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Poranek 

Dzieci przychodzą do klasy do godziny 8.30. Każde dziecko witane jest przez 

nauczyciela uściskiem dłoni. Ma to na celu wprowadzenie domowej, przyjaznej atmosfery 

oraz poczucia, że dziecko jest ważne, że zauważyłam, że przyszło i cieszę się, że jest już 

z nami. Dzieci, wchodząc do klasy, witają się również z kolegami. Następnie wybierają sobie 

materiał, z którym chcą pracować. W tym czasie pracujemy indywidualnie. Nazywa się to 

„praca własna z materiałem”. Jest kilka zasad, których 

należy przestrzegać pracując z materiałem (materiałem 

nazywamy wszystkie pomoce Montessori): 

1. Materiał jest ważny. Pracujemy z nim w 

odpowiedni sposób. Nauczyciel prezentuje, jak 

pracować z każdym materiałem. Szanujemy go, nie 

dopuszczając do zniszczenia lub zdekompletowania. 

 

Na zdjęciu dziewczynka w pełnym skupieniu 

przed dołożeniem ostatniej części, tak aby nie spadła 

i się nie zniszczyła. 

 

2. Dzieci w klasie mogą same 

wybrać miejsce, w którym chcą pracować. 

Mogą usiąść przy stoliku, lub rozwinąć 

dywanik i pracować na podłodze. Dywanik 

jest niejako stolikiem. Na dywanik nie 

należy wchodzić ani na nim siadać. Do 

materiału podchodzimy z takim 

szacunkiem, że nie pozwalamy na to, aby 

leżał po prostu na podłodze. Dodatkowo 

dywanik powoduje ograniczenie przestrzeni na pracę dla dziecka, tym samym ucząc je jak 

sobie tę przestrzeń organizować. 



3. W trakcie pracy własnej pracujemy indywidualnie lub w parach, czasem zdarza 

się praca w kilkuosobowych grupach, np. przy większych projektach. 

 

 

 

 



 

4. Obowiązuje zasada ciszy. Mówimy do siebie szeptem lub ściszonym głosem, 

po to, aby nie przeszkadzać innym w pracy. 

5. Materiał ma swoje miejsce na półce. 

Zawsze takie samo. Dziecko, po skończonej pracy, 

sprząta materiał i odkłada je na miejsce, dosuwając 

materiał do krawędzi półki. Dziecko sprząta po sobie 

również gdy np. wysypie piasek z kuwety do pisania:  

 

6. Dzieci schodzą się do 8.30, tak aby spokojnie mogły popracować z materiałem 

około 2.5 do 3 godzin. Jest to ważne dla rozwinięcia koncentracji. Szczególnym rodzajem 

koncentracji jest tak zwana polaryzacja uwagi. Ma ona miejsce po około 1.5 godzinnej pracy. 

Wtedy na sali robi się cisza. To znak, że dzieci dobrały odpowiedni materiał do swoich 



aktualnych potrzeb i ćwiczą właśnie umiejętność, która jest im najbliższa do osiągnięcia. 

Wtedy nie należy dzieciom przerywać. 

7. Dzieciom pomaga się tylko w sytuacji, gdy o to poproszą.  

W trakcie pracy własnej nauczyciel udziela lekcji indywidualnych poszczególnym 

dzieciom. To jakiej lekcji udziela wynika z indywidualnego planu dla danego dziecka, który 

tworzony jest w oparciu o obserwację dziecka. Lekcja taka ma być maksymalnie krótka i 

treściwa. W myśl, że dziecko uczy się przez naśladowanie a nie słuchanie, powinna mieć 

minimalną ilość słów (zwłaszcza dla dzieci małych), chyba, że celem jest poszerzenie 

słownictwa. Taka lekcja ma najczęściej postać lekcji trójstopniowej, w której w pierwszej 

fazie nauczyciel w izolacji prezentuje załóżmy 3 figury geometryczne mówiąc: kwadrat, 

trójkąt, koło. Następnie układa je koło siebie i prosi dziecko o wykonanie kilku poleceń np.: 

podnieś koło do góry, podaj mi kwadrat, itp. W ostatnim etapie nauczyciel sprawdza, czy 

materiał został przyswojony. Wykłada po kolei każdą figurę, pytając dziecko: Co to jest?. 

Uśredniając nauczyciel daje około 12 lekcji dziennie, więc każde dziecko ma taką lekcję raz 

na dwa dni. Oczywiście są takie, które potrzebują częściej i są takie, które potrzebują rzadziej. 

Warto dodać, że w grupie mieszanej wiekowo, starsze dzieci chętnie uczą swoich młodszych 

kolegów. 



 

Mnożenie na kolorowych perłach – lekcja indywidualna z edukacji matematycznej 



Ważnym elementem 

pracy własnej jest śniadanie. 

W klasie Montessori wygląda 

ono następująco:  

1. Śniadanie trwa 

od 8.30 do 10.00. 

2. Śniadanie jest 

indywidualne, w trakcie jego 

trwania dzieci podchodzą do stolika same nakładając na talerz to na co mają ochotę. 

3. Stolik śniadaniowy, to osobny stolik, przy którym nie można pracować, 

znajdują się na nim produkty 

śniadaniowe. Przy stoliku jest 

kilka krzeseł, u nas np. 6, 

zatem na raz śniadanie może 

jeść 6 osób. W praktyce 

wygląda to tak, że jedne 

przychodzą, zjedzą, odchodzą, 

przyjdzie ktoś następny i tak 

do momentu aż zjedzą 

wszyscy. 

4. Jeżeli dziecko 

nie chce jeść śniadania, bo np. 

zjadło w domu, to nie musi. 

5. Po śniadaniu 

dzieci myją talerz i kubek i 

odkładają na suszarkę 

(oczywiście naczynia te są 

następnie wkładane do 

zmywarko- wyparzarki przez 

Panie w kuchni). 

 

 

 



 

Zajęcia w kręgu 

Pod koniec pracy własnej, około godziny 11.00 wszyscy siadamy w kręgu na wspólne 

zajęcia. Odpowiednio wcześnie nastawiam pozytywkę, która gra dwa razy. Jest to sygnał dla 

dzieci, że zaraz zacznie się krąg i należy kończyć swoją pracę i porządkować otoczenie. 

Zajęcia w kręgu trwają około 30 minut i ich tematyka uzależniona jest od potrzeb całej grupy. 

Czasem poświęcamy ten czas na przypomnienie zasad, rozmawiamy o tym, jak należy 

zachować się w danej sytuacji, gdy dzieci są głośne, robimy lekcję ciszy, wprowadzamy 

nowy materiał dla całej grupy, promujemy materiał, którym dawno nikt nie pracował, robimy 

rozwinięcia do niektórych materiałów, śpiewamy i tańczymy. Każdą wiedzę przekazujemy 

maksymalnie konkretnie i na konkretach. Snujemy piękne opowieści. Jeżeli mamy możliwość 

i np. zaplanujemy poznanie pracy krawcowej, to najlepiej aby takie zajęcia odbyły się 

w pracowni krawieckiej. 

 

 



 

 

Wyjście na zewnątrz 

Po zajęciach w kręgu 

wychodzimy na zewnątrz. 

Wychodzimy każdego dnia 

na około godzinę.  Dzieci 

maja w szatni kalosze i 

peleryny 

przeciwdeszczowe. W 

zimie każde ma spodnie 

śniegowe i nieprzemakalne 

buty. Czasem chodzimy na 

plac zabaw, jednak 

preferujemy piesze 

wycieczki, wędrówki. Chodzimy do lasu, nad rzekę, na łąkę. Przytulamy drzewa, zbieramy 

kwiaty, kamienie, skaczemy po kałużach, czasami jedziemy autobusem miejskim gdzieś 

dalej, itp. 



Obiad 

Obiad jest posiłkiem wspólnym. Jemy wszyscy 

razem. Każdy po sobie sprząta. Po całym obiedzie 

dyżurni sprzątają stoliki i podłogę oraz nasz 

„zlewozmywak”.  

Po obiedzie mamy odpoczynek. Często wtedy 

robimy lekcję ciszy. Lekcja ciszy polega na tym, że 

siedzimy w kręgu, nic nie mówimy, w tle słychać 

relaksacyjną muzykę. Dzieci podają sobie dzwonek, 

tak, aby nie zadźwięczał. Najczęściej używamy 

dzwonka, można też robić inne warianty, np. zamiast 

dzwonka podawać płonącą świeczkę, lub przelewać 

wodę z kubeczka do kubeczka, tak aby nie uronić 

kropelki. Wszystko w pełnej ciszy. Następnie dzieci 

mogą się położyć, czytamy książki, słuchamy 

muzyki. Trwa to około 30 minut, po czym te dzieci 

które zasnęły, śpią, a z resztą pracujemy 

indywidualnie w tzw. Drugiej pracy własnej. 



Krąg popołudniowy 

W trakcie kręgu popołudniowego ma miejsce podsumowanie dnia. Każde dziecko mam 

możliwość wypowiedzenia się na temat swojego dnia. W tym czasie dziękujemy sobie 

nawzajem za różne rzeczy. Są to tak zwane lekcje wdzięczności. Po kręgu popołudniowym 

ma miejsce podwieczorek, który jest wspólny. Następnie dzieci rozchodzą się do domów. 

 

Urodziny w klasie Montessori 

Urodziny to ważny dzień dla 

każdego dziecka, dlatego 

świętujemy je w odpowiedni 

sposób. Dzieci siedzą w kręgu, w 

środku którego rozkładamy matę 

Słońca z dwunastoma 

promieniami.  Na każdym 

promieniu układamy kartonik z 

miesiącem. Dzięki temu dzieci w 

sposób bardzo naturalny poznają 

kolejność występowania miesięcy 

w roku. Dziecko, które obchodzi 

urodziny, bierze do ręki globus i 

ustawia się przy odpowiednim 

promieniu z nazwą miesiąca, w 

którym się urodziło, następnie 

będzie wędrowało wokół Słońca 

tyle razy, ile ma lat. Każde 

okrążenie odbywa się w rytm 

piosenki:  „Musi minąć cały jeden długi rok, zanim Ziemia wokół Słońca zrobi krąg, jeden 

rok, długi rok, cały jeden długi rok, zanim Ziemia wokół Słońca zrobi krąg”. Każdy rok 

opowiadany jest przez nauczyciela: „Ziemia okrążyła Słońce 1 raz i tak właśnie minął 

pierwszy rok życia Emilki, itd.” Na koniec śpiewamy „Sto lat” i mamy mały poczęstunek. 

 

 

 

 



Rośliny i zwierzęta w klasie Montessori 

Bardzo ważne jest, aby dzieci uczyły się szacunku i dbania o naszą planetę. W naszej 

klasie mamy rybki, żółwia i sporo roślin. Rybki i żółw zamieszkały u nas dzięki rodzicom, 

my nie wydaliśmy na ten cel ani złotówki. Jedyną naszą zasługą jest to, ze poprosiliśmy 

o pomoc rodziców, którzy bardzo chętnie i hojnie się zaangażowali. 

Dzieci pomagają w sprzątaniu akwariów oraz karmieniu zwierząt. Dbają również 

o kwiaty. 

 

 


