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“To nejdůležitější se 
odehraje do 3 let.”
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• 8 dní
• 4 víkendy
• 2 lektorky
• teorie i praxe



Vše, co dítě získá do tří let je základ, který mu už 
nikdo nevezme. Dejte mu to!
Přejete si vychovat zdravé, sebevědomé, citlivé  
a zodpovědné  děti, které budou umět přemýšlet,   
orientovat se ve světě a budou úspěšné? Podpořme 
jedinečnou osobnost našich dětí od samého počátku. 
Veďme je ke spolupráci, zodpovědnosti a úctě.  Ptáte 
se, jak to konkrétně udělat? Kde to všechno začíná? 
A jak právě vy můžete pomoci? Jaká je Vaše role? To 
nejdůležitější se odehraje do tří let. Pojďte se o tom 
přesvědčit společně s námi. 

Praktický manuál pro rodiče a průvodce dětí do tří 
let k nejklíčovějšímu období v životě člověka. 
Dejte si dar na celý život. Pro vás i vaše dítě. 
Pochopte, prožijte a užívejte si společný život – tady 
a teď – ve vaší rodině a to s velkou radostí! Pomůžeme 
vám s návodem a pochopením, jak konkrétně na to! 
Odnesete si plno inspirace, konkrétních námětů 
a vlastnoručně vyrobené pomůcky pro děti 0–3.  

Představte si, že všechno kolem 
vás je poprvé
Zkuste to: Nic z toho, co je kolem 
vás, jste nikdy předtím neviděli. 
A teď jste tady. První vůně. První 
dotek. První tváře. První porozu-
mění. První krok!
Není silnější zážitek než poprvé.
A tak to prožívají nejmenší děti. 
Každý den. Na vlastní kůži. 

Představte si, že tvoříte sebe 
sama – svou osobnost
Díky pozorování dětí ve věku 0-3 
jsme v Montessori pochopili, jak 
funguje dětská psychika a jaký 
obrovský mají tyto děti potenci-
ál. Budují svou osobnost.  Své já. 
Samy sebe. A to na celý zbytek 
svého života.
Nechali jsme se ve své práci dětmi 
inspirovat a vést a přišli jsme na to, 
co pro tuto sebetvorbu konkrétně 
potřebují. To vám chceme předat.  
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Představte si, že tvoříte sebe 
sama – svou osobnost
Díky pozorování dětí ve věku 0-3 
jsme v Montessori pochopili, jak 
funguje dětská psychika a jaký 
obrovský mají tyto děti potenci-
ál. Budují svou osobnost.  Své já. 
Samy sebe. A to na celý zbytek 
svého života.
Nechali jsme se ve své práci dětmi 
inspirovat a vést a přišli jsme na to, 
co pro tuto sebetvorbu konkrétně 
potřebují. To vám chceme předat.  

Manuál, který 
vám v porodnici 
nikdo nedá 
0–18 m1



Pochopení. Aktivity. Úpravy 
domácího prostředí.  Tvorba 
miniškoličky
Ukážeme vám, jak na to u vás 
doma nebo ve vaší  miniškoličce. 
Provedeme vás připraveným 
prostředím pro nejmenší 
a vysvětlíme vám, jak jej jednoduše 
připravíte také. Ukážeme vám, jak 
pomůžete dítěti se zorientovat. 
Vybudovat sebeúctu a sebedůvěru. 
Nebo připravit svačinu. Navlékat 
korálky. Stříhat a lepit.  A mít z toho 
všeho neuvěřitelnou radost. Zjistíte, 
jak se domluvíte. Stanete se jeho 
průvodcem/průvodkyní. Kromě 
toho máme pro vás připravené 
videoukázky. A naše zkušenosti. 

1. praktického života
• Jak pomoci dětem v tom, aby si 
s úspěchem oblékly mikinu a v po-
nožce měly všechny prsty
• Jak ovládnout tajemství zipů, 
patentů, knoflíků a obdobných 
zapínání
• Jak oloupat a nakrájet vajíčko 
s velkou radostí a samostatnos-
tí, jak namazat máslo na chleba, 
nakrájet sýr na kostičky a připravit 
mnohé další dobroty
• Jak prostřít stůl a jak si po sobě 
uklidit

Manuál tvorby 
osobnosti
18–36 m2

3.senzopsychomotoriky
• Jak ovládnout všechny nové po-
hyby typu vložit, zastrčit, zasunout, 
otevřít, navléct, připevnit, přendat, 
zandat, zavřít, roztřídit a rozpoznat 
podle hmatu
• Jak navlékat korálky i nit, udělat 
uzel a zažít úspěch z prvního šití
• Jak šroubovat, otevírat, pro-
zkoumávat nejrůznější poklady 
a pamatovat si, kam po zkoumání, 
co patří
•  Jak na magnetickou přitažlivost

Praktický život péče o sebe.. 
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2. kreativního sebevyjádření
• Jak se vyjádřit již od útlého věku 
skrze pohyb, hudbu a výtvarnou 
činnost
• Jak hrát s citem na hudební 
nástroje
• Jak tančit s a mezi dětmi
• Jak tvořit, malovat, kreslit, lepit, 
stříhat, tiskat, vyrážet, modelovat  
a to vše tak, aby to děti bavilo

3.senzopsychomotoriky
• Jak ovládnout všechny nové po-
hyby typu vložit, zastrčit, zasunout, 
otevřít, navléct, připevnit, přendat, 
zandat, zavřít, roztřídit a rozpoznat 
podle hmatu
• Jak navlékat korálky i nit, udělat 
uzel a zažít úspěch z prvního šití
• Jak šroubovat, otevírat, pro-
zkoumávat nejrůznější poklady 
a pamatovat si, kam po zkoumání, 
co patří
•  Jak na magnetickou přitažlivost

4. jazyka a komunikace 
•	 Jak se vyjádřit slovy a objevit, 
co se za nimi skrývá
• Jak pochopit čeho je obrázek 
obrazem 
• Jak, proč a s jakým obsahem 
vyrábět knížky pro nejmenší 
• Jak a proč zapojit rytmus, 
básničky a říkadla do aktivit 

Praktický život péče o sebe.. 

Jazyk  

A také osvědčené tipy 
a triky v oblastech



Co si odnesete
• Vlastnoručně vyrobené po-
můcky
• Časové osy vývoje, teoretické 
podhoubí
• Nápady, náměty a inspirace

Na co se můžete těšit
• Pochopení  – podrobný pohled 
na první tři roky života
• Uvědomění – potenciál 
dětí a jak ho konkrétně rozvíjet 
od samého počátku
• Rizika – kritická období v životě 
dítěte, jak na ně a jak děti podpořit
• Tvořivost – výroba pomůcek 
a materiálů pro děti do tří let
• Humor – legrace, videa z domá-
cího prostředí a z prostředí miniš-
količky pro děti do tří let
• Konkrétní tipy a triky, co a jak 
na děti v kterém věkovém období 
funguje
• Inspirace a náměty pro to, 
aby vám to doma i v praxi s dětmi 
fungovalo
• Vzájemné sdílení

Manuál jste vy
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Co si odnesete
• Vlastnoručně vyrobené po-
můcky
• Časové osy vývoje, teoretické 
podhoubí
• Nápady, náměty a inspirace

Jak probíhá seminář
Rodiče nejprve nahlédnou do problematiky, vysvětlíme metodiku a ujasníme si, čeho lze 
Q-sortem dosáhnout. 
Následuje práce rodičeů s nástrojem Q-sort. Pomocí otevřených/koučovacích otázek, 
které podporují sebereflexi, může rodič lépe porozumět sám sobě a svému vztahu 
ke vzdělávání, učiteli a celé „službě“ školy ze svého úhlu pohledu.
Za doprovodu zkušených lektorů a s pomocí Q-sortu dojde k uvědomění si toho, co nás 
jako skupinu dospělých se zájmem o vzdělávání dětí spojuje, kde se naopak můžeme 
názorově rozcházet a co to přináší s sebou za důsledky. A to nejen pro děti. 

Manuál jste vy



Těší se na Vás Dita Dlouhá 
a Simona Livorová
• Profesionální lektorky a přední 

expertky na nejrannější věk 0–3 
ve Společnosti Montessori ČR.

• Absolventky mezinárodních 
kurzů AMI (USA), českých 
národních kurzů a dalších 
desítek vzdělávacích aktivit 
včetně zahraničních stáží.

• Více než 10 let intenzivních 
zkušeností s prací s nejmenšími 
dětmi.

• Zakladatelky vlastního 
Montessori Centra Elipsa 
v Pardubicích.

„Děti dokáží mnohem mnohem víc, 
než si my dospělí myslíme.“

21.–22. 11. 2015
5.–6. 12. 2015
9.–10. 1. 2016
30.– 31. 1. 2016

Pořadatel:

Slovenská Asociácia Montessori
Soňa Bobeková
www.montessoria.sk
+421 910 969 449, +421  252 497 201
info@montessoria.sk,
bobekova@montessoria.sk

Ve spolupráci:


