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CUM CULTIVĂM RECUNOȘTINȚA
ȘI GENEROZITATEA ÎN CLASA MONTESSORI
În această perioadă incertă, mulți dintre noi ne luptăm să ne păstrăm vii și prezente în viața noastră recunoștința
și generozitatea. Asta pentru că ele alunecă atât de ușor din viața noastră de zi cu zi când lucrurile devin agitate.
Diferitele sărbători ne oferă posibilitatea de a reînnoi aceste virtuți, practicându-le activ cu familiile și prietenii noștri.
Exprimăm pentru ce suntem recunoscători și le reamintim copiilor noștri să spună te rog și mulțumesc. Trimitem
felicitări, oferim și primim cadouri și păstrăm oamenii în gândurile noastre.
Pentru copiii noștri, conceptele - ideile abstracte - de recunoștință și generozitate nu sunt încă la îndemână,
deoarece ei sunt gânditori concreti. Deci, cum îi învățăm?
În clasa Montessori, ghizii pun bazele recunoștinței și generozității prin grație și curtoazie. Nu este necesar ca
aceștia să posede abilitatea de a cunoaște concepte abstracte. Copilul începe să devină cetățean încă de la
naștere. El lucrează pentru a deveni ființă umană parte a comunității. Este responsabilitatea noastră să le oferim cel
mai bun exemplu de a fi buni cetățeni ai lumii.
Copilul între 0 - 6 ani, observă, absoarbe și se autoconstruiește în continuu. Aceasta este munca lui în primul plan
de dezvoltare. Copilul pur și simplu absoarbe toate aspectele mediului său fără părtinire, discriminare sau capacitate
de filtrare. Ei absorb și înțeleg cum să fie printre alții, într-un grup, prin puterile uimitoare ale minții.
Copilul învață că Așa facem noi aici.
Prin urmare, este esențial ca noi, adulții din viața lor, să modelăm întotdeauna grație și curtoazie optimă pentru
cultura copilului. Copilul absoarbe 100% aceste grații și curtoazii.
Exercițiile de grație și curtoazie fac parte din programa de viață practică Montessori. Acestea sunt lecții pentru a
ajuta copiii să devină conștienți de ceilalți oameni din jurul lor. Ei învață cum să întâmpine pe cineva cu o strângere
de mână și un contact vizual, cum să își aștepte rândul pentru a lucra cu un material ce este folosit de un alt copil,
cum să se prezinte, cum să ceară ajutorul, cum să îl primească, ce să spună și să facă când au rănit accidental (sau
altfel) un prieten și. Aceste lecții oferă copiilor instrumente de care au nevoie pentru a interacționa respectuos cu
oamenii din viața lor.
Și din moment ce dorim ca copiii noștri să nu exercite doar comportamente de grație și curtoazie, ci să învețe cum
să trăiască cu aceste virtuți în viața lor, ghizii din clasa Montessori modelează în mod consecvent comportamente
amabile, pline de grație, politicooase și respectuoase. De fapt, toți adulții se străduiesc să-i trateze pe toți copiii cu
respect și bunătate. Atenție, acest lucru nu este un lucru dificil de făcut - acești copii sunt interesanți, amuzanți,
gânditori, serioși, amabili, zgomotoși, liniștiți, sunt copii uimitori pe drumul lor spre a deveni adulți uimitori. Avem
afecțiune și respect autentic pentru fiecare dintre ei.
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Pur și simplu fiind amabili și respectuoși unii cu alții și copiii noștri - practicând grația și amabilitatea noastră modelăm ce înseamnă a fi oameni amabili și respectuoși. Pentru cel mai mic copil, comportamentele absorbite,
învățate, ar putea începe doar ca imitație; copilul spune „mulțumesc” pentru că ne aude spunând asta. Dar, în timp,
comportamentele devin o practică, un mod de relaționare cu oamenii din lumea lui.
Apoi, pe măsură ce copiii cresc și încep să întrebe de ce, încep să lege comportamentele grației și curtoaziei
cu conceptele abstracte. Ei încep să raționalizeze ce înseamnă să arăți respect față de oamenii din viața ta. Ei
învață empatie și înțelegere. Grația și curtoazia, recunoștința și generozitatea devin lucruri pe care le pot simți și
experimenta, o parte a dezvoltării lor sociale și emoționale pe măsură ce se îndreaptă spre maturitate. Fundația
solidă de grație și curtoazie pe care au primit-o în clasa Montessori, ca și acasă, întărește această dezvoltare, oferă
copiilor un fel de memorie musculară pentru comportamente amabile și respectuoase, astfel încât să se poată
concentra pe munca grea de interiorizare a conceptelor.

ACTIVITĂŢI MONTESSORI

ARIA “VIAȚĂ PRACTICĂ”

Rama cu funde
Scopuri generale:

• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Închiderea și deschiderea a diferite tipuri de închizători,
dedata aceasta funde
• Copilul învață să deschidă și să închidă funde

Vârsta:
• 3 ani
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ARIA “SENZORIAL”

ARIA “LIMBAJ”

Cutiile culorilor

Alfabetul mobil

• Copilul primește cheile lumii culorilor

• Ajutarea copilului să exploreze și să analizeze limba

• Dezvoltarea sensibilității cromatice

vorbită pe care o cunoaște deja

Scop direct:

Scop direct:

• Ajutarea copilului să reproducă diferite cuvinte utilizând

Vârsta:

simbolurile grafice

• 3,5 ani

• Pregătirea pentru scrierea cu creionul

Scop indirect:
• Pregătirea pentru scriere și citire

Vârsta:
• 4,5 ani

ARIA “MATEMATICĂ”

Jocul timbrelor pentru
adunare
Scop direct:

• Întărirea și consolidarea cunoștințelor anterioare prin
lucru individual
• Impresie senzoriala mai profundă a numarului ordinului

Vârsta:
• 4,5 ani
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EVENIMENTELE LUNII
Ziua Internațională a Poștei

Cu această ocazie, copiii au descoperit cele mai vechi forme de transmitere a mesajelor, dar și cele mai noi. Am explorat
împreună viteza cu care acestea ajung la destinație, în funcție de metoda de trimitere.
De asemenea, copiii au primit cu entuziasm elementele de limbaj folosite pentru o scrisoare fizică, precum și pașii de
trimitere a acesteia. Au văzut apoi și cum se face o adresă de email și cum se trimite un mesaj electronic.

Science Day

Ca de fiecare dată în cadrul Science Day, copiii au descoperit experimente spectaculoase care le-au transmis
legi ale fizicii carora li se supun elementele din mediul
incanjurator.
Unul dintre aceste experimente a fost Oul din sticla.
Provocarea a fost să introducem un ou fiert foarte bine
şi ulterior decojit într-o sticlă de lapte cu deschiderea
de diametru mai mic decât cel al oului. Soluţia era una
extrem de simplă şi consta în aprinderea unei hârtiuţe şi
introducerea ei în interiorul sticlei, urmată de poziţionarea
oului pe gura sticlei de lapte. Nu au trecut decât câteva
secunde şi oul a patruns în interiorul sticlei.
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Încălzind aerul din sticla, moleculele din care este alcătuit şi care până la încălzire erau într-o stare de echilibru, încep
să se agite, își măresc viteza de deplasare, se ciocnesc cu alte molecule, obligându-le și pe acestea să-și mărească
viteza. Aşadar, spaţiul dintre moleculele de aer se măreşte, aerul se dilată devenind mai puţin dens, presiunea din
interiorul sticlei creşte. În momentul în care aşezam oul pe gura sticlei, flacăra se stinge, temperatura aerului scade (se
răceşte), aerul se contractă şi presiunea aerului din sticlă scade. Astfel, având o presiune mai mare a aerului din afara
sticlei faţă de aerul din interior oul este împins în interiorul sticlei.
Un alt experiment a fost Săpunul alungă microbii.
Copiii au avut ocazia să observe cât de important este spălatul pe mâini cu apă și săpun.
Pentru experimentul nostru am folosit apă, piper măcinat (care a ținut locul microbilor) și săpun. Am pus apă întrun castron și am presarat piperul măcinat. Apoi, pe un deget, am pus săpun și am introdus degetul în apă. Imediat,
microbii (în cazul nostru piperul măcinat) au fost îndepărtați de săpun.
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Halloween Party

Mult așteptata petrecere de Halloween a fost prilej de mare bucurie pentru copii, ei având ocazia să poarte costumele
preferate, sa cioplească dovleci, să prepare cele mai gustoase brioșe cu ciocolată și să fie pictati pe față, luând chipul
unor animăluțe haioase.
Pozele vorbesc cel mai bine despre cât de mult s-au distrat copiii!

Cu drag, Cori
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