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Abstrakt 

Súčasná materská škola a učitelia materskej školy sa čoraz častejšie stretávajú s výzvou 

poskytnúť kvalitný proces výchovy, vzdelávania a výcviku deťom aj so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, a poskytnúť im týmto kvalitnú platformu pre ďalší 

osobnostný rasť v oblasti výchovy, vzdelávania a výcviku aj v oblasti socializácie 

a kultúrneho života. Integrácia a inklúzia sa stali súčasťou materského školstva, preto je pre 

učiteľov materských škôl dôležité poznať čo najväčšiu škálu stratégií vplyvu na tieto deti. 

Možnosti v tejto problematike ponúka pedagogická koncepcia talianskej pedagogičky 

a lekárky Márie Montessoriovej a využitie jej prvkov vo výchove, vzdelávaní a výcviku detí 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to aj v podmienkach tradičnej materskej 

školy. Cieľom príspevku je poukázať na možnosť využitia pedagogiky Márie Montessoriovej 

ako jednej z alternatív výchovného, vzdelávacieho a výcvikového pôsobenia na deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na možnosti využitia materiálu Márie 

Montessoriovej v edukácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej 

škole. Príspevok opisuje a charakterizuje pedagogické princípy tejto koncepcie a súčasne sa 

orientuje na využite jej prvkov u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Abstract 

Today’s kindergarten teachers are facing the challenge of providing quality education and 

schooling to the children with special educational needs as well as providing a platform for 

personal growth included in the education, schooling, socialization and culture. Integration 

and inclusion have become a part of pre-primary education therefore it is important for 

kindergarten teachers to be familiar with the largest scale possible of strategies in teaching 

these children. Pedagogical concept of an Italian educationalist and doctor Maria Montessori 

provides a variety of these strategies applicable in the environment of a traditional 

kindergarten. The aim of the paper is to introduce different ways of usage of the Montessori 

pedagogy as one of the alternative approaches to education of SEN children and to highlight 

the possibilities of Maria Montessori materials in education of children with special 

educational needs in kindergarten. The paper describes and characterizes pedagogical 

principles of this concept as well as their concrete realization in education of the children with 

special educational needs. 
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1 Materská škola 

 Materská škola je podľa Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) inštitúcia, ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
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intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Je určená spravidla deťom predškolského 

veku, čiže pre deti od 3 do 6 rokov, resp. do nástupu do primárnej školy. Súčasná legislatíva 

umožňuje začlenenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tieto, menovaný 

zákon charakterizuje ako požiadavky na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a 

prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného 

znevýhodnenia, alebo nadania, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa a dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti, nadväzne na túto 

definíciu je definovaný aj pojem dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, to je 

dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. Predchádzajúce kurikulum pre materské školy Štátny 

vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) definoval dieťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako dieťa, u ktorého je potrebné zabezpečiť 

ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy, vzdelávania a výcviku
1
. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie 

a poradenstva. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného 

znevýhodnenia, alebo nadania, alebo vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu a primeraný rozvoj 

schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti. Podľa súčasne platného kurikula predprimárneho vzdelávania deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti so zdravotným znevýhodnením, 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti s nadaním (Štátny vzdelávací program 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016). 

 Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) je spravidla:  

a) dieťa so zdravotným znevýhodnením, t. j.  

 dieťa so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami, s viacnásobným postihnutím), dieťa v  hraničnom pásme mentálnej 

retardácie,  

 dieťa choré alebo zdravotne oslabené,  

 dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s oneskoreným alebo 

nerovnomerným psychomotorickým vývinom);  

b) dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia;  

c) dieťa s nadaním, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

 

 

                                                           
1 Aj keď sa v súčasnosti používajú pojmy „edukácia“ a  „výchova a vzdelávanie“, rovnako ako „edukačný“, 

„výchovno-vzdelávací“, my preferujeme pojem „výchova, vzdelávanie a výcvik“ a „výchovno-vzdelávací 

a výcvikový“ pretože podľa Kostruba (2002) sú kognitívne ciele cieľmi vzdelávacími, sociálno-emocionálne 

ciele sú cieľmi výchovnými a perceptuálno-motorické ciele sú cieľmi výcvikovými. Týmto pojmom chceme 

deklarovať rovnosť všetkých troch zložiek osobnosti a neohraničovať proces školovania na proces rozvoja 

kognitívnej a sociálno-emocionálnej stránky. Pretože podľa nášho názoru sa dieťa má rozvíjať komplexne, 

holisticky vo všetkých troch menovaných oblastiach rozvoja osobnosti. O to viac, že predmetná pedagogická 

koncepcia Márie Montessoriovej stojí na perceptuálno-motorickom učení, učení výcvikovom. Preto preferujeme 

a v našich prácach používame pojem „výchova, vzdelávanie a výcvik“, „výchovný, vzdelávací a výcvikový“. 
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2 Pedagogika Márie Montessoriovej 

Problematike výchovy, vzdelávania a výcviku detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami
2
 sa pôvodne venovala aj talianska pedagogička, antropologička 

a psychiatrička Mária Montessoriová (1870-1952).  

V kontexte orientácie príspevku na možnosti využitia didaktického materiálu typického 

pre pedagogiku Márie Montessoriovej, túto opíšeme informatívne a podrobnejšie sa budeme 

venovať didaktickému materiálu. 

Vo výchove, vzdelávaní a výcviku detí aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je dôležité nezabudnúť na kľúčové charakteristické koncepty predmetnej 

pedagogickej koncepcie.   

- Slobodná voľba práce:  podľa Zelinu (2000) má dieťa robiť iba to, čo urobí samo 

a z vlastných síl. Podľa Zelinkovej (1997) je sloboda nezávislosť, voľnosť, ktorá sa 

prejavuje v činnosti a spontánnosti detskej aktivity, prameniacej z potrieb dieťaťa. 

Montessoriová
3
 (2001) chápe slobodu dieťaťa, ako oslobodenie dieťaťa od vonkajších 

prekážok, predmetov alebo činností, ktoré bránia dieťaťu v prejave vitálneho impulzu.  

- Potreba holistického rozvoja dieťaťa: dieťa je potrebné rozvíjať po stránke 

kognitívnej, perceptuálno-motorickej aj sociálno-emocionálnej. 

- Polarizácia pozornosti: Jav polarizácie pozornosti je základnou skutočnosťou vedúcou 

k vypracovaniu Montessoriovej metódy. K jeho poznaniu Montessoriovú inšpirovalo 

trojročné dievčatko v roku 1907, ktoré 44 krát opakovalo cvičenie so zasúvacími 

valčekmi, a aj napriek úmyselnému vyrušovaniu s činnosťou neprestalo. Dievča bolo 

vnútorne motivované a svoju pozornosť polarizovalo k vykonávanej činnosti 

(Helmingová 1996). Montessoriová (In: Zelinková, 1997; Rýdl, 1999) hovorí o troch 

fázach, ktoré môžeme pozorovať pri vzniku koncentrácie – pozornosti. Prvou fázou je 

príprava, druhou je veľká práca a treťou fázou je doznievanie. 

- Senzitívne fázy: sú obdobia zvýšenej vnímavosti a citlivosti na vonkajšie podnety. 

Montessoriová (2012) študovala diela mnohých autorov, medzi nimi bol aj holandský 

vedec Hugo de Vries, ktorý predmetné obdobia zvýšenej vnímavostí (senzitívne fázy) 

vypozoroval u zvierat. U detí ich odhalila Montessoriová v jej domoch detí (Casa dei 

Bambini). Tieto obdobia sa podľa Zelinkovej (1997) vyznačujú zvláštnou citlivosťou, 

vnímavosťou pre podnety rôzneho charakteru dieťaťom. Montessoriová (In: Zelinková 

1997, s. 31) rozlišuje vo vývine človeka tri základné senzitívne fázy, a to nasledovné: 

 Prvá senzitívna fáza (obdobie): 0 až 6 rokov, 

 druhá senzitívna fáza (obdobie): 7 až 12 rokov, 

 tretia senzitívna fáza (obdobie): 12 až 18 rokov. 

Podrobnejšie sa budeme venovať prvej senzitívnej fáze (obdobiu), ktorá je z časti 

predmetom záujmu Predškolskej pedagogiky a jej príbuzných disciplín. 

 Senzitívne fázy (obdobia) podľa G. Hainstock (2013): 

 narodenie – 3 roky  absorbujúca myseľ, rozvoj zmyslov 

 1,5 – 3 roky   rozvoj jazyka 

 1,5 – 4 roky   koordinácia a rozvoj svalov 

     záujem o malé predmety 

 2 – 4 roky   zdokonaľovanie pohybu 

                                                           
2 Pedagogika Márie Montessoriovej sa v súčasnej školskej praxi využíva nielen pri výchove, vzdelávaní a 

výcviku detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Záleží na poznaní danej pedagogiky učiteľom 

a jeho ochote a snahe o jej sprístupnenie deťom/žiakom. Samozrejme, že spôsob výučby a prístup k výberu 

stratégii vo výchovno-vzdelávacom procese je podmienený pedagogickej diagnostike a individuálnemu, 

humanistickému a pedocentrickému prístupu pedagóga. 

3 Pozri MONTESSORI, M., 2001. Objevováni dítěte. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů. 

ISBN 80-86-189-0-5. 
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     vzťah k pravde a skutočnosti 

     uvedomovanie si postupnosti v čase 

 2,5 – 6 rokov   zdokonaľovanie zmyslov 

 3 – 6 rokov   vnímavosť k vplyvu dospelého 

 3,5 – 4,5 roka   písanie 

 4 – 4,5 roka   hmat 

 4,5 – 5,5 roka   čítanie 

Základný systém pedagogiky Márie Montessoriovej sa v súčasnosti delí do 5 oblastí 

(Zelina, 2000): 

 Cvičenia praktického života: elementárne pohybové cvičenia, otváranie a zatváranie, 

naberanie, nalievanie, samoobslužné činnosti, starostlivosť o prostredie, spoločenské 

správanie, hygienické návyky, chôdza. 

 Zmyslový materiál: zrakové cvičenia na rozlišovanie farieb, tvarov, dimenzií, hmatové 

cvičenia, sluchové cvičenia, čuchové cvičenia. 

 Reč: rozširovanie slovnej zásoby, príprava na písanie a čítanie, funkcia slovných 

druhov a analýza vety, štúdium slov, práca s knihou. 

 Matematika: poznávanie čísel, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, pamäťové 

cvičenia, zlomky. 

 Kozmická výchova: geografia, geológia, biológia, ekológia, fyzika, chémia, umenie. 

Vzhľadom na zacielenie príspevku na výchovu, vzdelávanie a výcvik v materských 

školách považujeme za zaujímavé a výpovedné spomenúť Desatoro obsahového smerovania 

Montessoriovských materských škôl, ktoré uvádzajú Průcha – Koťátková (2013), v ktorých sú 

zahrnuté ďalšie dôležité princípy a pojmy Montessoriovej pedagogiky: 

1. Materské školy Montessori sú založené na pripravenom prostredí, ktoré má podstatný 

pedagogický  význam. Je to originálne vytvorené a výskumom overené prostredie, 

umožňujúce skúšať a učiť sa. V tomto prostredí je prioritou odstránenie prekážok pre dieťa, či 

materiálnych alebo prekážok vyplývajúcich z osobnosti učiteľa, učiteľky. 

2.  Priestor triedy je rozdelený do tematických oblastí – cvičenia každodenného života, 

cvičenia na rozvoj zmyslov, matematika, jazyk, kozmická výchova. V každej tejto oblasti, 

časti triedy je uložený materiál patriaci k obsahu rovnomennej oblasti. 

3. Rozvíjanie matematického myslenia smeruje od konkrétneho k abstraktnému, a to 

prostredníctvom na to skonštruovaného materiálu.  

4. Oblasť písaného aj hovoreného jazyka je rozvíjaná prostredníctvom presného 

vyjadrovania  a označovania aktivít a predmetov.  

5. Umelecké aktivity sú chápané ako dôležitý prostriedok sebavyjadrenia. Využívanie 

výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy na vlastné vyjadrenie, relaxáciu. 

6. Materiál pre cvičenie každodenného života je určený pre učenie sa sebaobsluhe, 

úpravu prostredia a pohybové zručnosti. 

7. V triedach je preferovaná veková heterogenita. Základom tejto myšlienky je učenie sa 

mladších detí od starších a usmerňovanie mladších detí staršími, pri ktorom staršie dieťa 

sústredí svoju pozornosť a hľadá spôsoby verbálneho vyjadrenia, vysvetľovania. 

8. Vonkajšie prostredie dáva možnosti pracovať na záhrade, starať sa o zvieratá 

a rastliny, pozorovať  prírodu. 

9. Učiteľ/ka pôsobí nepriamo, pripravuje prostredie a materiál. Zohráva dôležitú úlohu 

pri diagnostikovaní detí. V Montessoriovej pedagogike sa preferuje metóda pozorovania, 

ktorá podľa Miňovej (2012) patrí medzi najzákladnejšie diagnostické metódy, ktoré sa 

používajú v materských školách.  

10. Didaktický materiál vytvorený Máriou Montessoriovou. Jedná sa o špecifický 

navrhnutý a vytvorený materiál.   
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3 Didaktický materiál Márie Montessoriovej 

Didaktický materiál je pojem na pomenovanie predmetov využívaných v pedagogike 

Márie Montessoriovej. Je uprednostňovaný pred pojmom pomôcka, či hračka. Tento je 

originálny, usporiadaný s didaktickým zámerom od najjednoduchších po zložitejšie. Materiál 

musí byť dieťaťu voľne prístupný, aby s ním mohlo slobodne pracovať, manipulovať a 

experimentovať. Mária Montessoriová pri jeho vývine vychádzala z pozorovania detí 

a z materiálov používaných Itardom a Seguinom. Didaktický materiál Márie Montessoriovej 

členíme do piatich základných skupín: materiál k Cvičeniam praktického života, materiál 

Zmyslovej výchovy, materiál na rozvoj reči, matematický materiál, materiál ku Kozmickej 

výchove (Alexovičová, 2006; Průcha – Koťátková, 2013; Zelinková, 1997). 

Montessoriová (2001) uvádza štyri podmienky, zásady, vlastnosti, ktoré musí didaktický 

materiál mať, resp. spĺňať. Sú to Kontrola chyby, Estetika, Činorodosť, Limity.  

 Kontrola chyby je vlastnosť, ktorá materiál zaväzuje mať v sebe implementovaný 

mechanizmus kontroly chyby/správnosti, a to bez pomoci dospelého.  

 Estetika zabezpečuje atraktivitu materiálu. Táto vlastnosť sa vzťahuje na zmyslový 

materiál, ale aj na materiál iných oblastí výchovy, vzdelávania a výcviku v koncepcii 

Márie Montessoriovej. 

 Činorodosť je typická pre materiál na rozvíjanie zmyslov, podnecujúca určitú činnosť, 

aktivitu. 

 Limity predstavujú hranice v množstve pomôcky. „Táto zásada hovorí jasne a logicky. 

Normálne dieťa nepotrebuje prebytok podnetov k tomu, aby ich začalo vnímať, alebo 

bolo schopné nadviazať kontakt s okolím. Skôr potrebuje vniesť poriadok do chaosu, 

ktorý v ňom vyvoláva množstvo dojmov, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia“ 

(Montessori, 2001, s. 70). 

 

4 Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

O deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uvažujeme v zmysle vyššie 

uvedených definícií a charakteristík vyplývajúcich z našej legislatívnej normy a preto 

didaktický materiál budeme charakterizovať vo vzťahu k trom skupinám detí, t. j. deťom so 

zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom nadaným.  

Prvou skupinou sú deti so zdravotným znevýhodnením. Pre tieto deti, deti so zdravotným 

postihnutím, sú vhodné cvičenia na rozvoj zmyslov, nakoľko ide vo väčšine prípadov 

o postihnutia zmyslového charakteru, či o zníženú schopnosť komunikácie, či verbálneho 

učenia v dôsledku postihnutia. Materiály radené do oblasti zmyslovej výchovy sú zamerané a 

priori na cvičenie zmyslov, ďalej na rozvoj slovnej zásoby či matematickú propedeutiku. 

Dôležitou podmienkou je izolácia vlastností. Každý materiál je zameraný na rozvoj 

a vplývanie na práve jeden zmysel, využitie u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je na uvážení učiteľa/učiteľky podľa znevýhodnenia dieťaťa. 
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Tabuľka 1 Materiál na rozvoj zmyslov 

Zdroj: www.starchild.cz 

Názov Popis Zameranie Fotografia 

Ružová veža 
10 kociek s rozmermi od 1 

cm3 po 10 cm3. 

Určovanie pojmov malý 

a veľký, rozvoj motoriky 

a koordinácie pohybov. 

 

Hnedé 

schody 

10 kvádrov s rozmermi od 

20 cm x 1 cm x 1 cm po 20 

cm x 10 cm x 10 cm. 

Pojmy veľkosti, rozvoj 

motoriky a koordinácia 

pohybov. 

 

Hmatové 

dosky 

3 dosky s rozmermi 24 cm x 

12 cm. Prvá je rozdelená na 

dve polovice, jedna je 

hladká a druhá drsná. Druhá 

je delená na 10 častí -  

strieda sa hladký a drsný 

povrch. Tretia je rozdelená 

na 5 častí od najhladšej po 

najdrsnejšiu. 

Cvičenie hmatu, rozvoj 

jemnej motoriky. 

 

Tlakové 

valce 

6 párov valčekov 

s tlačidlami, 

odstupňovaných podľa tlaku 

určených na párovanie. 

Rozlišovanie tlaku, jemná 

motorika. 

 

Čuchové 

fľaštičky 

6 párov fľaštičiek 

s arómami určených na 

párovanie. 

Rozvíjanie čuchu, 

poznávanie vôní. 

 

Chuťové 

fľaštičky 

4 páry fľaštičiek 

s tekutinami -  horká, slaná, 

sladká a kyslá, určené na 

párovanie. 

Rozvíjanie chute. 

 

Zvukové 

valce 

Valce s rôznou výplňou 

určené na párovanie podľa 

zvuku. 

Rozvoj sluchu. 

 

Termické 

doštičky 

6 párov doštičiek rozličného 

materiálu. Kov, kameň, 

sklo, drevo, korok, filc.  

Rozvoj vnímania teploty. 

 

Farebné 

doštičky 

tri páry základných farieb 

modrá, červená, žltá 
Rozoznávanie farieb. 

 

 

Tabuľka 1 obsahuje výber materiálu Márie Montessoriovej, ktorý je určený na rozvoj 

zmyslov a je možné použiť ho pri výchove, vzdelávaní a výcviku prvej skupiny detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je možné používať aj aktivity každodenného 

života
4
, či chôdzu po elipse. Tieto uvádzame nižšie. 

 

Druhou skupinou sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. U týchto detí je vhodné 

okrem iných využívať cvičenia každodenného života, ktoré Montessoriová (In: Zelinková 

                                                           
4 Pozri Zelinková, O., 1997. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál. ISBN 80-7178-071-5. 

http://www.starchild/
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1997) delí na tieto podskupiny: a) cvičenia sebaobsluhy (čistota, obliekanie,  

     stravovanie) 

      b) cvičenia zamerané na medziľudské vzťahy 

      a komunikáciu (zdravenie sa, ďakovanie,...) 

      c) cvičenia starostlivosti o prostredie (rastliny, 

      zvieratá). 

Cvičenia každodenného života majú dieťa naučiť fungovať v jeho prostredí, učia ho 

zvládnuť elementárne činností v jeho živote, čo ako ukazuje prax je problémom u väčšiny detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Patria sem metly, handričky, zmetáky na čistenie 

podlahy, stola, umývanie rúk, vešanie a štipcovanie látok, prelievanie, presýpanie (ryže, 

piesku, múky, fazule...), utieranie prachu, prenášanie stoličky, vystrihovanie, prestieranie 

stola, skladanie látok a zapínacie rámy. 

 

 
Tabuľka 2 Zapínacie rámy 

Zdroj: www.starchild.cz 

Názov Popis Zameranie Fotografia 

Zapínacie 

rámy 

12 rámov na zapínanie 

rôznych druhou. Malé 

gombíky, veľké gombíky, 

stužky, šnúrky, háčiky, 

zatváracie špendlíky, pracky, 

zips, patentky, šnúrky 2, 

suchý zips, gombíky 2 

Jemná motorika, zapínanie 

rôznych druhov zapínania. 

 

 

Tabuľka 2 opisuje jeden z materiálov pre cvičenia každodenného života Márie 

Montessoriovej. 

  

Treťou skupinou detí sú deti s nadaním v materskej škole. Pre tieto deti je možné 

v podmienkach materskej školy využiť okrem iných, najmä materiály z oblasti Jazyka 

a Matematiky. Uvedieme z každej oblasti niektoré materiály, ktoré považujeme za reálne 

využiteľné v materskej škole. Výber didaktického materiálu zo spomínaných oblastí pomáha 

nadaným deťom rozvíjať ich špecifické kompetencie, ktoré sú nad rámec základného štátneho  

kurikula. Práca s didaktickým materiálom Márie Montessoriovej umožňuje nadaným deťom 

napredovať a rozvíjať ich potenciál o vedomosti súvisiace s obsahom výchovy, vzdelávania 

a výcviku na vyšších stupňoch škôl.  

 
Tabuľka 3 Materiál z oblasti jazyka a matematiky 

Zdroj: www.starchild.cz 

Názov Popis Zameranie Fotografia 

Šmirgľové 

písmená 

Súprava písmen abecedy, 

ktoré sú vytlačené na 

drevených doskách. 

Písmená sú šmirgľové 

(pieskové) určené na 

hmatovú percepciu. Karty 

Poznávanie písmen a ich 

tvarov 

 

http://www.starchild/
http://www.starchild/
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spoluhlások sú ružové, 

samohlásky sú modré. Aj 

v tlačenej aj písanej 

podobe. 

Pohyblivá 

abeceda 

Súprava písmen abecedy, 

ktoré sú vyrezané z dreva 

a farebne odlišné. 

Samohlásky sú modré, 

spoluhlásky ružové 

(červené). Aj písané aj 

tlačené -  malé aj veľké. 

Spájanie písmen do slov. 

 

Červeno-

modré tyče 

10 tyčí od 10 cm do 1 m, 

na každej je každých 10 

cm oddelených farbou -  

strieda sa červená a modrá. 

Počet 1 - 10, 

porovnávanie, 

priraďovanie k čísliciam. 

 

Škatuľka s 

vretienkami 

Škatuľka s 10 

oddeleniami. 49 vretienok. 

Každé oddelenie je 

označená číslami 0 - 9, do 

každého oddelenia patrí 

daný počet vretienok.  

Určovanie množstva, 

priraďovanie počtu k 

číslici.  

 

Šmirgľové 

číslice 

Kartičky so šmirgľovými 

číslicami 0 - 9, zelenej 

farby 

Poznávanie číslic 

 

 

Tabuľka 3 obsahuje výber materiálu z oblasti matematiky a jazyka, ktoré sú vhodné pre 

použitie u nadaných detí v materskej škole. 

 

V pedagogickej praxi boli realizované rôzne výskumy so zameraním na pedagogiku 

Márie Montessoriovej. Poukážeme na niekoľko empirických výsledkov z oblasti liečebnej 

pedagogiky týkajúcich sa pedagogiky Márie Montessoriovej (In: Helmingová, 1996)
5
. 

Zároveň uvádzame výsledky nami realizovaného pedagogického prieskumu, ktorý bol 

inšpiráciou ku koncipovaniu tohto teoretického príspevku. 

Kurt Neise a Wilhelm Suffenplan v rámci výskumu porovnávali päť tried s deťmi 

s poruchami učenia a päť tried s deťmi s mentálnym postihnutím, ktoré edukovali podľa 

princípov pedagogiky Márie Montessoriovej, s piatimi porovnateľnými kontrolnými 

skupinami. Analyzovali sa účinky Montessoriovej pedagogiky v porovnaní s tradičným 

spôsobom školovania, vzhľadom na kognitívny a motivačný vývin, vývin motorickej 

koncentrácie a školský výkon. U detí s mentálnym postihnutím sa pozorovalo, že 

v montessoriovských triedach bol vyšší nárast v oblasti inteligencie a jemnej motoriky, ako aj 

v porozumení reči. V kontrolných triedach pokrok nenastal. U detí s poruchami učenia 

v montessoriovských triedach nastal priaznivý vývin v oblasti koncentrácie, motivácie 

                                                           
5 Viac výskumov v HELMINGOVÁ, H.,1996.  Pedagogika M. Montessoriovej, Bratislava: SPN. ISBN 80-08-

00281-6. 
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a školského výkonu. V teste koncentrácie preukázali predovšetkým deti zo stredného stupňa 

nárast svedomitosti a stálosti pozornosti.  

Za spomenutie stojí aj americký výskum v oblasti predškolskej pedagogiky z roku 1965, 

ktorý realizoval Argy. Porovnával vývin dvoch paralelných skupín detí s mozgovým 

postihnutím (IQ 90), z ktorých jedna bola vedená podľa princípov Montessoriovej pedagogiky 

a druhá stimulovaná tradičným spôsobom. Po roku preukázala montessoriovská skupina vo 

viacerých oblastiach zreteľný pokrok v porovnaní s kontrolnou skupinou.  

V apríli 2015 sme uskutočnili prieskum (Slováček – Miňová, 2015), ktorým sme chceli 

zistiť zastúpenie príspevkov, článkov a štúdií o pedagogike Márie Montessoriovej vo 

významných pedagogických periodikách a konferenčných zborníkoch z oblasti pedagogiky s 

dôrazom na predškolskú, elementárnu a špeciálnu pedagogiku, dostupných pre odborníkov 

a študentov, či širšiu skupinu záujemcov o túto pedagogiku. Náš príspevok bol publikovaný 

v zborníku z Medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencie v odboroch špeciálna a 

liečebná pedagogika Študent na ceste k praxi IV v roku 2015. Analýze sme podrobili 

pedagogické časopisy Pedagogické rozhľady, Naša škola, Pedagogika.sk, Špeciálny pedagóg 

– časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, a konferenčné zborníky zverejnené a 

dostupné na webovom sídle Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú 

výchovu (SV OMEP) (www.omep.sk). Zistili sme, že v analyzovaných prameňoch bolo od 

akademického (školského) roka 2009/2010 publikovaných 1401 príspevkov (článkov), z toho 

o pedagogike Márie Montessoriovej pojednávali len 2.  

 

Záver 

Ako sme spomenuli vyššie túto pedagogickú koncepciu a možnosti využitia jej 

didaktického materiálu uvádzame ako alternatívu, jednu z možností obohatenia procesu 

výchovy, vzdelávania a výcviku detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je 

samozrejme žiaduce, ak po nej pedagóg siahne, má záujem ju využiť a tým dieťaťu pomôcť, 

aby sa orientoval v jej bazálnych princípoch a poznal jej obsah. Tieto informácie (princípy 

a obsah) vo formálnej podobe poskytujú študijné programy pedagogického smeru 

v bakalárskych študijných odboroch na Slovensku (aj v Českej republike), v magisterských 

študijné odbory na Slovensku, ako aj v neformálnej podobe v Slovenskej aj Českej republike 

na to zamerané inštitúcie či vzdelávacie semináre (Slováček, 2015)
6
.     

Je potrebné si uvedomiť, že didaktický materiál vytvorený Máriou Montessoriovou 

umožňuje dieťaťu pracovať samostatne a nezávisle od učiteľa. Je usporiadaný s didaktickým 

zámerom od najjednoduchšieho po najzložitejší pre každú vekovú kategóriu detí. Ich veľkou 

prednosťou je názornosť a uchopiteľnosť.  

 Medzi elementárne vlastnosti materiálu Mária Montessoriová (2001) zaraďuje: 

 Kontrolu chyby – každá pomôcka by mala mať v sebe „zabudovanú„ určitú schopnosť 

kontroly chyby, ktorá núti dieťa k premýšľaniu. Dieťa si týmto spôsobom rozvíja 

schopnosť určiť rozdielnosť vnímaných javov a zvyká si opravovať svoje chyby. 

 Estetiku – pomôcky lákajú dieťa k slobodnej voľbe a k činnosti svojou príťažlivosťou 

v podobe farby, lesku, tvaru a rozmeru. Dieťa stále priťahuje ten predmet, ktorý v tej 

chvíli najviac odpovedá jeho potrebe. 

 Činorodosť – aktivita je ďalšou typickou vlastnosťou pomôcok. Materiál má 

podnecovať deti k určitej motorickej činnosti. 

                                                           
6 Pozri SLOVÁČEK, Matej, 2015. Vzdelávanie učiteľov materských škôl a pedagogika Márie Montessoriovej. 

In: Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity v Prešove, s. 124-135.  

http://www.omep.sk/
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 Limity, hranice – pre poriadok v mysli a prostredí dieťaťa je dôležité vymedzenie 

množstva materiálu, pomôcok, hračiek, ktoré dieťa používa. Z každej pomôcky sa v 

Montessori triede nachádza iba jeden exemplár. 

Učiteľ, ktorý by mal záujem a chcenie využívať tento didaktický materiál vo výchovno-

vzdelávacom a výcvikovom procese a rešpektovať jeho vlastnosti, jednoznačne musí mať 

vedomosti o tejto pedagogickej koncepcii, a to nielen v teoretickej, ale aj v praktickej 

(výcvikovej)  rovine.  

Záverom konštatujeme, že pedagogická koncepcia Márie Montessoriovej ponúka širokú 

škálu didaktického materiálu, metodických postupov a námetov pre výchovu, vzdelávanie 

a výcvik detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto je vhodné (a možné) 

využívať princípy a materiály pedagogiky Márie Montessoriovej v procese edukácie detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, ktorú Miňová (2007) 

charakterizuje ako prvú školu, ktorú dieťa navštevuje, inštitúciu, ktorá zabezpečuje 

plnohodnotnú počiatočnú edukáciu, rozvíja u dieťaťa zručnosti ako sú práca, riešenie 

problémov, komunikácia, počúvanie, osobnostný rozvoj, príprava na kariéru, tvorivé 

myslenie, interpersonálne zručnosti, vodcovstvo, motivácia a cieľavedomosť, predčitateľská a 

informačná gramotnosť, rozvoj grafomotoriky.  
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