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Поштовани корисници, 
Преузели сте космичке листиће креиранe на принципима
Монтесори педагогије и прожете елементима космичког
образовања. Пригодни су за узраст 3 године плус. Циљ им је да
допуне и прате интересовања ваше деце док откривају и
испуњавају свој Унутрашњи план развоја - своју Тајну.
Термин "косомички листићи" није специфични ни званично
признат термин у Монтесори приступу већ "измишљотина"
аутора истих, тј. мене и неће бити везан само за тему Свемира.
Имена са насловне стране су имена деца коју познајем и којој
су дате теме у тренутку креирања листића биле у центру
пажње. Персонализујући радне материјале желела сам да
укажем на две ствари:
 *да Монтесори приступ поштује индивидуалност сваког детета
и 
*да је Монтесори приступ изграђен на Универзалним
карактеристикама детета.
Најважније од свега, желела сам да се захвалим ДЕЦИ!
Напомена
Било да сте млад Монтесоријанац или сте дуго на Moнтесори
путу, молим вас да прочитате следећу напомену:
Материјал који се налази пред вама не може се користити као
замена за оригинални Монтесори материјал. Користите га за
продубљивање вежби и као нове тачке интересовања за рад.
Уколико приметите да материјал деци одвлачи пажњу од
традиционалног, молим вас, уклоните овај материјал.
Дозвољено је коришћење материјала у раду са децом, није
дозвољено копирање у сврху продаје.
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Дете треба да дође  до тога да

стекне основне идеје о свим наукама,

само је утисак потребан: ради се о

томе да се "посеје семе науке"

Зашто је Марија Монтесори

била краљица посматрања,

поређење фазе раста биљке и

развоја "посматрача" у нама

откријте на блогу у тексту

"Џек и чаробни пасуљ" Ако већ само 

садимо и посматрамо

раст биљке, зашто се

онда ови листићи не

зову Ботанички?
Како је све ово

израсло из једног

зрна пасуља!?? 

Здраво космички агенту!

Ја сам своју биљку

засадио по упутствима

са следеће странице...

https://montesorivolim.rs/dzek-i-carobni-pasulj/
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ПОСМАТРАЊЕ

Кад год можете уграбите прилику и
посматрајте са дететом све догађеје и
промене у природи, коментаришите,
експериментишите и на крају повежите са
енциклопедијама, књигама и/или радним
листићима. Тако ћете се придржавати
Монтесори принципа, од конкретног ка
апстрактном и оно најважније,
испоштоваћете дететов процес учења. слика преузета са интернета

ЖИВОТНИ ЦИКЛУС БИЉКЕ
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ЖИВОТНИ ЦИКЛУС БИЉКЕ

лист

семе коренак
стабаоце

цвет

зрела 
биљка

Упутства: пластфицирајте одштампан материјал у

боји. На округла поља са сликом можете залепити

поље са одговарајућим називом и тако направити

"ботанички новчић"
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Започиње животни
циклус биљке. У

природи обично падне
на тло из зреле биљке
или га човек засади у
земљу. Када набубри
од заливања, пукне

омотач назван
семењача и започиње

клијање. Клијање је
развој клице из семена.
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Настаје од дела клице
који расте на доле,

дубље у земљу.
Основни задатак му је
да причврсти биљку,
обезбеди јој довољно
хранљиве материје и

воде. Из њега се
развијају бочни

коренови.  
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Настају из другог дела
клице који се пробија
на површину земље,

према сунчевој
светлости. Усправља

биљку и зелене је боје.
На врху у се налази

пупољчић из кога ће
се развити листови.
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Развија се из
пупољчића, упија

сунчеву енергију и
користе је за

стварање хранљивих
материја за себе а

кисеоника за околину.
Овај процес се назива

фотосинтеза. 
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Срећан раст

 космички агенту


