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VI.  OBLASTI PEDAGOGIKY 
MONTESSORI

Pro období od tří do šesti let rozdělujeme pedagogiku Montessori do těchto oblastí:

• Praktický život

• Smyslová výchova

• Matematika

• Jazyk

• Poznáváme svět

Praktický život
Praktický život je základním kamenem, který je důležitý pro všechny další oblasti. 
Mnohdy lidé těmto aktivitám nepřipisují takový význam, jaký jim právem náleží. Ano, 
vypadají velmi triviálně, vždyť to jsou věci, které běžně denně děláme. Nepřemýšlíme 
o  jejich provedení ani o procesech, které jsou za nimi skryté. Vždyť je to přece tak 
jednoduché. Na první pohled. Co na ten druhý, třetí…?

Aktivity, které spadají do této oblasti, zažívá dítě už v domácím prostředí a je jimi 
obklopeno od narození. Nepřímo vnímá dění kolem sebe, vidí, jak maminka uklízí, 
vaří, pere, zalévá květiny nebo jak tatínek opravuje rozklíženou židli, zatlouká hřebí-
ky, řeže dřevo či kosí trávu. Začíná rozpoznávat, že věci se nedějí jen tak samy od sebe, 
ale že je potřeba pečovat o prostředí, o sebe i o druhé. Vidí různé zdvořilostní situace 
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a to všechno mu pomáhá vytvořit si pomocí smyslových vjemů představu o tom, co 
všechno patří k  běžnému životu. Takto připravené vstoupí dítě do  prostředí Mon-
tessori mateřské školy, které nejen pro nově příchozí děti znamená výzvu v podobě 
promyšlených aktivit v oblasti praktického života. Většinou je to první oblast, k níž 
dítě v novém prostoru směřuje. Je tady vždy něco, co ho opravdu zajímá, a  tím je 
funkční pravidlo, že začínáme od toho, co je dítěti blízké a co zná. A možná to funguje 
i díky tomu, že dítě v neznámém prostředí hledá záchytný bod. Něco, co už někdy 
vidělo, co mu připomíná domov, i něco, o co se může opřít. Jaké aktivity to mohou 
být? Například zametání, mletí, přesypávání, přelívání, utírání prachu, čištění bot, leš-
tění zrcadla, otvírání různých předmětů, žehlení, skládání ubrousků, zalévání květin, 
zatloukání hřebíků, přišívání knoflíků, příprava čaje a pohoštění, krájení, strouhání 
a mnoho dalšího. Pojďme se ale na celou oblast podívat hezky od začátku.

Co potřebujeme?
Podnosy, nádobky, džbánky, misky, hadříky a spoustu dalších předmětů k tomu, aby-
chom mohli vytvořit smysluplné aktivity, které umožní provádění konkrétní izolované 
činnosti. 

Co musíme znát? 
Materiál a pomůcky mají být estetické, lákavé, reálné, čisté a  velikostí odpovídat 
dětem předškolního věku. Na podnose jsou uspořádány odleva doprava. Pokud je 
k ukázce potřeba lžička, pinzeta nebo pipeta, tak je uložena vždy uprostřed mezi 
nádobkami. Na podnose pro aktivity s  vodou je i malý hadřík nebo kousek mycí 
houby na utření vody. 

Ukázka předchází samostatné práci dítěte. Úkolem průvodce je dobře a do detai-
lu znát postupy práce s daným materiálem a předvést dítěti velmi precizní ukázku. 
Tu dělá vždy bez slovního doprovodu, promyšleně a velmi pomalu. (Studentům vždy 
říkám, že když si budou myslet, že je to pomalu, tak mají ještě kus práce před sebou. 
Je nezbytné, aby zpomalili ještě víc. ) Po předvedení ukázky přenecháme iniciati-
vu dítěti. To začíná pracovat, zkoušet, zkoumat, snažit se a objevovat své možnosti. 
Zdokonaluje svoje pohyby i dovednosti a pomalu se ponořuje do hloubky, kterou mů-
žeme nazvat střípky koncentrace. Dítě někdy zvládne určitou činnost hned, ale jindy 
potřebuje mnoho času a mnoho opakování. My průvodci bychom měli mít vždycky 
na paměti, že proces je daleko důležitější než výsledek. V procesu manipulace, zkou-
šení a  procvičování se postupně zpřesňují i  zjemňují pohyby. Dítě zdokonaluje své 
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dovednosti a s nabytými zkušenostmi se posouvá dál a dál. Pomalu, ale jistě, jak dítě 
tyto dovednosti prohlubuje, se začíná stávat nezávislým na nás dospělých. Dovede se 
postarat o sebe – rozkrájí jablko, namaže si chleba, nalije si čaj nebo polévku, prostře 
si stůl, zapne knofl íky, zaváže tkaničku nebo si uplete cop či přišije knofl ík. Umí pe-
čovat o prostředí – uklidí si pracovní prostor, zamete, vytře, pečuje o květiny, vypere 
a vyžehlí, vyleští lesklé plochy, umyje špinavý stůl, poličku, utře prach nebo slavnostně 
prostře stůl. Postupně jeho starostlivost přechází k druhým a dokáže nakrmit zvířátko, 
připravit  hostinu nebo čajový obřad pro kamarády i návštěvu nebo se postará o mlad-
ší děti. 

Jednou z v ýhod Montessori pedagogiky jsou věkově heterogenní skupiny skládájí-
cí se z dětí tří po sobě jdoucích ročníků. Díky tomu se děti učí starosti o mladší nebo 
potřebné. Ideální stav by byl, kdyby ve třídě bylo deset tříletých, deset čtyřletých a de-
set pětiletých dětí. Zajistilo by to funkčnost celého systému tak, jak navrhovala a v pra-
xi ověřila Maria Montessori. Průvodci musejí být velmi vzdělaní a vědět, co všechno 
je ukryto za  obyčejnými „neobyčejnými“ věcmi. Nepřímým cílem u  mnoha aktivit 
praktického života je například koordinace očí a rukou, rozvoj a upevňování svalové 
paměti, orientace v prostoru, rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace hemisfér, 
příprava na psaní, čtení, matematiku a rozvoj i prohlubování koncentrace.

Nyní bych  vám ráda představila některé ukázky. Jelikož není možné provést je 
reálně, musíte se laskavě spokojit se slovním popisem něčeho, co je třeba zažít osobně. 
Nicméně se pokusím i tímto náhradním způsobem přiblížit vám několik podrobných 
příkladů.

PŘELÉVÁNÍ 

Materiál: podnos, dva  džbánky, voda, hou-
bička/hadřík 
Předchozí zkušenosti dítěte: přesypávání
Přímý cíl: přelévání tekutiny ze džbánku 
do džbánku
Nepřímý cíl: stolování, přesnost, jemná mo-
torika, koncentrace pozornosti, samostat-
nost, koordinace oko x ruka
Bod zájmu: přelít do poslední kapky
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Postup: 
  1. Pozvu dítě k ukázce.
  2.  Jdeme společně k poličce, kde jsou na podnose uloženy pomůcky k aktivitě, v tomto případě 

k přelévání. 
  3.  Uchopím podnos oběma rukama a přenesu ho opatrně na stůl.
  4.  V klidu chvíli sedíme a prohlížíme si věci na podnose.
  5.  Celou dlaní levé ruky uchopím ucho džbánku (pokud je džbánek malý, tak třemi prsty 

levé ruky (palcem, ukazovákem, prostředníkem), ukazovákem a prostředníkem pravé ruky 
podpírám džbánek pod hrdlem.

  6.  Pomalu zvednu džbánek.
  7.  Levým džbánkem se přiblížím k pravému džbánku a pomalu, bez dotyku džbánků o sebe 

přeliju vodu do džbánku vpravo.
  8.  Čekám do poslední kapky. 
  9.  Poté stejným způsobem přeliju vodu z pravého džbánku do levého. 
10.  V případě rozlití vody nebo ukápnutí kapek utřu houbičkou podnos i džbánek. 
11.  Vyzvu dítě, aby aktivitu zopakovalo.
12.  Činnost vykonává tak dlouho, jak chce.
13.  Ukázka končí úklidem podnosu na dané místo a zasunutím židličky.
Věk: 2,5 roku
Slovní zásoba: džbánek, ucho, voda, přelévání, kapka, houbička, podnos

ZAMETÁNÍ

Materiál: Větší podnos, igelitová zástěrka, 
miska se smítky (natrhané kousky novin), 
lopatka se smetáčkem, nalepený tréninko-
vý čtverec na podlaze
Předchozí zkušenosti dítěte: chůze, nošení, 
přenášení, práce se zástěrkou, přesýpání
Přímý cíl: zametání
Nepřímý cíl: rozvoj paměti, rozvoj jemné 
a  hrubé motoriky, koordinace pohybů, 
koordinace oko x ruka, koncentrace po-
zornosti, rozvoj samostatnosti, prostorová 
orientace, příprava na psaní, čtení
Bod zájmu: poslední smítko


