• Po maturitě si prosadila studium na lékařské fakultě, které bylo v té době přístupné jen mužům. V 1896 byla 
promována jako první žena v Itálii lékařkou.

• Maria Montessori cestovala po celém světě a šířila svoji metodu, vzdělávala učitele a pomáhala zakládat 
školy s ,,montessoriovským“ přístupem k dítěti. Za svoji celoživotní práci byla 2x nominována na Nobelovu 
cenu míru. 



Dítě může být ve škole šťastné ☺- fotky 
nám řeknou více než slova...


