3–6-AASTASTE
VANUSERÜHMA
MONTESSORI TÖÖD
JA TEGEVUSED
6

Tabeli aluseks on AMI 3–6 vanuserühma õppekava, mille käigus esitletavad tööd ja tegevused
jagunevad viie aine vahel: igapäevaelu (practical life), meeled (sensorial), emakeel (language), matemaatika (mathematics) ja kultuur (culture).
Igapäevaelu harjutuste all võib tegevusi varieerida ja lisada vastavalt laste huvidele ja arendatavatele oskustele. Oleme lisanud töid, mis sobivad väga hästi kodustes tingimustes tegemiseks.
Oluline on pidada meeles, et vanused on tabelis vaid suuniseks: iga lapse areng on individuaalne ning tegevuste pakkumiseks tuleb jälgida tema huvisid ning tundlikke perioode.
Sotsiaalsete oskuste omandamine eeldab harjutamist, õppimine toimub isikliku kogemuse
kaudu. Sotsiaalseid oskusi ja häid kombeid (grace and courtesy) õpitakse samuti igapäevaelu
suhtluse ja tegevuste abil. Erinevate tegevuste kaudu harjutab laps enda eest hoolitsemist ja
õpib teisi inimesi ning keskkonda austama.

Suur arvelaud

Arvude hierarhia

Jagamine katseklaasidega
Murruringid - jagamine

Korrutustabel
Murruringid - korrutamine
Jagamistahvel ja helmed

Lauseanalüüs II
5.5

Lauseanalüüs I

Lahutamistabelid

Korrutusplaat ja helmed

Murruringid - lahutamine

Väike arvelaud

Murruringid - liitmine

Sidesõna

Tegusõna

Määrsõna Sobivad määrsõnad

Märgimäng korrutamine

Märgimäng jagamine

Märgimäng lahutamine

Tekstülesanded

Märgimäng liitmine
Hulgakaupa loendamine
Kuldsete helmeste loendamine

Sobivad omadussõnad
Loovkirjutamine Määratluskaardid
Omadussõna
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Loendamistahvel A ja helmed
Loendamistahvel A
Värviline helmekolmnurk
Helmeste ja numbrikaartide ühendamine

Sildid
Liigitamiskaardid

Mälumäng numbritega
Haaknõelaraam

Lugemiskaardid
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Liivapaberinumbrid

Riisumine

Ladumistähed

Laua pesemine

Metallkujundid

Kuldsed helmed ja numbrikaardid

Arvupulgad

Pipeti kasutamine Pandlaraam Kaante avamine ja sulgemine
Lilleseade Lukuraam Haagiraam Poleerimine (hõbe)

Kümnendruut

Sinised kolmnurgad

Kahanevad kujundid
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Taime- ja loomariigi pusled

Trinoomkuup

Ehituskolmnurgad
Soojusplaadid

Binoomkuup

Maa- ja veevormid

Raskusplaadid

Lõhnatopsid Kellad Soojuspudelid
Värvikarp III
Värvikarp II Geomeetrilised kehad
Helitopsid Geomeetrilised kujundid

Kallamine (mitmesse anumasse)
Aiataimede eest
Kinga viksimine Tolmu pühkimine Vaiba kloppimine hoolitsemine
Kompostimine Hakkimine Liimimine Helmeste nööri otsa ajamine
Põranda pühkimine Pühkimine
Liivapaberiplaadid Liivapaberitahvlid
Liivapaberitähed
Nööri punumine Lõikamisribad Nõude pesemine
Värvikarp I Kangad
Lindude söötmine Trukiraam Kätepesu
Suulise keele jätkuharjutused
Värviline gloobus
Punased pulgad
Poleerimine (klaas/peegel) Poleerimine (puu)
(geograafia, teadus, kunst)
Põlle voltimine
Pruun trepp
Sõnavara rikastamise liigituskaardid Kallamine (vesi) Pesu pesemine
Roosa torn
Häälikumäng
Nööbiraam Voltimislinikud
Liivapaberigloobus
Banaani lõikamine
Nupusilindrid
Keele rikastamine ja sõnavara
Teaduskatsed
Kallamine (kuivained)
Ettelugemine
Lusikaga tõstmine
Kunst
Head kombed
Muusika
Vestlemine
Joonelkõnd
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Maailmajagude
pildikaardid Lehekujud

Maitsepudelid

Mõistatamiskotike

Paelaraam

Lipukaardid
Lipud

Värvilised silindrid

Loendamispulgad Arvupulgad ja numbrikaardid

Nööbi õmblemine
Tahvlid

Noodid (kellad)

Numbrid ja nupud

Uisupaelaraam

Lugemiskarbid

Rooma kaar

Kümnendsüsteemi tutvustamine
(kuldsed helmed)

Paberile kirjutamine
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Lahutamismadu

Murdude nimetamine
Punktimäng Liitmismadu Liitmistahvel ja numbriribad

Detektiivimäng Käskluskaardid
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Kell

Lahutamistahvel ja numbriribad

Liitmistabelid

Sõnavara mitmekesistamine

Jagamistabelid

Puslekaardid

montessorieesti.ee

Emakeelevahendid

Igapäevaelu harjutused

Matemaatikavahendid

Meeltevahendid

Kultuuri

toetavad kõne- ja kirjakeele ning lugemisoskuse arengut.

on tavalised igapäevased tööd ja
tegevused, mis arendavad liigutuste
koordinatsiooni ja keskendumisvõimet ning toetavad seeläbi lapse
iseseisvumist. Laps õpib nii enda kui
ka ümbruse eest hoolitsema.

muutuvad konkreetsetest
järjest abstraktsemateks ning
nende abil õpib laps arve,
numbreid, kümnendsüsteemi,
aritmeetikat, täis- ja murdarve.

toetavad lapse meelte arengut, keskkonnast vastuvõetud
info ja muljete mõistmist ning
on abiks nende liigitamisel ja
korrastamisel.

valdkonda kuuluvad geograafia, loodusõpetus, ajalugu,
kunst, muusika ja teadus ning
ka selles valdkonnas on omad
õppevahendid teadmiste ja
kogemuste vahendamiseks.

