
   Pedagogika Montessori – dlaczego warto korzystać z jej założeń? 

 

„Pomóż mi zrobić to samemu.”   

„W  intelekcie nie ma nic, co nie zaistniało wcześniej w zmysłach.”  

                                                             Maria Montessori (1870-1952) 

 

       Maria Montessori stworzyła system pedagogiczny, który jest  ciągle 

aktualny i skupia uwagę pedagogów i naukowców. Być może ma to związek z 

tym, że opiera się on na szczegółowej obserwacji dziecka i jego potrzeb 

rozwojowych, opiera się na obserwacji człowieka jako istoty duchowej 

związanej z otaczającym go wszechświatem. 

    Poznając założenia tej myśli można łatwo zauważyć, że wiele ze 

„współczesnych odkryć” pedagogicznych istniało już wcześniej, za sprawą 

Marii Montessori. Autorka ta już dawno zauważyła, że w okresie od 0-6 roku 

życia, dzieci rozwijają się najbardziej dynamicznie a ich mózg wykazuje 

ogromną plastyczność i jest najbardziej chłonny. Zwróciła ona szczególną 

uwagę na to, jak ważne w rozwoju młodego człowieka są doświadczenia 

sensoryczne ( zauważyła potrzebę stymulacji), podkreślała rolę wszelkich 

wrażeń zmysłowych i roli jakie pełnią w rozwoju umysłowym dziecka. 

Maria Montessori była prekursorką rozważań o ważności karmienia piersią, 

masażu  niemowląt już w końcu XIX wieku, dlatego można sobie zadać pytanie 

co jeszcze odkryła ta niezwykła jak na owe czasy kobieta? Dlaczego tak wiele z 

jej obserwacji nie jest znane wszystkim zainteresowanym przedmiotem?? 

    Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale  warto sięgnąć po nie i je 

przytoczyć… 



         Pedagogika Montessori jest jedyną pedagogiką, która opiera się na 

wewnętrznym- duchowym planie rozwoju dziecka. 

Według autorki człowiek posiada wewnętrzną siłę życia, która pozwala mu 

kreować siebie – nazywała ją  h o r n e- po łacinie – napęd. Całą pedagogika 

opiera się na wewnętrznej sile , dzięki niej dziecko ma możliwość rozwoju 

własnej woli i chęci do nauki. Miłość jest dla dziecka jak ogień, im więcej 

miłości, większa siła życia u dziecka.  

Kolejnym spostrzeżeniem autorki było to, jak dzieci poznają swoje otoczenie. 

Noworodek na przykład poznaje je za pomocą wszystkich zmysłów 

równocześnie, taką zdolność do bezkrytycznego absorbowania impulsów 

zewnętrznych autorka nazwała zmysłem absorbującym. Ta umiejętność 

zmniejsza się u dzieci wraz z wiekiem i całkowicie zanika w wieku 6 lat. W 

związku z tym sposób uczenia się dziecka jest zupełnie inny niż dorosłego, 

nabywanie wiedzy jest nieświadome a jednocześnie jest to niezwykła zdolność. 

Dziecko uczy się wykorzystując wszystkie zmysły równocześnie. Teoria Marii 

Montessori znajduje potwierdzenie w nowoczesnych badaniach naukowych 

dotyczących rozwoju mózgu dzieci. 

    Autorka opisała  również u dzieci , tak zwane wrażliwe fazy. Są to okresy 

szczególnej  wrażliwości, które występują u każdego dziecka, jako pewne bloki 

czasowe, w których dziecko interesuje się tylko jednym elementem ze swojego 

otoczenia z wyłączeniem pozostałych.  W tych okresach - fazach występuje 

szczególna wrażliwość na bodźce wysyłane z otoczenia, a dziecko wykazuje 

podwyższoną gotowość do ich przyjęcia – co jest równoznaczne z dużymi 

możliwościami wyuczenia się określonej umiejętności, czy nabycia wiedzy o 

świecie. Montessori wymienia kilka charakterystycznych okresów szczególnej 

wrażliwości w rozwoju małego dziecka: 



 Około 1 roku życia pojawia się potrzeba porządku (może ujawniać się również 

koło 2 – 4 miesiąca życia), która charakteryzuje się potrzebą pewnych stałych 

regularnych sytuacji, czynności itp. Dzięki porządkowi zewnętrznemu dziecko 

tworzy porządek wewnętrzny oraz buduje poczucie bezpieczeństwa. W 

pierwszych trzech latach życia dziecka ujawnia się wrażliwość na mowę (faza 

wrażliwości na przyswajanie języka, rozpoznawanie głosu rodziców, 

obserwowanie mowy mamy) oraz wrażliwość na chodzenie (wrażliwość na ruch 

i wrażenia zmysłowe, ćwiczenie funkcji chodzenia, charakterystyczny upór). 

Montessori nazywa ten okres  powtórnymi narodzinami dziecka ponieważ 

stanowi on przejście od okresu bezbronnego niemowlęctwa do okresu 

aktywnego człowieka. 

    Między 2,6 i 7 rokiem życia dostrzegana jest wrażliwość na społeczne relacje 

i normy, dziecko wykazuje zainteresowanie  innymi dziećmi, identyfikuje się z 

grupą, podejmuje zabawy z innymi, uczy się reguł, zasad i sposobu 

funkcjonowania w grupie, a przede wszystkim buduje relacje międzyosobowe. 

Wrażliwość na małe przedmioty (1,5 – 4) polega na zainteresowaniu i 

wyodrębnianiu z otoczenia przez dziecko małych przedmiotów, które zbiera, i w 

ten sposób buduje swoją wiedzę o świecie (od szczegółu do ogółu), rozwija 

systematyczne myślenie, kształtuje koordynację ruchową, rozwija mięśnie. 

Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat, a dzięki wrażliwości na uczenie 

się przez zmysły ( 2,5 – 6) przyswaja sobie cechy przedmiotów z otoczenia, 

manipulując nimi i badając wszystkimi zmysłami. 

     Maria Montessori zauważyła u dzieci zjawisko tak zwanej: „polaryzacji 

uwagi” .Pojawia się ono, gdy w wrażliwej fazie dojdzie do długotrwałej 

pogłębionej koncentracji na danej czynności . Dziecko wtedy często powtarza 

ulubioną czynność – sprzyja to wyuczeniu a po wykonaniu pracy nie jest 

zmęczone. Czynność wielokrotnie powtarzana sprawia dziecku radość i 



zadowolenie. Jest to tak ważne dlatego, ponieważ dziecko potrafiące się 

skoncentrować uczy się chętnie, szybko, łatwo, bez wysiłku. 

       Starania Marii Montessori, skupiły się zatem na stworzeniu takiego 

otoczenia, aby było ono zaproszeniem dziecka do aktywności. 

Zaprojektowała sale z dostępem do ogródka, meble ,wszystkie pomoce naukowe 

w taki sposób by dziecko mogło doświadczyć jak najwięcej i aby te wrażenia 

wpłynęły na kształt jego wiedzy i osobowości. Pomoce rozwojowe w swej 

budowie odpowiadają  pojawiającym się wrażliwym fazom. 

Na przykład dla dzieci 3-6 letnich możemy odnaleźć takie grupy pomocy jak: 

- do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego: 

 ramki do zawiązywania, serwety do składania, naczynia do przelewania wody, 

zestawy do czyszczenia: butów, metalu, stanowisko do mycia rąk, przedmioty 

do pielęgnacji ciętych kwiatów, małe miotełki, ściereczki, szufelki 

- do kształcenia zmysłów: czerwone beleczki, brązowe schody, różowa wieża, 

cylindry do osadzania, trójkąty konstrukcyjne, komoda geometryczna, bryły 

geometryczne, zestawy do kształcenia odpowiednich zmysłów: wzrok, słuch, 

dotyk, smak, węch. 

- do edukacji matematycznej: 

cyfry szorstkie, czerwono-niebieskie beleczki, wrzecionka do przeliczania, 

perełki do liczenia itp. 

- do edukacji językowej:  

szorstkie litery, ruchomy alfabet, przedmioty z podpisami, małe książeczki itp. 

-do wychowania kosmicznego: globusy, komoda biologiczna, kontynenty, 

planety itp. 



- do wychowania religijnego: krzyż, biblia, świeca, makiety itp. 

    Widać , że w przedszkolu Montessori istotne są pomoce, różne karty pracy. 

Przedmioty te są zawsze zaopatrzone w tak zwaną : „ kontrolę błędu” -

podpowiedź dotyczącą właściwego użytkowania przedmiotu, tak by każde 

dziecko było jak najbardziej samodzielne, by mogło rozwijać się samodzielnie, 

by kształtowało swoją osobowość. 

     Należy podkreślić, że praca wolna w placówkach montessoriańskich nie 

polega na pozostawieniu dziecka samemu sobie lecz określona jest regułami, 

obowiązkami i zadaniami wpajanymi każdego dnia. Rolą nauczyciela jest 

obserwacja dziecka i kierowanie jego aktywnością, poprzez podsuwanie mu 

takich pomocy na które jest przygotowany, dbanie o materiał dostarczany 

małemu badaczowi, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego otoczenia. 

Zadaniem nauczyciela jest zainspirować dziecko, pobudzić jego ciekawość 

poznawczą, zachęcić do pracy z materiałem badawczym, powinna go 

charakteryzować fascynacja życiem… 

    Zdaję sobie sprawę , że ten artykuł nie wyczerpuje tematyki i filozofii autorki, 

ponieważ zawarła ona w nim wiele treści, można czerpać z niego jak bogatego 

źródła, zachęcam do zainteresowania metodyką pracy wg Marii Montessori. 

                                                                                     Beata Czwarnóg 

                                                                                     CREdD w Żywcu 

 



 

 

 



 

 

 







 

 

 

 

 

 

 





 


