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Následující aktivity vznikly pro rodiče, kteří chtějí rozšířit montessori 

kurikulum pro předškolní děti i při práci doma. Struktura obsahuje 16 

návrhů na aktivity pro každý týden. Původně byla tato struktura navržena 

jako “domácí úkoly” pro děti z veřejné montessori školky. 

 

Uvědomujeme si, že ne všechny aktivity jsou vhodné pro každé dítě, ale 

tyto aktivity mohou poskytnou alespoň rámec oblastí a úvah, jak s dítětem 

pracovat. Věříme, že v době, kdy jsou zavřené školy a poskytují 

“vzdělávání na dálku” pomůže tento dokument učitelům poskytnout 

rodičům konkrétní nápady pro takové vzdělávání doma, které vychází z 

ryzích montessori principů. 

 

 

 

 

Kristin La Berge 

Tara Valentine 
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Montessori doma: pro předškolní děti 

Týden 2 

Jméno__________________________Datum_______________________ 

Poznámka pro rodiče: každé dítě je jiné a zvládne něco jiného. Prosíme, abyste sami zvážili a vybrali aktivity, které jsou vhodné pro vaše dítě.  

Oblast Práce 
Zaškrtni 

si, když 

hotovo 

Matematika 
Dospělý vybere číslo od 2 do 10. Ukaž toto číslo na prstech. Ukaž toto 

číslo znovu a použij jinou kombinaci prstů.  

Matematika 
Když všichni jako rodina sedíte u stolu spočítej, bez toho aby ses 

podíval, kolik nohou je pod stolem.  
Matematika 

Podívej se do kalendáře na příští měsíc Duben. Spočítej, kolik je tam 

dní.  
Matematika 

Vydej se na za zahradu nebo krátkou procházku a spočítej kolik stromů 

či keřů začalo kvést.  
   

Jazyk Jaký je první zvuk (ne písmenko) ve jménech členů tvé rodiny?  
Jazyk 

Vyslov každý zvuk v následujících slovech: pes, rak, blok, král,  

(příklad: pes = /p/e/s)  
Jazyk 

Řekni rodičům ať ti přečtou knihu říkanek. Řekni jim, jaká slova se 

rýmují.  
Jazyk Zahraj si míchací hru!!! Hádej jaké slovo si máma nebo táta myslí když 

vyslovují tyto oddělené zvuky: /č/a/j/, /s/ů/l/, /m/í/č/, /h/r/a/j/, /k/ů/ň/  
Praktický život, 

smyslová výchova 
Zkoušej chodit po bytě potichu. Zkus k někomu přijít tak, aby tě 

neslyšel.  
Praktický život, 

smyslová výchova 
Najdi  ve svém domově nejdelší věc. A co nekratší?  

Praktický život, 

smyslová výchova Máš nějaké oblečení na kterém je vzor? Jaký je to vzor?   
Praktický život, 

smyslová výchova Seřaď členy své rodiny od nejvyššího do nejnižšího.  
Další Vezmi si sebou do vany 3 kelímky různé velikosti a tvaru. Do kterého se 

vejde nejvíce vody?  
Další Jdi na zahradu nebo ven do parku. Kdo uvidí nejvíce zvířat? 

 
Další Podívej se na globus nebo mapu světa. Zkus najít s pomocí rodičů Tichý 

a Atlantský oceán?   
Další Co se stane se zrcadlem v koupelně, když si někdo z rodiny dá sprchu? 

Povídej si s rodičemi o cyklu vody. Umíš vysvětlit proč je zrcadlo 

mokré?  
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