
ZABAWY MONTESSORI 

 przykłady zabaw edukacyjnych dla dzieci bez użycia zabawek- cz. I 

 
Maria Montessori – włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci, opracowała 

Metodę nazwaną od jej nazwiska.  Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. 

Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem 

była dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem 

pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im 

wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. 

 

 

1. Zabawy ziarnami 

Do zabawy potrzebujesz białą fasolę, ziarenka jałowca, grochu, ciecierzycy, ryżu. 

Dodatkowo jeszcze wykorzystujemy to, co posiadamy – puszki, pudełeczka, plastikowe 

miseczki. Zabawa dziecka może  polegać na przesypywaniu, segregowaniu, rozsypywaniu, 

zbieraniu i liczeniu. Przy tej zabawie dziecko, doskonale będzie stymulowało zmysł dotyku,  

 i wzroku. 

 

2. Lejek 

Kartkę papieru zwińcie wzdłuż i zróbcie z niej rulonik jak lejek. Wsypujcie ziarenka do 

butelki/puszki. Niby banał, ale przekonacie się sami jaka frajda dla malucha. 

 

3. Wyklejanka 

Mniejsze ziarenka / kawa, przyprawy/ można z powodzeniem wyklejać na kartonie/kartce i 

stworzyć niepowtarzalny obrazek. 

 

4. Tor przeszkód  

Z dużej fasoli budujemy slalom/tor lub linie, przez które przeskakujemy. 

 

5. Segregacja 

Doskonale wpływa na wzrok i ćwiczenie małych paluszków – do 1 pudełeczka wsypujemy 3 

rodzaje ziaren i zachęcamy dziecko aby oddzieliło mieszankę do 3 pustych pudełek.  

 

6. Zabawa kluseczkami 

Świderki, muszelki, kokardki, długi makaron – czym chata bogata. To również doskonały 

przykład metody Montessori. Zabawy podobne jak wymienione powyżej. W przypadku 

wyklejanki stworzycie naprawdę ciekawą mozaikę jeśli użyjecie różnych kształtów klusek. 

 

 

 



 

7. Łamanie 

Makaron do spaghetti dziecko łamie w kilku miejscach, fajny odgłos, dodatkowa radość bo 

nasze dziecko czuje satysfakcję, że udało się połamać. 

 

 

8. Zabawy z mąką- malowanie 

Na dużą tackę / najlepiej ciemną/ lub duży talerz wsypujemy grubszą warstwę mąki. Dziecko 

paluszkiem rysuje kształty. Może to być mąka ziemniaczana, która ugniatana wydaje dźwięk 

jak chodzenie po lekko zamrożonym śniegu. 

 

 

9. Ciasto 

 1/3 szkl. ciepłej wody, 1 szkl. mąki, 2 łyżki oleju i mamy przyjemne w dotyku ciasto,  

z którego możemy wykrawać za pomocą foremek przeróżne kształty, wałkujemy, robimy 

placki itp. 

 

10. Masa solna  

1/2 szkl. wody, 1 szkl. mąki, 1 szkl. soli, zabawę dzieci będą już miały na etapie tworzenia 

masy – pozwólcie im na ugniatanie składników w dużej plastikowej misce. Jest do doskonały 

sposób na zabawę edukacyjną bez zabawek według Montessori. 

 

11.Gniotek  

 To, co dostępne w wolno stojących mini punktach z zabawkami za 1 i 2 zł, możecie w domu 

wyczarować sami z dzieckiem. Wsypcie mąkę do balona. Możecie dorysować mazakiem oczka, 

nosek, buzie, włosy i  gniotek gotowy.  

 

12. Dmuchamy 

 Może niekoniecznie mąką, ale na przykład bułką tartą, którą wysypujemy na tackę i za pomocą 

słomki dmuchamy tworząc różne kształty. 

 


