SÁM SVÝM DĚTEM MONTESSORI
(AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ)
Proč zrovna Montessori ? Základem filozofie vzdělávacího systému Montessori je přesvědčení, že každé dítě v sobě
již skrývá bytost, kterou se v budoucnu stane. Aby mohlo plně rozvinout své tělesné, intelektuální, tvůrčí a emoční
schopnosti, musí mít svobodu – svobodu, jíž lze dosáhnout pomocí řádu a sebekázně.
Jednou ze základních zásad metody Montessori je přístup k dítěti jako k rovnocennému partnerovi dospělých.
Úplné respektování dětské osobnosti a víra v jeho schopnosti dává malému človíčkovi
pocit vlastní důležitosti a zodpovědnosti za to co dělá. Dítě je vedeno k samostatnosti
naprosto přirozeně. Dospělý dítěti zprostředkovává kontakt s okolím, ovšem pomáhá
mu pouze v případě, kdy je o to požádán. Zažitý vztah dospělý-dítě je často provázen
slovy: "Na tohle jsi ještě malý/á, tomu ještě nemůžeš rozumět." Necháte-li vaše dítě
objevovat svět po svém, naučí se spoustě věcí samo a pochopí, že jeho přístup k okolí
má zpětnou vazbu. I přesto, že se však snažíme dětem nabídnout samostatnost, dítě
musí vždy vědět, že u dospělých najde pomoc, pokud je o to požádá.
V období od narození do tří let dítě vstřebává vše ve svém okolí samozřejmě, jen
samotným bytím. Nevědomky tak pracuje na tvorbě člověka své doby. Je úkolem nás
dospělých nabídnout právě v této době dítěti cenné stimulující podněty v láskyplném a
připraveném prostředí tak, aby mohlo využít a rozvinout bohatství skryté ve svém
nitru.
Co se v kurzu naučíte? Praktické ukázky jak vést děti k samostatnosti, pořádku a logickému myšlení. Předvedení
jednoduchých Montessori hraček z domácí dílny a zároveň možnosti si je na místě vyrobit z věcí, které běžně
najdeme doma. Součástí je i spousta nápadů, jak smysluplně zabavit děti v zimním období, kdy tráví hodně času
doma.
Ukážu vám, jak si sami můžete doma vytvořit Montessori tzv. „Připravené prostředí“, seznámím vás s jednotlivými
senzitivními obdobími dětského vývoje, které vám pomůže lépe pochopit chování svého dítěte, (např. proč v určité
fázi dává všechno co najde do pusy a ožužlává, proč vám bere z ruky lžičku, když vy máte pocit, že je na to ještě moc
malé, proč vyhazuje věci z kočárku i přesto, že jste mu několikrát vysvětlila, že se to nedělá, proč otvírá všechny
šuplíky a vytahuje z nich naprosto vše a vy stále jen chodíte a uklízíte ☺ a další a další a hlavně proč ho máte všechny
tyto věci nechat dělat! Proč?
Když pochopíte PROČ, budete se na své dítě dívat úplně jinak, s velkým obdivem a láskou, jak je tohle vaše malé
stvoření dokonalé…
Mým cílem je seznámit rodiče se základními principy Montessori, které pomáhají připravit do života takové
osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší.
Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává
spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.
Pro koho je kurz určen? -

Pro maminky dětí ve věku 0 – 3 roky

(aktivity a hračky budou však děti využívat i v dalších letech),

Pro nastávající maminky, které se chtějí dopředu připravit na společné chvíle a
dozvědět se o senzitivních fázích svého miminka.

Cena kurzu
- 1100 Kč Cena kurzu je záměrně volena tak, aby si jej mohly dovolit i maminky na mateřské
dovolené, neboť ceny akreditovaných Montessori kurzů jsou velmi drahé a Montessori hračky také. V ceně kurzu je
zahrnuto 5 (2 hod) přednášek, část materiálů na výrobu hraček (část si donesete z domu), hlídání dětí během
programu. Na konci kurzu bude možnost pokračovat v tvůrčí dílničce Montessori hraček.

„Očekávejte od svého dítěte, že je úžasné, schopné, ohleduplné, samostatné a šťastné, nepochybujte o něm a ono
vám vaše očekávání naplní ☺“

