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Учене от Монтесори перспектива
При настъпване на време за учене от вкъщи, целта е да създадем рамка, основана на
Монтесори метода, която да служи на децата, като същевременно подкрепя родителите, тъй
като всички ние се адаптираме към различно ежедневие. Важно е дейността на децата през
това време да бъде приятна, обмислена, подкрепяща и възнаграждаваща. Да повторим това,
което се случва в класните стаи не е нещо, което можем да постигнем през този период.
Целта е да работим в сътрудничество със семействата, за да поддържаме жива културата на
учене, която е уникална за Монтесори образованието и да осигурим на семействата подкрепа
и дейности, които съответстват на нуждите и характеристиките на всяко дете общността.

Как да изградим това у дома?
Монтесори методът е свързан с процеса. Въпреки че завършването на работата е важно,
именно подходът е от значение. Ученето е най-ефективно, когато е в по-голям контекст.
Когато свързваме теми и понятия, установяваме смисъл, който подхранва мотивацията у
децата. Преди всичко, ние искаме децата да се чувстват свързани с развитието си, а не
просто да „изпълняват задачи“, докато са си у дома.
Развитието на умения и знания заедно с усещане за изследване, любопитство и откритие
води до по-дълбоки и смислени преживявания за децата. Това внушава страхотно чувство за
собственост и отговорност у детето.
Ценно е да се поддържа усещане за свързаност чрез този процес, за да се гарантира
непрекъснатата комуникация между учители и семейства през целия период на учене от
вкъщи. Насоките в този наръчник очертават как екипът, администрацията и служителите на
Монтесори детска градина могат да подкрепят всички семейства през този период.

Подготвената среда
За децата до 6 години средата за учене е домът. Това означава родителите да намерят
начини да подкрепят независимостта, да се включат в смислени задачи и да допълват
ученето чрез различни дейности, предложени от учителите.
Където е подходящо за възрастта, родителите биха могли да обсъдят ученето от дома с
детето си и да ги включат в някои процеси за вземане на решения:
• Попитайте ги къде да организират своето пространство (ако е приложимо)
Съставете график заедно, който да работи за семейството (кога да си почивате / да има
време за игра, за подреждане, за сън и т.н.)
• Съберете идеи за дейности и проекти
• Организирайте материали

•
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Практическите дейности от ежедневието са важна част от детското развитие чрез
изживяване. Те са част от всяка Монтесори класна стая и може да са огледало у дома. Тези
дейности помагат на децата да развият целенасочени житейски умения за техния
продължителен растеж и развитие. Това включва усъвършенстване на фините моторни и
двигателни умения и практикуване на координация, планиране и разрешаване на проблеми.
Практическите житейски дейности:
• насърчават ред и последователност;
• развиват концентрация;
• подкрепят функционалната независимост;
• насърчават развитието на фин контрол на движенията;
• осигуряват възможности за планиране и изпълнение на задачи.
Те също предоставят на децата възможности да допринесат за семейния живот. В тези
дейности е присъщо развитието на ключови изпълнителни функции: вземане на решения,
организация, решаване на проблеми, контрол на импулсите, сътрудничество и комуникация.
Тези умения са в основата на детското академично обучение.
Примерите от практическия живот могат да включват:
• поливане на растения;
• подреждане на масата;
• подреждане и почистване на стаите;
• грижи за домашни любимци;
• приготвяне на закуска;
• помощ при списъци за пазаруване;
• засаждане на малка градска градина.
Тези практически дейности са ангажиращи за децата на всички етапи на развитие, а задачите
са проектирани според нивото им на координация и независимост. Родителите могат да
организират работна диаграма или списък на семейни проекти като начин да помогнете за
насочване на интересите на детето си. Планирането и събирането на ресурси за изпълнение
на задачите е целенасочена работа. Тези идеи насърчават чувството за принос, отговорност,
споделен опит и удовлетворение.

Непрекъснат работен цикъл
Създаването на ритъм, който работи за семейство, е съществена първа стъпка към
създаването на успешна среда за вдома. Децата са много добре запознати с тази рамка от
тяхната класната стая. В Монтесори класната стая децата получават големи периоди от
време, за да проучат задълбочено работата си. Това допринася пряко за развитието на
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концентрацията и предоставя възможности за сътрудничество и решаване на проблеми. Това
е рамката, която насърчава децата.

Собственост върху задачи и споделяне в ученето

Монтесори средата често се нарича „оптимална среда за учене“ поради присъщите умения и
резултати, които са резултат от богата и интересна класна стая, съчетана с динамиката на
взаимодействията между връстници и учители. За да насърчите дълбокото чувство за
собственост в развитието им, се фокусирайте върху две неща: нуждите и характеристиките
на развитието на детето и неговите интереси. Ето няколко основни момента, които спомагат
за отглеждането на детска самонасоченост и внимание към тяхната работа.
• Участие в планирането и организирането на задачи
• Избор
• Разговор
• Намиране на добри ресурси
• Споделяне на знания
През следващите седмици се препоръчва да имат родителите редовни дискусии от учителите
на своето дете. Насърчаваме родителите да следват предложенията и напътствията на
учителите при завършване на работа у дома. Колкото повече децата участват в
разработването на своите дейности, толкова повече могат да постигнат.

Отговорност и принос към общността

Да бъдеш в Монтесори Детска къща/градина често се описва от учениците като част от
голямо семейство. Всички аспекти, описани по-горе, водят до усещане за принадлежност към
общност и с това научаваме, че има отговорност към себе си, другите и околната среда.
Нашият ангажимент към всяко дете е, че те достигат най-пълния си потенциал и смятат, че те
са ценна част от нашата общност.
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Препоръчителен дневен ред за децата между 3 и 6г.
Рано сутрин

Помощ с приготвяне на закуска, подредба и почистване на масата, миене
на чинии, зареждане на съдомиялна
Домашни задължения: помагане с пералнята, гладене и сгъване на дрехи,
комбиниране на чорапи по чифтове, метене на под, забърсване на прах,
помагане с почистване на баня и балкон, поливане на разстения.
Подготвяне на лека закуска за по-късно, почистване след това

Сутрин

Непрекъснат работен цикъл. Децата практикуват умения и знания относно
практическия живот, език, математика и сетивен свят.

Обяд

Подготвяне на обяд и почистване.

Следобяд
Време за сън

Време за почивка - сън; работа с ръце (плетене, шиене), занаяти, четене на
книги. Без време пред екрана.
Работа през следобяда - изкуство, музика, танци, спорт, грижа за околната
среда.
Грижа за себе си (самостоятелно миене на лице, ръце, зъби, душ, сгъване
на дрехи), четене на книга на глас от страна на родител и заспиване без
чужда помощ.

Очаквания

Дейностите и нивото на помощ от родител зависят на етапа в развитието на всяко дете.
От децата се очаква да:
• Да се наслаждават на времето, прекарвано със семейството, заедно с упражнения,
подкрепящи цялостното им развитие.
Родителите са поканени да:
• Бъдат внимателни в този период на промяна, през който детето може да е стресирано и
притеснено.
• Споделят и комуникират планове, идеи, наблюдения с учителите.
• Поддържат комуникация с учителите относно въпроси, идеи, притеснения и обратна връзка.
• Поддържат самостоятелността на детето в ежедневните му задължения. Напомнят на
останалите членове на семейството за самостоятелността и отговорностите на детето.
• Позволяват на децата моментите им на концентрирана работа. При концентрираната работа
детето извлича максимума и развива себе си, затова е важно да се пази това време от
прекъсвания.
• Поддържат дневна рутина и очаквания.
• Ограничат времето пред екран.
• Осигуряват възможности за ежедневна физическа активност.
Учителите да:
• Провеждат индивидуални разговори относно нуждите на детето.
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• Подготвят разнообразие от подходящи задачи и дейности, които децата да завършат у
дома, за да поддържат и движат образованието си напред.
• Предлагат общи и индивидуални насоки за упражнения, развиващи двигателните умения,
координация, равновесие, език и математика.
• Дават насоки и идеи за поддържане на дневен ред.
• Предлагат разнообразни домашни задължения, игри и занимания.
• Предлагат насоки и предложения за ограничаване на екранното време.
• Поддържат бърза реакция в отговаряне на имейли и обаждания, ако родителите имат нужда
от допълнителна подкрепа и насоки.

Специфични нужди и характеристики
• Децата от 3 до 6 години се развиват най-добре в среда, свързана с повторение, рутина и
усъвършенстване на целенасоченото движение.
• Родителите е нужно да насърчат децата си да избират заниманията си и позволят време за
достигане до концентрирана работа.
• Ключът към успешна развиваща среда е редът, достъпът до сетивни материали,
възможностите за открития и целенасочени дейности. За детето работата и играта трябва да
са взаимно допълващи се - естествена, забавна и вълнуваща част от живота.

Развитийни дейности в дома
Практически живот
Възраст 3-5г:
• Подготовка на закуска или ястие: рязане на плодове, зеленчуци, сирене и др;
• Печене: отделяне на точно количество съставки и миксирането им;
• Помощ вкъщи: метене на под, миене на съдове, помагане със съдомиялната;
• Помагане в почистване на баня и тераса;
• Грижа за растения;
• Помагане в гладене и сгъване на дрехи, покривки, салфетки;
• Грижи за домашен любимец: разхождане, играене и грижа за външния му вид;
• Отстраняване на прах: на мебели и на листата на растенията с памук или малка кърпа;
• Разходки из природата и квартала със списък на неща, които да открият;
• Изготвяне на списък за пазаруване или помагане при събирането им;
• Ходене по линия: направете линия с тиксо или тебешир на земята и вървете внимателно,
без да поглеждате надолу;
• Вървене с предмет в две ръце по линията;
• Изкуство: рисуване, оцветяване, работа с тебешири, колажи;
• Рязане на хартия и лепене – например: да се открият и изрежат всички растения от
списание и да се залепят в колаж, рязане по очертания;
• Шиене на форми и картини върху кърпи, салфетки, възглавници и платове,
Възраст от 5 до 6 — в допълнение към всичко изброено по-горе:
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• Рязане – птици, бозайници, земноводни и други;
• Печене: прочитане на лесна рецепта, измерването на количеството съставки и приготвянето
й;
• Работа с ръце: плетене с куки, шиене на думи, инициали, картини върху салфетки, кърпи,
възглавници, платове и други
• Оригами;
Сетивен свят
Възраст от 3 до 5г.:
• Изследване на дома за двуизмерни форми – триъгълници, квадрати, кръгове и др;
• Изследване на дома за триизмерни форми – сфери, цилиндри, конуси, призми, кубове;
• Изследване и сравняване на текстури, които са грапави и гладки;
• Изследване на звуци чрез почукване по различни предмети – тенджера, стъкло, дървена
дъска и други, както и леко удряне едни в други- с метална лъжица, после с дървена
лъжица;
• Музика: различаване на силни и тихи звуци, разграничаване на звуци от различни предмети,
пеене на песни, пляскане в ритъм;
• Разпознаване на различни видове плат - коприна, памук, кожа и други;
• Разграничаване на различни видове миризми - черен пипер, оцет, ванилия, какао и други;
• Разграничаване на различни видове температура- топло, горещо, студено;
• Сравняване на нюанс цвят с предмети из околната среда;
• Изследване на листа, растения и околна среда, когато се излиза навън,
Възраст от 5 до 6: — в допълнение към всичко изброено по-горе:
• Изследване на подправки със затворени очи, опитвайки се да ги разпознаят по миризмата;
• Сравняване на различните видове листа в домашните растения;
• Рисуване на картина, в която има зададени форми, например: 1 кръг и 3 триъгълника, 1
квадрат и 4 кръгове и други;
• Музика: създаване на мелодия и песен;
Език
Възраст от 3 до 5:
• Звукови игри/ Донесе ми - Нещо, което започва със звука „с“, както и нещо, което
завършва с звука „к“;
• Играта с въпросите- Използвайте конкретизиращи въпроси кой/какво/ кога/ къде/ защо,
когато детето разказва история;
• Пеене на песни на различни езици;
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• Оформяне с пръсти на букви, цифри и геометрични форми в брашно – може да изсипете
брашно в хартия за печене, тава и други подходящи;
Възраст от 5 до 6 — в допълнение към всичко, изброено по-горе:
• Изготвяне на списък със задачи през деня или седмицата;
• Писане на история или пиеса и прочитането/изиграването й после;
• Писане на писма с близките;
• Четене на книги на глас;
• Откриване на съответстващи антоними, синоними, омоними, родове;
Математика
Възраст от 3 до 5:
• Донеси ми количеството, което е казано/написано;
• Броене на предмети – мъниста, стотинки, дрехи, посуда;
• Идентифициране на символ и свързването му с количество - например: показване на
числото 4 и покана към детето да мигне толкова пъти,
Възраст от 5 до 6— в допълнение към всичко, изброено по-горе:
• Математика с игра на дама - може да се играе с всички математически операции, дамата
трябва да е над 10;
• Математически факти със зарче;
• Логически математически задачи.
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