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Montessori doma: pro předškolní děti 

 Týden 4 

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, 

když si 

hotov 

Matematika Spočítej, kolik máte polštářů v domě / byte.   

Matematika 
Zahrajte si hru s kostkami. Ty a dospělý každý hodíte jednou kostkou. Spočítej 

kolik puntíků je na obou kostkách. Po deseti hodech, řekni, jaký byl největší hozený 

počet na obou kostkách. A jaký byl nejmenší?  
 

Matematika 
Spočítej kolik lžiček, nožů a vidliček je na stole při večeři. 

Rozhodni, zda je počet sudý nebo lichý.   

Matematika 
Shromáždi 5 kusů od čtyř různých malých věcí (sponky na papír, 

drobné,..). Rozlož je do linie vytvářející vzor. Pak vytvoř jiný vzor pomocí 

stejných předmětů. 

 

Jazyk 
Potom co ti dospělý přečte příběh, převyprávěj ho svými 

slovy, s co nejvíce detail si vzpomeneš.   

Jazyk 
Vydej se na hon na “r” v obchodě. Najdi pět věcí začínající na 

tento zvuk.   

Jazyk 
Nechte dospělého pokrýt dno mělké misky solí nebo nevařenou rýží. Nakresli do ní 

písmena svého jména pomocí prstu. Použij správné pořadí písmen. Pokud 

potřebuješ, podívej se do tabulky.   
 

Praktický život, smyslová 

výchova 

Shromáždi 5 malých věcí. Potom zavři oči a hádej, kterou věc 

ti někdo dal do ruky. A žádné koukání!   

Praktický život, smyslová 

výchova Zalij kytky v dome/byte.  

Praktický život, smyslová 

výchova Rozkřupej sušenku na stole a procvič si uklízení drobků.   

http://www.amiprague.cz/
http://www.asociacemontessori.cz/


Zdroj: Kristin La Berge a Tara Valentine, Parkside Montessori Magnet School, CA, USA 
Přeložil: Montessori Institute Prague a Asociace Montessori ČR, www.amiprague.cz a 
http://www.asociacemontessori.cz 

 

Praktický život, smyslová 

výchova 
Polož 8 až 10 věcí před sebe. Schovej je pod utěrku a zkus, 

kolik věcí si zapamatuješ.   

Ostatní Požádej dospělého, aby ti pomohl najít vaší ulici na mapě.   

Ostatní Tekutiny mění tvar podle nádoby, ve které jsou. Procvič si lití 

vody do nádob různých tvarů. Poté nádoby vyčisti.   

Ostatní Zeptej se svých rodičů, kde se narodili. Nech je, aby ti  

pomohli najít to místo na mapě nebo globusu.   

Ostatní 
Jdi večer ven a podívej se na měsíc. Nakresli obrázek toho, jak 

vypadá a schovej si ho na další týden.   
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