
Što je Montessori vrtić

Pripremljena okolina koja 
uključuje pribor za rad i 
aktivnosti koje djeluju poticajno 
na dječju znatiželju te ona uče 
otkrivajući.

Naglasak nije na podučavanju 
djeteta nego se kroz osiguravanje
poticajne okoline, koja povećava
dječju prirodnu radoznalost, 
djetetu omogućuje spontano 
učenje otkrivanjem kroz igru.

„Pomozi mi da učinim 
sam“

Montessori program se temelji 
na pedagoškoj koncepciji koju je
početkom 20. stoljeća razvila 
Marija Montessori na temelju 
opažanja djece i njihova razvoja.

Njezina je koncepcija u 
temeljima suvremenih 
humanističko- razvojnih 
koncepcija izvanobiteljskog 
odgoja i obrazovanja 
predškolske djece.

Voditelji 

 Diana Bačić
 Katarina Matić Stanić
 Marijana Medvidović

Odgojitelji DV Zapruđe s 
edukacijom za vođenje Montessori 
programa

Ukratko o programu

 Odvija se svakodnevno u 
sklopu 10 - satnog programa 

 U mješovitoj skupini 3-7 
godina 

 Planirani objekt:
o Ede Murtića 6-8 

 Cijena: 400 kn/mjesec

DV Zapruđe

Sve informacije o upisu i 
programu možete naći na našoj 
web stranici:

www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr

Montessori 
program
vrtić 

mailto:vrtic.zaprude@zagreb.hr
http://www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr/


Pet odgojnih područja

Vježbe praktičnog života:
Vježbe koje pomažu djetetu kod 
samostalnosti i neovisnosti kako 
bi dijete izgradilo sebe kao 
osobu. Pomažu djetetu da usvoji 
koordinaciju i kontrolu pokreta, 
pomažu rastu i razvoju intelekta i 
koncentracije te pomažu da dijete
razvije uredan način razmišljanja.

Vježbe za razvoj osjetilnih 
sposobnosti: Vježbe iz ovog 
područja potiču dijete na korištenje i 
izoštravanje svih osjetila. Potiču 
motivaciju, samostalnost i pažnju i 
njima se može individualno slijediti 
razvoj svakog djeteta.

Vježbe za razvoj govora, čitanja i 
pisanja: u ovim vježbama dijete 
razvija svoje jezične sposobnosti te 
obogaćuje svoj rječnik. Uči izraziti 
svoje misli, osjećaje, predodžbe i 
potrebe drugima.

Vježbe iz područja matematike: cilj 
ovih vježbi je da dijete, kroz 
aktivnosti, razvija logično i apstraktno 
mišljenje i preciznost, istraživanje i 
analiziranje, sposobnost predočavanja i
da ovlada osnovnim matematičkim 
operacijama.

Kozmički odgoj: u ovom 
području rada dijete svojom 
vlastitom aktivnošću uči što mu 
omogućuje poimanje svijeta. 

Nudi mu se mogućnost razvijanja
razumijevanja i tolerancije za 
druge kulture i za sva živa bića 
na Zemlji kroz zemljopis, 
povijest, prirodu (botanika, 
zoologija i ekologija) te područje
likovne i glazbene kulture.

Mir je ono za čim žudi svako 
ljudsko biće, a čovječanstvu 
može biti doneseno preko 
djeteta.  

Maria Montessori
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