SPIS TREŚCI – ŻYCIE CODZIENNE
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ĆWICZENIA WSTĘPNE
Rozwijanie/zwijanie dywanika, przenoszenie dywanika
Zdjęcia do pomocy- rozwijanie/zwijanie dywanika, przenoszenie dywanika
Chodzenie wokół dywanika
Przenoszenie tacy
Podsuwanie krzesła do stołu
Przenoszenie krzesła
Przenoszenie stołu
Otwieranie i zamykanie drzwi
Zakładanie kurtki
Wieszanie kurtki
Mycie rąk przy zlewie
ROZDZIAŁ II. MAŁA MOTORYKA
Spinacze do bielizny
Rysunek do pomocy- spinacze do bielizny
Szczypce
Zakraplacz

Dziurkowanie kształtu
Klejenie
Wycinanie wzdłuż linii
Nawlekanie korali
Rysunek do pomocy- nawlekanie korali
Nalewanie
Przesypywanie z dzbanka do dzbanka
Przelewanie z dzbanka do dzbanka
Rysunek do pomocy- przelewanie z dzbanka do dzbanka
Nalewanie do jednego pojemnika
Przelewanie przy użyciu lejka
Nalewanie do linii
Wyżymanie mokrej ścierki
Wyciskanie gąbki
Rysunek do pomocy- wyciskanie gąbki
Nakładanie łyżką
Butelki z zakrętkami
Śrubki i nakrętki

Zdjęcia do pomocy- śrubki i nakrętki
Kłódki i klucze
Używanie śrubokrętu

ROZDZIAŁ III. SAMOOBSŁUGA
Ramki
Ramka z rzepami
Ramka z zatrzaskami
Ramka z guzikami
Ramka z suwakiem
Rysunek do pomocy- ramka z suwakiem
Ramka z haftkami
Ramka z paskiem i sprzączką
Ramka z agrafkami
Ramka z kokardkami
Ramka ze sznurowadłami
Ramka ze sznurowaniem
Czyszczenie butów
Rysunek do pomocy- czyszczenie butów
Robienie sznurka
Rysunek do pomocy- robienie sznurka
Przyszywanie guzików

Mycie rąk

ROZDZIAŁ IV. PRZYGOTOWYWANIE JEDZENIA
Używanie noża/krojenie ogórka kiszonego
Szorowanie młodych ziemniaków
Krojenie jajka
Obieranie marchewek
Używanie tarki
Ciastka
ROZDZIAŁ V. DBANIE O OTOCZENIE
Składanie serwetek
Składanie prania
Mycie stołu/krzesła
Mycie półki
Mycie podłogi
Mycie okna
Mycie lalki
Zamiatanie szczotką
Rysunek do pomocy- zamiatanie szczotką
Dbanie o szczotkę do dywanów
Ścieranie kurzu
Rysunek do pomocy- ścieranie kurzu

Mycie luster/szkła
Polerowanie srebra
Polerowanie mosiądzu
Polerowanie drewna
Pranie
Mycie garnków i patelni, mycie sztućców
Zmywanie naczyń
Prasowanie
Rysunek do pomocy- prasowanie
Dbanie o rośliny doniczkowe
Czyszczenie liści
Podlewanie roślin doniczkowych
Rysunek do pomocy- podlewanie roślin doniczkowych
Układanie kwiatów
Ogród
Dbanie o zwierzę
ROZDZIAŁ VI. GRZECZNOŚĆ I DOBRE WYCHOWANIE
Proszenie o pożyczenie, proszenie o pomoc
Przedstawienie się, przywitanie/ pożegnanie
Pukanie do drzwi, czy mogę?
Mówienie „przepraszam”
Stolik pokoju
Chodzenie po linii

ROZDZIAŁ VII. LEKCJA CISZY
Ćwiczenie z dzwonkiem
Ćwiczenie z kieliszkiem
Ćwiczenie ze świeczką
Lekcja ciszy- artykuł, dodatkowy materiał

SPIS TREŚCI - SENSORYKA
ROZDZIAŁ I. ZMYSŁ WZROKU. ODKRYWANIE WYMIARÓW
Bloki z cylindrami
Różowa wieża
Szerokie (brązowe) schody
Czerwone belki
Kolorowe walce
Kolorowe tabliczki
Komoda geometryczna
Karty do komody geometrycznej
Gry z figurami płaskimi i kartami (praca grupowa)
Trójkąty konstrukcyjne
Prostokątne pudełko 1
Trójkątne pudełko
Duże sześciokątne pudełko
Małe sześciokątne pudełko
Prostokątne pudełko 2
Niebieskie trójkąty

Tablica Pitagorasa
Bryły geometryczne
Podstawy brył geometrycznych
Kostka dwumianowa
Wzór dla kostki
Kostka trójmianowa
Wzór dla kostki
Historia o Trzech Królach
Wzory na dno pudełek kostek
ROZDZIAŁ II. ZMYSŁ DOTYKU
Tablica szorstkie i gładkie
Tablica faktur
Szorstkie tabliczki
Dotykanie tkanin
Tabliczki baryczne
Tabliczki termiczne
Butelki termiczne
ROZDZIAŁ III. ZMYSŁ PRZESTRZENNY
Sortowanie
Woreczki stereognostyczne
Tajemniczy woreczek

ROZDZIAŁ IV. ZMYSŁ SMAKU I ZAPACHU
Butelki zapachowe
Butelki smakowe
ROZDZIAŁ V. ZMYSŁ SŁUCHU
Puszki szmerowe
Karty do sortowania- bryły w moim otoczeniu
Karty trójdzielne- czworokąty

SPIS TREŚCI - MATEMATYKA
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. LICZBY OD 1 DO 10
Belki numeryczne
Szorstkie cyfry
Belki numeryczne i cyfry
Wrzeciona
Cyfry i żetony
ROZDZIAŁ II. UKŁAD DZIESIĘTNY
Taca prezentacji- złote perły- wprowadzenie
Gra w dziewięć- ilości
Widok z lotu ptaka- złote perły
Gra w bank- ćwiczenie z ilościami
Taca prezentacji- symbole
Taca prezentacji- połączenie
Gra w dziewięć- symbole
Widok z lotu ptaka- symbole
Gra w bank- symbole
Widok z lotu ptaka- połączenie
Tworzenie dużych liczb- ilości i symbole

Porządkowanie- doświadczenie wymiany
Dodawanie na złotych perłach
Mnożenie na złotych perłach
Odejmowanie na złotych perłach
Dzielenie na złotych perłach
ROZDZIAŁ III. LICZBY 11-99
Tablice Seguina- ilości 11-19 (nastki)
Tablice Seguina I – symbole 11-19 (nastki)
Tablice Seguina I – połączenie (nastki)
Tablice Seguina II – dziesiątki 10-90- ilości
Tablice Seguina II- dziesiątki 10-90- symbole
Tablice Seguina II- dziesiątki 10-90- ilości i symbole
Tablice Seguina II- liczby 11-99- ilości
Tablice Seguina II – liczby 11-99- symbole
Tablice Seguina II- liczby 11-99- ilości i symbole
ROZDZIAŁ IV. PRZEJŚCIE DO ABSTRAKCJI
Gra w znaczki- wprowadzenie
Dodawanie z grą w znaczki
Mnożenie z grą w znaczki
Odejmowanie z grą w znaczki
Dzielenie z grą w znaczki

Gra w punkty
Małe liczydło
ROZDZIAŁ V. ODKRYWANIE I ZAPAMIĘTYWANIE FAKTÓW
MATEMATYCZNYCH
Łańcuch setki i łańcuch tysiąca
Liczenie co którąś liczbę
Kolorowe perły- wprowadzenie
Gra w węża sumującego
Gra w węża- dodawanie
Tablica dodawania
Tabele dodawania 3, 4, 5 i 6 (pusta)
Wąż odejmujący
Tablica odejmowania
Tabela odejmowania 2, 3 (pusta)
Tablica mnożenia- kolorowe perły
Tablica mnożenia

Tabele mnożenia 3, 4, 5 i 6 (puste)
Tablica dzielenia
Tabele dzielenia 1 i 2
Działania na kolorowych koralikach
Notatki własne
Matematyczny umysł
Materiał do pracy z bankiem

SPIS TREŚCI - JĘZYK
ROZDZIAŁ I. WZBOGACANIE SŁOWNICWA
Słownictwo z otoczenia dziecka
Antonimy
Rymujące się nazwy przedmiotów
Karty wzbogacające słownictwo
Karty naukowe
Gry wzbogacające słownictwo
Książki w klasie
ROZDZIAŁ II. PRZYGOTOWANIE UMYSŁU
Gry dźwiękowe
Szorstkie litery
Duży ruchomy alfabet- wprowadzenie
Budowanie krótkich wyrazów fonetycznych (poziom różowy)
Budowanie dłuższych wyrazów fonetycznych (poziom niebieski)
Budowanie wyrazów niefonetycznych (poziom zielony)
ROZDZIAŁ III. PISANIE
Metalowe ramki

Rysowanie liter na piasku, kaszy, malowanie palcami
Pisanie na tablicy
Materiały dodatkowe (papier do pisania)
ROZDZIAŁ IV. CZYTANIE
Czytanie wyrazów fonetycznych- wprowadzenie
Czytanie wyrazów fonetycznych (poziom różowy)
Czytanie różowego arkusza (karty)
Tajemnicze pudełko
Czytanie małych książeczek
Mała książeczka
Czytanie list wyrazów
Lista wyrazów
Lotto- wyrazy i obrazki

Czytanie książek
Czytanie dłuższych wyrazów fonetycznych (poziom niebieski)
Czytanie niebieskiego arkusza (karty)
Tajemnicze pudełko
Czytanie małych książeczek
Czytanie list wyrazów
Lotto- wyrazy i obrazki
Czytanie książek
Czytanie wyrazów niefonetycznych (poziom zielony) - wprowadzenie
Czytanie wyrazów niefonetycznych (poziom zielony)
Czytanie zielonego arkusza (karty)
Czytanie małych książeczek
Czytanie list wyrazów
Lista wyrazów- materiał własny
Tajemnicze pudełko- wyraz, w którym ten sam dźwięk wyrażany jest innymi
literami

Niefonetyczne lotto- - wyrazy i obrazki
Czytanie niefonetycznych książek z historiami
ROZDZIAŁ V. GRAMATYKA
Materiał fonetyczny
Rzeczownik- wprowadzenie
Karty otoczenia
Karty otoczenia- materiał albumowy
Farma fonetyczna- rzeczownik
Farma fonetyczna- rzeczownik- materiał albumowy
Gra w trójkąty detektywistyczne- przymiotnik
Farma fonetyczna- przymiotnik
Farma fonetyczna- przymiotnik- materiał albumowy
Karta czynności- czasowniki
Karta czynności- czasowniki- materiał albumowy

Farma fonetyczna- czasownik
Farma fonetyczna- czasownik- materiał albumowy
Farma fonetyczna- przysłówek (wprowadzenie)
Gra logiczna- przysłówek
Farma fonetyczna- przysłówek- materiał albumowy
Materiał niefonetyczny
Karty otoczenia- rzeczownik
Karty otoczenia- rzeczownik- materiał albumowy
Farma niefonetyczna- rzeczownik
Farma niefonetyczna- rzeczownik- materiał albumowy
Gra logiczna- niefonetyczny przymiotnik
Farma niefonetyczna- przymiotnik
Farma niefonetyczna- przymiotnik-materiał albumowy
Niefonetyczne karty czynności
Niefonetyczne karty czynności- materiał albumowy
Farma niefonetyczna- czasownik
Farma niefonetyczna- czasownik- materiał albumowy
Farma niefonetyczna- przysłówek (wprowadzenie)
Farma niefonetyczna- przysłówek- materiał albumowy
Polecenia
Polecenia- materiał albumowy

Cytaty sławnych pisarzy
Cytaty sławnych pisarzy- materiał albumowy

SPIS TREŚCI - KULTURA
Wstęp
Edukacja kosmiczna
CZĘŚĆ I. GEOGRAFIA
Geografia i historia w montessoriańskiej klasie przedszkolnej
Dzieci na całym świecie- folder
Międzynarodowe koszyki
Wprowadzenie do trzech żywiołów
Ciała stałe, gazy i płyny
Szorstki globus
Kolorowy globus
Mapa świata
Kontynenty- piosenka
Foldery kontynentalne
Zwierzęta świata
Mapa kontynentu dziecka
Flagi świata
Mapa kraju dziecka

Kierunki- północ, południe, wschód i zachód
Układ Słoneczny
Planety- piosenka
Formy ukształtowania lądu
CZĘŚĆ II. HISTORIA
Tabela przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Linia czasu dnia dziecka
Obchody urodzin
Montessoriańskie urodziny- piosenka
Czas przedstawiony przy pomocy złotych pereł
Linia czasu życia dziecka
Kalendarz liniowy
Pogoda i korzystanie z termometru
Pory roku
Linearna linia czasu- dni tygodnia
Tydzień ćwiczy- piosenka
Linearna linia czasu- miesiące
Zapisywanie pogody
Badanie pogody
Kalendarz
Zegar

CZĘŚĆ III. BIOLOGIA
Środowisko
CZĘŚĆ IIIa- BOTANIKA
Stolik natury
Organizmy żywe, nieożywione i obumarłe
Organizmy żywe, nieożywione i obumarłe- materiał albumowy
Uprawianie roślin na zewnątrz i w klasie
Roślina- wprowadzenie na dworze
Roślina- karty wzbogacające słownictwo
Roślina- układanka
Roślina- karty naukowe (części)
Drzewo- wprowadzenie na dworze
Drzewo- karty wzbogacające słownictwo
Drzewo- układanka
Drzewo- karty naukowe (części)
Zbieranie liści
Liść- wprowadzenie na dworze
Liść- karty wzbogacające słownictwo
Liść- układanka
Liść- karty naukowe (części)
Liść- komoda botaniczna
Kwiat- wprowadzenie na dworze

Kwiat- karty wzbogacające słownictwo
Kwiat- układanka
Kwiat- karty naukowe- części
Botaniczne cykle życia
CZĘŚĆ IIIB- ZOOLOGIA
Wprowadzenie do zoologii
Stolik natury- zoologia
Wprowadzenie zwierzęcia do sali
Zwierzęta świata
Zwierzęta i ich młode
Karty rozwijające słownictwo- zwierzęta
Kim jestem? Karty zwierząt
Kim jestem? Karty zwierząt- materiał albumowy
Kręgowce i bezkręgowce
Pięć gromad kręgowców
Ryba- wprowadzenie
Ryby- karty wzbogacające słownictwo
Ryba- układanka
Ryba- karty naukowe (części)
Płaz- wprowadzenie
Płazy- karty wzbogacające słownictwo
Płaz- układanka
Płaz- karty naukowe (części)

Gad- wprowadzenie
Gady- karty wzbogacające słownictwo
Gad- układanka
Gad- karty naukowe (części)
Ptak- wprowadzenie
Ptaki- karty wzbogacające słownictwo
Ptak- układanka
Ptak- karty naukowe (części)
Ssak- wprowadzenie
Ssaki- karty wzbogacające słownictwo
Ssak- układanka
Ssak- karty naukowe (części)
Ciało człowieka- karty naukowe (części)
Szkielet człowieka
CZĘŚĆ IV. EKSPERYMENTY
Używanie magnesu
Pływanie i tonięcie
Podnoszenie poziomu wody przy pomocy nakrętek
Mieszanie kolorów
Czyszczenie miedzi
Sadzenie łodyg
Jak oceniać prędkość parowania
Skraplanie

