MONTESSORI URICE

Za otroke od 3 do 6 let

(v vsaki skupini bo samo 6 otrok)

VSAK TOREK ALI SREDO
OD 16.30 DO 18. URE
KONTAKT

Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.
Na Trati 17
4248 Lesce
031 341 222
www.avevita.si

KDO JE MARIA MONTESSORI?
Maria Montessori (1870-1952)je bila prva ženska zdravnica v Italiji, bila je
tudi pedagoginja in filozofinja, trikratna nominiranka za Nobelovo nagrado.
V Rimu je kot psihiatrinja delala z otroki s posebnimi potrebami. Ko je leta
1898 postala direktorica šole, je otroke s posebnimi optrebami naučila
uporabljati prostor v učne namene. Ta njena prizadevanja pri delu z otroki
s posebnimi potrebami so postala temelj današnje montessori pedagogike. Maria Montessori
je vedela, da bo metoda delovala tudi za otroke brez posebnih potreb, če je bila učinkovita pri
delu z otroki s posebnimi potrebami. Svoje življenje je posvetila študiju otrokovega razvoja.
Imela je izreden dar za opazovanje otroka, ki ji je bil temelj za razvoj pripravljenega okolja in
materialov.

O MONTESSORI PEDAGOGIKI
Vsak otrok prihaja na svet z njemu lastno naravo in sposobnosti. Njegov razvoj v prvih letih se osredotoča na
učenje samostojnosti. Odgovarjajoče vzgojno okolje podpira to naravno težnjo otroka in mu omogoča, da bo postajal
sposoben in zato samozavesten. Montessori pristop do
otroka je celosten: razvija njegov telesni, čustveni, socialni, kognitivni in duhovni razvoj.
V obdobju do šestega leta starosti otrok nezavedno srka
iz okolja in če je okolje pripravljeno tako, da lahko s pomočjo čutov in gibanja spoznava
okolje, mu s tem omogočimo razvoj njegovih neskončnih potencialov. Maria Montessori je
dajala velik pomen pripravljenemu okolju in občutljivim obdobjem. Materiale je razdelila na več delov: vsakdanje življenje, zaznavanje, matematiko, jezik, naravoslovje, družnoslovje, umetnost...V pripravljenem okolju je vsaka stvar na svojem mestu, kamor jo
otrok po končanem delu tudi vrne. Zagovarjala je dejstvo, da s pomočjo srakajočega uma
v občutljivem obddobju otrok razvije določene spretnosti in sposobnosti, ki jih na tako lahkoten način in v taki meri ne bo mogel kasneje, zato je razvila materiale, ki otroku na veččuten način omogočijo osvajanje določenih spretnosti in sposobnosti. Vaje iz vsakdanjega življenja razvijajo koordinacijo, koncentracijo, pomnjenje, fino motoriko, jezik in so dobra posredna priprava na branje in pisanje.Maria Montessori je opazila, da je otrok te starosti v občutljivem obdobju za jezik, tako govorno kot pisno. Okolje za otroka v tem obdobju
je bogato tako v priložnosti za govorjeno besedo (poslušanje zgodb, rim, pesmi, pogovori z
drugimi), kakor z uvajanjem v opismenjevanje. Otroci se s peščenimi črkami in premično
abecedo uvedejo v prepoznavanje črk in začetno pisanje in postopoma tudi v branje.
Števila so zelo mikavna za otroke. Vedeti koliko ali kakšno število, to zagotavlja drugo
dimenzijo razumevanja sveta. Montessori materiali na področju matematike pomagajo
otrokom razumeti matematične koncepte. Otroci z rokovanjem konkretnih materialov gradijo trdne temelje za matematične principe, razvijajo spretnosti in sposobnosti za reševanje
težav, ki jih bodo potrebovali na področju matematike.

AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.
Na Trati 17
4248 Lesce, SLOVENIJA
Telefon: 031 341 222
avevitaslo@gmail.com

PRIJAVNICA ZA MONTESSORI URICE
ob torkih ali sredah od 16.30 do 18.00
Cena je 13 eurov na srečanje (plačuje se mesečno po izstavitvi računa)
Montessori urice bodo potekale v pripravljenem okolju podjetja AveVita, Na Trati 17, 4248 Lesce.
Ime in priimek otroka:__________________________________________________________________________
Podatki o staršu/skrbniku: ______________________________________________________________________
Naslov (ulica, kraj, poštna št.): ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(dodajte naslov plačnika, če se razlikuje od otrokovega bivališča)

Otrokova starost: _____________________________ Številka noge: _______________ (copatki bodo v čakalnici)
Kontakt staršev/skrbnikov:___________________________ Elektronski naslov:____________________________
Dan, ki nam ustreza za urice (ustrezno obkrožite):

torek

sreda

Med uricami dovolim slikanje mojega otroka in uporabo slik na spletni strani podjetja AveVita:

DA NE
(ustrezno obkrožite)

Prosim izpolnite, če bi morali še kaj vedeti o vašem otroku (prehranjevalne navade, socializacija,
čustovanje...)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Obvezujem se, da bom ob prijavi plačal/a prijavnino 26 eur (plačilo za prvi dve srečanji), ki se ob primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe uric ne vrača. Prijava in s tem rezervacija mesta v skupini je potrjena šele
ob prejemu tega zneska na TRR organizatorja št. SI56 0209 1025 5219 584.

Datum: _______________________

Podpis:___________________________

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov podjetja Avevita, Na Trati 17, 4248 Lesce najskasneje
do srede 26. septembra 2012.

