,,MONTESSORI”
propozycje materiału rozwojowego obejmujący sensorykę i życie praktyczne czyli aktywności, które
mają największy wpływ na przyszłą samodzielność dziecka ze spektrum autyzmu.
Wszystkie pomoce pokazane poniżej wykonasz RODZICU sam w domu lub z materiałów, które nie wymagają wydania
milionów monet. Kupicie je za kilka złotych w sklepie spożywczym, papierniczym, wydrukujecie lub narysujecie.
Kiedy dzieci są czymś zafascynowane, pochłonięte aktywnością odpowiadającej fazie wrażliwej ich rozwoju , granica
pomiędzy pracą a zabawą zaciera się. Dzieci pracują nad swoim rozwojem i czerpią z tego ogromną przyjemność.
W pedagogice Montessori wyróżniamy 5 działów tematycznych:
• życie praktyczne
• sensoryka
• edukacja językowa
• edukacja matematyczna
• wiedza o świecie, edukacja – to materiał do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.
Materiały przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym (18-30 miesiące) obejmują przede wszystkim:
• sensorykę, czyli czynności wspierające prawidłowy rozwój integracji sensorycznej dziecka
• życie praktyczne, czyli aktywności, które mają największy wpływ na przyszłą samodzielność dziecka.

Pudełko z guzikami
Zabawka bardzo prosta w wykonaniu. „Skarbonkę” wytnij z najtańszego pudełka , a żetony zastąp guzikami
powycinanymi kółeczkami z grubego kartonu.
Ta pomoc to dobre ćwiczenie koordynacji ręka-oko. Ponadto służy zrozumieniu tzw. trwałości przedmiotu – dziecko
uświadamia sobie, że przedmioty, które znikają z jego pola widzenia, nadal istnieją Nadaje się dla dzieci od 9
miesiąca życia. Można też przygotować pudełko z okrągłą dziurą i wrzucać do niego kasztany.

Naklejki
Ulubiona zabawa nr 2. Przygotujcie kartkę z naklejkami, a na drugiej narysujcie puste miejsca. Ważne, żeby naklejki
były dość grube, aby łatwo je było złapać. Świetnie sprawdzą się tu samoprzylepne filcowe podkładki pod nóżki
mebli, mają idealną grubość!

Na początku wystarczy, że dziecko będzie po prostu odklejać naklejki – to doskonałe ćwiczenie manualne. Ta zabawa
ćwiczy koordynację ręka-oko i wspiera rozwój integracji sensorycznej (podkładki wykonane są z filcu, a naklejki mają
szorstką, brokatową fakturę).

Uwielbiamy skupienie malujące się na ich małych buźkach.

Koszyki sensoryczne
Jest tu multum możliwości: maluchom w wieku od 6 miesięcy wzwyż warto przygotowywać koszyki z przedmiotami,
które mają taki sam kolor, kształt (np. piłki) lub są wykonane z tego samego materiału (drewna, filcu itd.). Im starsze
dzieci, tym ciekawsze skarby można umieszczać w koszykach: gryzaki, instrumenty, akcesoria kuchenne, szczotki,
skrawki tkanin itd. Można raz w tygodniu wymieniać pomoce w kąciku dziecka na różne przedmioty.

Dopasowanie warzyw i owoców
To również rodzaj koszyka sensorycznego, tylko bardziej zaawansowany. Celem jest poznanie warzyw i owoców i
dopasowanie ich do odpowiednich kart. Obrazki można wydrukować lub narysować samodzielnie. Na początku
najlepiej zacząć od 2-3 warzyw lub owoców, a gdy dziecko już zacznie radzić sobie z ich dopasowaniem, stopniowo
zwiększać ich liczbę.

Klamerki do prania
Pomoc z montessoriańskiego działu życie praktyczne, stanowiąca doskonałe ćwiczenie dla małych rączek. Warto
poszukać klamerek, które łatwo się otwierają i mają jak największe, wygodne końcówki (są takie, które mają na
końcach okrągłe zagłębienia albo duże, antypoślizgowe kwiatki).

Przekładanie, przesypywanie, przelewanie
W anglojęzycznych materiałach na temat Montessori te ćwiczenia noszą nazwę transferring exercises lub transferring
activities. Istnieje tu cała masa możliwości: do przesypywania i przelewania nadaje się kasza, ryż, fasolki, ciecierzyca,
pestki dyni, kolorowe pomponiki, pianki lub przeróżne płyny, np. zabarwiona woda. Z kolei jako narzędzie do
przenoszenia może posłużyć: duża wygodna łyżka, specjalna pęseta lub nożyczki zakończone pojemnikiem, dzbanki,
zakraplacz lub gąbka (którą dziecko moczy w jednej miseczce, a wyciska do drugiej).

Fasolki i pojemnik na lód
Istnieje mnóstwo możliwości zabaw z fasolkami, lecz nadają się one przede wszystkim dla dzieci, którym już trochę
znudziło się wkładanie wszystkiego do buzi. Nawet jeśli dzieci już wyrosły z tego etapu, to powinny bawić się
fasolkami pod nadzorem, co najmniej do 3 roku życia.
Do jednej z najprostszych zabaw potrzebny będzie pojemnik na kostki lodu, miseczka i tyle fasolek ile miejsc w
pojemniku. Doskonałe ćwiczenie dla małych paluszków! Do zestawu można z czasem dołączyć łyżeczkę do
przenoszenia fasolek.
Sortowanie fasolek według kolorów
Podzielenie wymieszanych w misce fasolek na dwa kolory: biały i czerwony/brązowy. Mogą być miski w
odpowiednich kolorach jak fasolki, może wtedy będzie jej łatwiej zrozumieć o co chodzi?
Wsuwanie sznurka do butelki/wazoniku
Wykorzystać należy sznurek sztywny.
Odkręcanie i otwieranie
Na prowizorycznej tacy z pokrywki pudełka, leżą pojemniczki i butelki w różnych rozmiarach oraz duża śrubka z
nakrętką.
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