
 

 

MONTESSORI DOMA 
 
 

Otroke spodbujate, da vam pomagajo pri opravljanju gospodinjskih opravilih, kjer se naučijo koordinacijo 
gibov, koncentracije, skrbi zase in samostojnosti. Naučijo se zaporedja dejavnosti, občutka odgovornosti in  
razvijajo pozitivno samopodobo. 

Otroku vsako opravilo najprej zelo počasi pokažemo kako se dela. Delo prilagodite starosti otroka in 
poskrbite za varnost. 

HIŠNA OPRAVILA 

Pometanje na smetišnico 

Majhna smetišnica, metlico, lepilni trak (da otroku 
olajšate delo in bo lažje pometel), zmečkani papirčki ali 
drugi predmeti, ki jih imate doma in jih lahko otrok 
pometa na smetišnico. 

 

 
Brisanje mokrih tal s krpo  

Krpe za tla (100% bombaž v velikosti pogrinjka) vedro, 
držalo. 

 

 

 
Čiščenje predmeta 

Pladenj s predmetom (najbolje  nekaj  majhnega  iz okolja, 
kar potrebuje čiščenje), skleda, krtačka, vedro, brisača, 
vrč,  krpa, gobica, milo, rokavička. 

 

 



 

 

Pomivanje oken 

Vedro, brisalec, krpa, pršilka z vodo. 

 

 
Loščenje lesa 

Volnena ali bombažna krpa, steklenica  
s tekočino za čiščenje (olivno olje),  
predmet, nanašalec, (vatirane  podloga  
za na mizo in predpasnik (po želji). 
 

 
 
Loščenje stekla, ogledala 

Košara z gobico, predpasnikom (po  
želji), podlogo za na mizo, volneno ali  
bombažno krpo, nanašalec, steklenica s  
tekočino za čiščenje 
 

 

 
Šivanje 

Lahko uporabite vrečevino, široko tkan  
material ali karton, igla, nit ali prejica, obroč 
za šivanje. 

 
 



 

 

 

 
Presipavanje trdih snovi 

Pladenj, vrček z zrni, prazen  
vrček (z ročaji ali brez ročajev) 

  

 
Pretakanje tekočin 

a. vrčka brez ročajev napolnjena s 
tekočino, pladenj. 

b. dva vrčka z ročaji, napolnjena s 
tekočino, pladenj. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prelivanje  tekočin: iz vrča v kozarec 

Vrč z ročajem, ki je napolnjen s 
tekočino, 2 kozarca,  pladenj. 

  

 
Prelivanje  z lijem 

Pladenj s steklenicami z ozkim 
vratom, lij, voda. 

  

 
Prelaganje z roko 

Velika skleda z orehi ali drugimi predmeti 
(na pol polna), ena velika prazna skleda, 
pladenj. 

 

 

 
Priprava banane 

Banana, nož za maslo, krožnik ali skodelica, 
posodica za odpadek, deska za rezanje. 

 

 



 

 

Priprava  jabolka   

Oprano jabolko, rezilo za jabolka, pladenj, deska za 
rezanje, servirni krožnik, posodica za odpadek. 

 

 

 
Priprava soka 

Pomaranče, vrč ali kozarec, nož (primeren) deska za 
rezanje, gobica. 

 

 

 

ZAZNAVANJE  

Geometrijski liki 

Na karton narisani liki, liki iz blaga ali papirja. 

 

 
Barve 

Izrezani barvni papir in barvni predmeti. 

Otrok išče pare, spoznava barve in bogati besedni 
zaklad. Lahko išče predmete, ki se skladajo z 
določeno barvo. 

 



 

 

MATEMATIKA 

Številke in kamenčki 

10 ploščic s številkami (lahko naredite 
sami iz papirja) od 1 do 10. 

55 žetonov (ali kamenčkov, gumbkov 
enakih velikosti). 

Najprej razporedite števila od 1-10 in 
nato priredite kamenčke številom. 

  

 

JEZIK 

Bogatenje besednega zaklada 

Uporabimo lahko različne predmete 
fotografija, ki jih imate doma, jih najdete 
na spletu ali jih izrežete iz revij. 

Lahko iščete tudi prvi glas predmetov ali 
fotografij. 

  

 

 

Vaje vam naj služijo kot ideje. Pri tem uporabite materiale, ki jih imate doma ter lastno kreativnost. Pri 
delu vam želim veliko uspeha in pozitivne energije. 
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