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A nevelés nem külső és erőszakos kényszerítést,
 nem a gyerek fejébe töltött tudást jelent,

 hanem külső segítséget egy belső érlelődéshez.
Müller Péter

„Vásárfia” őszi forgatag a Szolnok Városi Óvodák Zengő 
tagintézményében

Tevékenységi tervhez (projekttervhez kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 
Montessori eszközökkel
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Szakmai ajánlás

Kedves érdeklődő pedagógusok, óvópedagógusok!

Szeretném köszönteni Önöket a Szolnok Városi Óvodák Zengő tagintézményének nevelőközössége 
nevében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei POK őszi szakmai napok rendezvényén.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy tagintézményi jó gyakorlatunkat megoszthatjuk Önökkel, s bízom 
benne, hogy találnak eszközöket, ötleteket, amit a mindennapi munkájuk során a gyakorlatban tudnak 
alkalmazni.

A Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézménye ebben a tanévben ünnepli 40. évfordulóját és az 
eltelt idő alatt nagyon sok innovációs törekvés, pedagógiai kísérlet helyszíne volt. A legrégebbi 
alapértékünk a néphagyományok ápolása, amit a projektpedagógia módszerével és a Montessori pedagógia 
eszközrendszerével egészítettünk ki a Szolnok Városi Óvodák programjához tartozó pedagógiai 
programrészünkben. 

Tagintézményünk lassan két évtizede használja az eredeti Montessori és Montessori típusú, saját 
készítésű eszközrendszert és tapasztalataink, megfigyelési és mérési eredményeink alapján a tevékenység 
közben történő fejlesztés hatékonyságát növelve megkönnyíti a pedagógus számára a tervezést és a 
gyakorlati munkát. A gyermekeknek pedig eredményesen járul hozzá a tevékenységek közben történő 
fejlődéséhez.

 A pedagógus kollégáim nevében tisztelettel: Jakus Tünde 
                                                                                                    Tagintézmény vezető
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Montessori módszer

 Maria Montessori 1870-ben született Olaszországban, és 1890-ben az első női hallgatója lett a 
Római Egyetem orvosi karának, ahonnan 1896-ban diplomát szerzett, méghozzá kitüntetéssel.

A Gyermekek Házát ( Casa Dei Bambini) 1907-ben hozta létre a Róma egyik legszegényebb 
negyedében élő gyermekek részére.
Montessori először a saját kísérleti pszichológiához használt eszközeit vitte be nekik s figyelte, hogy 
melyen azok az eszközök, amik lekötik a gyerekek figyelmét, és melyek azok, amik iránt nem érdeklődnek, 
és ez alapján változtatta a környezetüket.
 Ezen tapasztalatok és megfigyelések alapján alkotta meg pedagógiai módszerét, a Montessori-módszert.

Életében rengeteget dolgozott a béke eszményén, ez pedagógiai módszerében is kiemelt szerepet 
kapott, a különböző kultúrák egymás melletti megjelenésének fontosságát hangsúlyozta. Háromszor 
jelölték Béke Nobel-díjra.
A tudomány a mai napig újabb és újabb kutatásokkal igazolja a Montessori által száz évvel ezelőtt 
megfigyelt dolgok relevánsságát. 

A Montessori módszer egyik legfontosabb alappillére a gyermek tisztelete.
Montessori idejében a gyermekekre általánosságban úgy tekintettek, hogy a felnőttnek kell átadniuk a 
tudással és engedelmességet számukra. 
Montessori ezzel ellentétben olyan szemmel nézte a gyermeket, mint aki születésétől fogva kerek egész, és 
a szülő/tanár feladatának a gyermek megismerését tekintette.
Arra biztat, hogy tegyük félre a saját egónkat, és tegyünk egy lépést hátra, hagyjuk őket hibákat elkövetni 
és azokat egyedül kijavítani. Montessori szerint inkább ne avatkozzunk közbe a gyermek tevékenységeibe, 
amikor csak lehetséges.

A gyermek megfigyelése a módszer egy másik fontos alappillére.
A Montessori tanfolyamot elvégzett tanárok (akiket egyébként nem tanárnak, hanem “guide”-nak, 
magyarul „segítő”-nek neveznek) egyik legfontosabb feladata, hogy minden nap megfigyeljék a 
gyerekeket.
Ha úgy látjuk, hogy valamire éppen nagyon koncentrál (legyen az akár egyik pohárból a másikba öntögeti 
az innivalóját, vagy egy pillangót figyel az ablakból) nem zavarjuk meg. 

Ehhez a példához kapcsolódik a módszer következő alappillére, az előkészített környezet.
Egy gondosan előkészített környezetben a gyermek egyedül oda tud menni a saját polcához, amin tudja, 
hogy hol találja meg a törlőrongyot, és fel tudja törölni a kifolyt innivalót. Az előkészített környezet 
lényege, hogy a gyermeknek hozzáférése van minden olyan eszközhöz, amire szüksége lehet, és 
ami megfelel az ő fejlettségi szintjének.   Mindennek legyen meg a maga jól behatárolható helye, így a 
gyermek rendet tud tartani, és természetesen legyen esztétikus.

Montessori  szenzitív periódusokat (érzékeny időszakokat) figyelt meg a gyermekek fejlődésében. Ez 
annyit jelent, hogy bizonyos életkorokban, egy adott készség befogadására hirtelen nagyon érzékenyek, 
nyitottak lesznek- erőfeszítés nélkül, könnyen elsajátítják ilyenkor ezeket.

A gyermek tapasztalatból tanul.  Számunkra a cél, az eredmény fontos, míg számukra a folyamat. A 
gyermek számára valójában semmi sem „játék”. Mindent, amivel kontaktusba kerül, tanít számára valamit, 
tapasztalatot szerez belőle, és fontos kognitív képességeket fejleszt vele. 
A gyermek születésétől fogva tanul, minden, amit csinál fontos a személyisége és képességei felépítésében.
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A példamutatás. A gyermek folyamatosan figyel minket, ahogyan mi reagálunk a körülöttünk lévő 
dolgokra, ő is úgy fog. A „segítők” mindig mindent lassan csinálnak, nem sietnek sehova, minden 
helyzetben nyugodtak maradnak. Egy idő után a gyerekek is átveszik ezt.

Az udvariasság. a Montessori tanterv nagy részében szerepet játszik.  A gyerekek eljátszanak konkrét 
helyzeteket, és megtanulják, hogyan reagáljanak ezekre. Például: köszönés és elköszönés, elnézést kérés, 
segítség udvarias elutasítása, stb.

A Montessori eszközök sajátosságai

Cél: a gyermeki öntevékenység biztosítása

A gyermekek a napi tevékenységük közben bármikor elő vehetik az eszközöket, melyekkel egyedül 
vagy csoportosan is tevékenykedhetnek, kérhetik hozzá a pedagógus segítségét is.
Az eszközökkel való játék nem helyettesíti, hanem kiegészíti a megismerést számukra, hiszen minden 
eszköznek saját tulajdonságai vannak, melyet felfedezve és begyakorolva mélyítik el a gyermeki 
tapasztalást.
A tevékenységek során  a gyermek önmagát fejleszti és ez a fejlődés örömöt okoz számára, ezért újra és 
újra előveszi önként amíg a készség szintig kigyakorolja. Önállóan keresheti meg a jó megoldást a 
gyakorlás során, és ronthat, próbálkozhat amennyiszer szüksége van rá.
 Az eszközök esztétikusak, vonzóak kell, hogy legyenek a gyermek számára. Az eszközöket egymással 
kombinálva nagyon sok gyakorlást és nehezebb, kihívást jelentő feladatot is el tudnak végezni a gyerekek. 
Sokszor önállóan is alkotnak új játékokat.

Játékgyűjtemény leírással 

A tevékenységi terv a mellékletben található, melynek megvalósítása során a következő eszközöket 
használtuk.

Tradícionális Montessori eszközök:

Piros-kék rudak

A mennyiség megtapasztalására dolgozta ki ezt az eszközt Montessori, az egységeket végig tapogatva 
nevezi meg a gyermek a számosságot. Érvényesül a látom, hallom és cselekszem elv, azaz minden 
csatornán keresztül fogadja be a gyermek 1-10-ig a kiterjedést.
A tevékenység során a gyermekek mérésre az építkezésnél, valamint anyagok, szalagok hosszának 
meghatározására használták.
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Számoló pálcikák

A mennyiségek és számképek összekapcsolására készítette Montessori ezt az eszközt, valamint a nulla 
fogalmának bevezetésére. Balról jobbra haladva helyezi bele a gyermek a számolópálcákat a dobozba, a 
kontroll pedig, hogy nem marad ki egy sem.
A játék során pénztárt helyettesített.

Számképek

Letapogatható lapok 1-9-ig, a gyermek tapintja, látja és megnevezi a számlépeket, minden csatornán 
keresztül rögzül a gyermekben.
A tevékenységek közben ár jelzésére szolgált.

Általunk készített eszközök, melyek megfelelnek a Montessori alapelveknek:

Öntögetős játék       

Különböző méretű termények öntögetése során tapasztalatokat szerez a gyermek a térfogatról, becslés és 

próbálkozás útján. Közben a kéz-szem koordináció és a balról-jobbra haladási irány valamint figyelem, 

türelem is fejlődik.
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Nehezített változatban használhatók egyre kisebb méretű termények, bab, lencse, gríz, folyadék, illetve 

különböző űrmértékű edények.

Sorminta kirakása, terményfűzés 

Előre elkészített kártyák alapján sorminta készítése

Nehezített változatban bővülő elemszámmal, többféle terménnyel és terményfűzéssel lehet bővíteni. A 

balról jobbra haladás és az íróujjak gyakorlására is jól használható eszköz.

Rakosgatás 

A különböző előre elkészített kártya alapján kell a kosarakat megtölteni, a kártya egyik oldalán 

leszámolható mennyiségek, a másik oldalán számképek segítik a gyermek önellenőrzését.

Nehezített változatban emelkedő mennyiségek illetve többféle termény szerepel a kártyákon.
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Folyamatábra

A must készítésének folyamatábrája balról jobbra történő kirakással, a hátoldalon kontrollal 

önellenőrzésként. Alatta a sorrendet jelölő kártyán a páros illetve a páratlan mennyiségfogalom látható, 

alatta pedig a számképek. A cselekvés után emlékezetből rakja ki a gyermek, lehet mondatalkotási és 

szerialitási képességeket is fejleszteni vele.
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„Keress ilyet a csoportban” játék

Izgalmas kihivás a gyerekeknek megtalálni a képen szereplő tárgyakat saját környezetükben. Balról jobbra, 

fentről lefelé haladva folyik a keresés az irás és olvasás műveletét is előkészítve. Egyszerű formájában az 

előre elkészített tárgyak kerülnek a helyükre, lehet nehezíteni a titokzsákból való kitapogatással, vagy a 

csoportszobai kereséssel. Kooperatív munkát is lehetővé tesz.

Piros kék rudak számlálással, számképekkel terménykirakással nehezítve

A számképeknél itt is megjelenik a páros és páratlan mennyiség érzékeltetése.
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Mátrix játék 

Változó mennyiségű, sorrendű és fajtájú terményekkel kirakható, a kártya szerint.

Nehezített változat A már kirakott terményekhez a kártyákat keverjük össze inverz műveletként, vagy a 

mátrix tetején is adunk meg válogatáshoz szempontot például méret szerint növekvő, vagy csökkenő 

termények kirakása során már két szempontot is figyelembe kell venni.

Válogatás során különböző minták kirakása által az írásmozgás iránya, megfigyelés és azonosítás valamint 

a sorrendiség illetve a számlálás fejleszthető, két kártya összekapcsolásával létrehozható nehezebb változat.
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Társasjáték különböző nehézségi fokokban, lehetséges mennyiség kirakásával, mennyiség azonosításával, 

számképek bevonásával. A gyermekek választhatnak nehézségi fokozatot öndifferenciálással.

Folyamatábra készítése a gyermekcsoport tevékenysége során. A hátoldalon jelöléssel ellátva, 

nehezítésként állhat akár 8-10 képből is a sorozat. Közös játékban is használható, ha a gyerekek húznak 

egyet és sorba állnak a képekkel, valamint a képen látható tevékenységet megfogalmazzák.

Páros játék során lehet az összekevert képeket újra sorrendbe helyezni, vagy ki találja meg hamarabb a 

következő képet.

Gyűjtőfogalmak dobozai általában közös képgyűjtéssel, válogatással készülnek, esetleg gyermekrajzok is 

kerülhetnek bele. Halmazképzés és anyanyelvi nevelés eszköze. Lehet a továbbfejlesztett változatban 
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részhalmazokat képezni, a gyűjtőfogalmon belüli csoportok további válogatásával. A doboz és a képek 

alján azonos színű jelölést alkalmazunk az önellenőrzés segítésére.

Ezt már én is tudom táblák. Általában a tervezett nevelési feladathoz kapcsolódóan a gyermekek a nap 

lezárásaként elhelyezhetik a jelüket a táblán ha már megtanulták és tudják. Ez is öndifferenciált folyamat 

és a gyermekek önértékelését, motivációját nagyon hatékonyan segíti.

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam..”

Maria Montessori: A gyermek felfedezése

Felhasznált irodalmak jegyzéke:

Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja, Zengő Tagintézményi programrész

Maria Montessori: A gyermek felfedezése (Cartaphillus 2011)

Elizabeth G, Hainstock: Montessori tanítása otthon (MME. 2010)

Maria Montessori: Gyermek a családban (MME 2010)
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Melléklet:

Tevékenységi terv
 MIHÁLY NAPTÓL KUKORICAFOSZTÁSIG

/szeptember 29-től október 27-ig/
CÉL: A felkínált tevékenységek során a hagyományápolás keretei között csoportos és egyéni 
fejlesztések megvalósítása
Fejlesztendő képességek:
Motoros képességek: koordinációs képességek (szem- kéz, szem- láb, szem- kéz, láb)
                                    térbeli tájékozódás (mozgásminta utánzása)
                                    testséma ismerete (mozgások végzése csukott szemmel)
Értelmi képességek: számolási képesség (halmazalkotás, mennyiségi – és számfogalom alakítása, 
számsorismeret)
Érzelmi- akarati képesség: akadályok, nehézségek leküzdésének módja ( önállóság, öntevékenység, 
kudarctűrés, tolerancia)
Szocializációs feladat:
Az együtt végzett tevékenységek során az összetartozás érzésének erősítése, a családdal való 
együttműködés erősítése. 
 A néphagyományok tárházából élményeket adó cselekvéses elemek felkínálása, azok által
 a hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, megalapozása. 

Vizuális –és 
kézműves 

tevékenységek

Mesélés, verselés, ének - 
zene, énekes játéktanulás, 
zenei képességfejlesztés, 

drámajáték, bábozás, 
szituációs játék, 

improvizatív mozgás

Külső világ tevékeny 
megismerése, felfedezések, 

ítéletalkotások, beszédfejlesztés

Intenzív szabad 
mozgás, testnevelési 

játékok, gyermektánc

Falusi környezet 

megépítése, 

szőlőskert kialakítása 

a csoportszobában. 

Csőszkunyhó, góré, 

baromfi udvar 

megépítése az udvar 

részünkön.

Mondóka: 

Lementem a pincébe (ÉZÓ 44. 

)

Gyerekek, gyerekek…(ÉZÓ 

32.)

Csúfolódók

Vásári kikáltók

Csujogatók

Gyűjtőmunka (termések, 

természetes anyagok, prés, 

kukoricamorzsoló stb.)

termések válogatása, 

Szüreti szokások felelevenítése: 

szemezés, darálás, nyomkodás, 

taposás, préselés, mustkészítés

Kukoricamorzsolás, diótörés, 

pucolás, sült tök készítése,  

sütögetés (lisztszitálás, tészta 

dagasztás, nyújtás, vásári perec 

elkészítése.) 

Mindennapos 

mozgás: Csőszjátékok

Kendős játékok

Vásári környezet 

megjelenítése, a 

Mihály napi hangulat 

Verselés:

Kányádi Sándor: 

Dióbél bácsi (ism.sz.gy170 )

Helyi szokásaink, kulturális 

örökségeink.

Őszi gyümölcsök, zöldségek 

válogatás, Népszokások 

Intenzív szabad 
mozgás kint:
Futás a dombra fel- és 
le
gólyaláb
zsákban futás
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felidézése korhű 

eszközökkel, 

anyagokkal. 

Kukoricacsövek, 

termések, venyigék, 

kukoricaszárak, 

félkész anyagok 

felhasználásával

Csoportszoba, 

folyosó, udvarrész 

díszítése őszi 

termésekkel, saját 

készítésű 

kompozíciókkal.

Mesélés
Az aranyszőrű bárány 
(sz.gy60)
A csillagszemű juhász 

(sz.gy.62)

Az igazmondó juhász (sz.gy)

Mátyás király és a juhász 

(sz.gy) 

A szegény ember szőlője 

(sz.gy.)

 

Bábozás: Gyermeki bábjáték 

az elkészült termésbábokkal

Vásári bábjáték, Vitéz 

László

https://youtu.be/53jVyGltr9

4

megismerése, (Szent Mihály nap 

vásári sokadalmak, lakodalmak) 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/un

nep/szeptember__szent_mihaly__

oszelo__foldanya_hava

Népi időjóslások felidézése  

(Napról napra)

Bent: 
csutkadobás célba
csuszka játék
ügyességi – és 
erőjátékok

- Őszi termések 

fűzése, termésbábok, 

termésképek, 

mandalák készítése.

/Egyéni elképzelések 

megvalósítása, 

differenciált 

méretekben és 

anyagmennyiségben./

Tökfaragás, 

töklámpások 

készítése/rajzolás, 

vágás, vésés, kaparás 

/

-Üvegek díszítése 

terményekből, 

termésekből.

/ Egyéni ötletek 

megvalósítása/

Énekes játékgyakorlás:

Lipem-lopom …( ÉZÓ 202. 

m-d )

A kállói szőlőbe ( 137. l-d)

Kiszáradt a diófa…(104. l-d)

Ének:

De jó a dió…(225. s-d)

Érik a szőlő…

Én elmentem a vásárba…(ált. 

isk. 2. oszt. s,-m)

Ettem szőlőt…(Tör. 48. l-d)

Háromlábú görbe szék 

(Korpás Éva CD)

Zenei képességfejlesztés:

Ritmusérzék fejlesztése:

-Egyenletes lüktetés, 

mondóka, dalritmus kiemelése 

őszi termésekkel, táncos 

mozdulatokkal

-Táncmozdulatok ( egy- és 

kétlépéses csárdás) változatos 

térformák kialakítása.

MATEMATIKAI 

TAPASZTALATSZERZÉS:

Számfogalom megalapozása:

- Szőlőfürtök, szemek válogatása, 

must mérése, mennyiségi 

összehasonlítása

- Gyümölcsök, zöldségek 

rakosgatása.(Forma, szín, méret, 

kisebb-nagyobb, könnyebb-

nehezebb, halmazképzés, 

számlálás)

- halmazok összemérése, elemeik 

párosítása, egyéni fejlettség 

figyelembevételével akár 20-ig

Mérések különböző egységekkel:

Must öntögetése, azonos tömegű 

tárgyak összemérése (gesztenye, 

makk, dió)

Tapasztalatok a darabszám 

változásairól

(hozzátevés, elvevés)

/műveletek előkészítése/

Versenyjátékok:

-kukorica szállítása 

taligával a megadott 

helyre

-őszanyó kincseinek 

megtalálása az 

udvaron.

- termésekből készített 

állatok megkeresése, 

eltalálása csukott 

szemmel, irányítással

- Fazekak, edények 

keresése a fűben hang 

alapján, társak 

irányításával.

-„ Mennyit találok 

el?”- termésekből 

készült kuglibáb 

eltalálása, azok táblán 

történő rögzítése.

- Célba dobás 

- Tökgurítás

https://youtu.be/53jVyGltr94
https://youtu.be/53jVyGltr94
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-Venyigék kötözése 

dróttal Beszédfejlesztés: 

Szókincsbővítés: régi kifejezések, 

szóhasználatok 

(puttony, must, hordó, kulacs)

-Népi motívumok 
festése vászonra
- Táblák festése, 
mintázása a vásári 
forgatagra.

Vásári játékokhoz 
vásárfia készítése:
-Perec, vásári 
édességek elkészítése 
egy pékműhelyben
- Nyalóka öntése 
formába
- agyaglánc és 
agyagtálak formázása, 
kiégetése, díszítése
- Népi játékok: 
pulikutya, similabda, 
pörgettyű készítése, 
festése, ragasztása.

Zenehallgatás:
Ősszel érik babám (Törzsök 
98.)
Hull a szilva (Törzsök 61.)
Szánt a babám (Ének-zene ált. 
isk. 4. oszt.)
Jeruzsálem kapujában (népdal)

MONTESSORI Matematikai 

tapasztalatszerzés, öntevékenység 

biztosítása, a piros- kék rudak, 

dörzsszámok, kezek, mátrixok 

felhasználása, továbbá olyan saját 

készítésű eszközök, amelyek 

fejlesztik a számosság 

megállapítását, számképek 

megismerését, azonosítását és 

alkalmazását. (1-15-ig)

Felhasznált irodalmak jegyzéke:
Forrai Katalin: Ének az óvodában (Zeneműkiadó 1975)
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Editio Musica
Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában (Eötvös Kiadó, 1998)
Csecskedi Gáborné, Grúz Nóra, Kiss Gyuláné: Napról napra-A mi kalendáriumunk (Debrecen, 1992)
Internetes hivatkozások:
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szeptember__szent_mihaly__oszelo__foldanya_hava
https://youtu.be/53jVyGltr94

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szeptember__szent_mihaly__oszelo__foldanya_hava
https://youtu.be/53jVyGltr94

