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ksi ążki 
 

* Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : o dniesienia 
teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniw ersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.  
 
* Bogdanowicz Marta: Metoda dobrego startu. Warszaw a : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. 
 
* Bogdanowicz Marta, Bara ńska Małgorzata, Jakacka Ewa: Metoda 
dobrego startu : od wierszyka do rysunku. Gda ńsk : Wydawnictwo 
Harmonia, [2008].  
 
* Bogdanowicz Marta, Bara ńska Małgorzata, Jakacka Ewa: Metoda 
dobrego startu : od wierszyka do rysunku : zestaw p omocy 
dydaktycznych dla dzieci 3-4-letnich. Gda ńsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2008. 
 
* Guz Sabina: Metoda Montessori w przedszkolu i szk ole : 
kształcenie i osi ągni ęcia dzieci Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.  
 
* Kompetencje pedagoga w kontek ście teorii i praktyki edukacji 
specjalnej /pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikru ta. Gliwice 
: Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawn icza 
"Impuls", 2008.  
 
* Kosmowska Barbara: Dzisiaj si ę bawimy! : rewalidacja 
indywidualna prowadzona metod ą dobrego startu : scenariusze 
zaj ęć klas I-IV szkoły specjalnej / Warszawa : Wydawnict wa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1999. 
 
* Małe dziecko w Polsce : do świadczenia organizacji 
pozarz ądowych /pod red. Marty Białek-Graczyk. Warszawa : 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Kome ńskiego, cop. 2006.  
 

* Miksza Małgorzata: Zrozumie ć Montessori : czyli Maria 
Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków : "Impuls",  2010. 
 
* Montessori Maria: Domy dzieci ęce : metoda pedagogiki 
naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci . Warszawa 
: " Żak", 2005.  
 



* Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI w ieku /pod 
red. Bogusława Śliwerskiego. Kraków : "Impuls", 2001.  
 
* Odkryjmy Montessori raz jeszcze... : program wych owania 
przedszkolnego opracowany na podstawie zało żeń pedagogiki 
Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Ło dzi /prac 
zbior. Anetta Albinowska [et al.]. Kraków : "Impuls ", 2008. 
 
* Petlák Erich: Rola nauczyciela we współczesnej sz kole. 
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie " Żak" Teresa i Józef 
Śnieci ńscy, cop. 2008. 
 
* Pu ślecki Władysław: Kształcenie wyzwalaj ące w edukacji 
wczesnoszkolnej. Kraków : "Impuls", 1996.  
 
* Sajdak Anna Edukacja kreatywna. Kraków : Wydawnic two WAM, 
2008.  
 
* Skjöld Wennerström Cristina, Bröderman Smeds Mari : 
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Krakó w : 
"Impuls", 2007.  
 
* Steenberg Ulrich: Pedagogika Marii Montessori w p rzedszkolu. 
Kielce : "Jedno ść" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004.  
 
* Surma Barbara: Pedagogika Montessori - podstawy t eoretyczne 
i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogicz ny Marii 
Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i  edukacji 
wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech. Łód ź : Wydawnictwo 
Palatum, 2008.  
 
 

artykuły z czasopism 
 
* Baran Zofia, Cyran Alfreda, Momora Zofia: Metoda Marii 
Montessori - historia i współczesno ść. // Wychowanie w 
Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343. 
 
* Bednarczuk Beata: Formy organizacji pracy uczniów  w metodzie 
Marii Montessori // Wychowanie na Co Dzie ń. - 2001, nr 4/5, s. 
9-11. 
 
* Bednarczuk Beata: Ocena pracy dziecka według Mont essori // 
Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72. 
 
* Bednarczuk Beata: Teoriopoznawcze podstawy edukac ji metod ą 
Marii Montessori //  Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-57. 
 
 



* Baranowska Joanna: O dylematach swobody w edukacj i 
przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998,n r 7, s. 
504-509. 
Wolność w wychowaniu w/g Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryk a Pestalozziego, 
Ellen Key, Marii Montessori, Alekxandra S. Neilla i  Bogdana 
Nawroczy ńskiego. 

 
* Borowska Bo żena: Odkurzone metody wychowawcze // Gazeta 
Szkolna : aktualno ści. - 2004, nr 16, s. 11. 
Stosowanie elementów pedagogiki Montessoria ńskiej w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

 
* Górska Beata: Cicho, cichute ńko... : pomó ż mi zrobi ć to samo 
// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 537 -539. 
Przykłady zaj ęć, prowadzonych metod ą M. Montessori w grupie trzy- i 
czterolatków. Usłysz szept. Dotkni ęcie kropli wody. Pachn ąca kuchnia. 
Tajemnica muszelki. 

 
* Guz Sabina: Kosmiczna edukacja w klasach Montesso ri // Życie 
Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-14. 
Edukacja środowiskowa w nauczaniu pocz ątkowym. Zasady doboru i układu 
tre ści programowanych w systemie Montessori. 
 
* Guz Sabina: Edukacja w systemie Montessori : podr ęcznik dla 
nauczycieli i studentów. T. 1, T. 2. Lublin, 1998 .  - Rec.: 
Iwona Zwierzchowska, Marek Maci ąg // Życie Szkoły. - 2001, nr 
1, s. 46-48. 
Kompendium wiedzy na temat systemu edukacyjnego Mon tessori oraz materiały 
dydaktyczne słu żące kształtowaniu poj ęć i umiej ętno ści matematycznych w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 
* Guz Sabina: Materiały sensoryczne Montessori i ic h znaczenie 
dla rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, 
s. 3(259)-11(267). 
Materiały sensoryczne to przedmioty uporz ądkowane wg wła ściwo ści ciał : 
rozmiar, forma, barwa, faktura, ci ężar, spr ężysto ść, smak, zapach i d źwi ęk.  
 
* Guz Sabina: Metoda Montessori a zachowania społec zne // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 515-52 1. 
Metoda M. Montessori reguluj ąca zachowanie społeczne dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowo ść do zachowa ń prospołecznych, 
wra żliwo ść empatyczna dzieci. Wyniki bada ń. 
 
* Guz Sabina: Metoda Montessori w przedszkolu i szk ole : 
kształcenie i osi ągni ęcia dzieci. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 
2006 . - Rec.: Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w 
Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 57-60. 
Publikacja przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli  i szkół oraz studentów 
kierunków pedagogicznych. Porównanie przedszkoli i szkół Montessori oraz 
tradycyjnych placówek edukacyjnych. W pierwszej cz ęści ksi ążki ogólna 
charakterystyka pedagogiki Marii Montessori i jej p ogl ądów na temat 
dziecka, w drugiej przedstawienie wyników bada ń dotycz ących skuteczno ści 
kształcenia w systemie Montessori 
 



* Guz Sabina: Pozycja społeczna dzieci w oddziałach  
jednorodnych i zró żnicowanych pod wzgl ędem wieku w przedszkolu 
i Szkole // Wychowanie na Co Dzie ń. - 2003, nr 1/2, s. 3-8. 
Wyniki bada ń socjometrycznych. Badania ukazuj ą podobie ństwa i ró żnice w 
stosunkach społecznych mi ędzy dzie ćmi ucz ącymi si ę w oddziałach Montessori 
oraz w oddziałach tradycyjnych. 
 

* Guz Sabina: Przygotowanie dzieci do udziału w życiu 
społecznym : z do świadcze ń szkoły Montessori // Wychowanie na 
Co Dzie ń. - 2000, nr 6, s. 27-31. 
 
* Jordan Alicja: 100-lecie [Stulecie] pedagogiki Mo ntessori // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 10-13. 
Pedagogika Montessori jako samodzielne wykonywanie przez dzieci 
przedszkolne ćwicze ń zwi ązanych z codziennymi zaj ęciami. Nauka 
samodzielnego rozwi ązywania problemów zwi ązanych z czynno ściami 
samoobsługi. Odpowiednie przygotowanie klasy do zaj ęć. 
 
* Jurkiewicz Ewa: Szkoła montessoria ńska // Gazeta Szkolna : 
aktualno ści. - 2005, nr 15, s. 22. 
Metody stosowane w szkołach tego typu. 
 
* Kania Magdalena, Szyma ńska Joanna: Zastosowanie elementów 
metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym  dzieci z 
wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-2 78. 
 
* Klinowska Dorota: Pedagogika Marii Montessori // Dyrektor 
Szkoły. - 2009, nr 1, s. 50, 52. 
Uczenie dzieci ciszy. Ćwiczenie ciszy. Edukacja przedszkolna. 
 
* Komorowska: Katarzyna "Pomó ż mi, o Panie..." // Wychowawca. 
- 1998, nr 9, s. 26-28. 
Rozważania o montessoria ńskim nauczycielu.  
 

* Kucha Ryszard: Maria Montessori(1870-1952) : dora stanie do 
przyszłych zada ń edukacyjnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2004, nr 5, s. 12(268)-18(274). 
Życie i praca pedagogiczna Marii Montessori. 
 
* Kucha Ryszard: Maria Montessori - droga do sukces u // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s.18(82)-23 (87). 
Pierwsze do świadczenia pedagogiczne. Sukces pedagogiczny Marii Montessori. 
 

* Lewandowska-Muller Anna: Model przedszkoli Reggio  // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 18-20. 
Zało żeniem koncepcji Reggio jest to, i ż w pełni stała i niezmienna 
koncepcja przedszkola nie istnieje. Podstawowe zało żenia koncepcji Reggio. 
Inna aran żacja przestrzeni, podej ście nauczyciela do dziecka, sposób pracy 
przedszkola oparte na pedagogice Marii Montessori. 
 
* Łatacz Ewa: Maria Montessori o rozwoju mowy dziec i // 
Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 26-32. 
Zwi ązek mowy i muzyki. Dialog z niemowl ęciem. 
 



* Majewska Beata, Pajor Kazimiera, Karpiel Małgorza ta: 
Uroczysto ść w Nowym S ączu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, 
nr 9, s. 54-[55]. 
Obchody 30-lecia Przedszkola nr 14 w Nowym S ączu. W ramach jubileuszu 
odbyła si ę konferencja dla nauczycieli i rodziców z okr ęgu s ądeckiego pod 
hasłem "Pedagogika Marii Montessori - praca z dziec kiem w wieku 
przedszkolnym". 
 
* Maassen-Zaj ączkowska Mariola: Szkoła montessoria ńska : 
budować samego siebie // Gazeta Szkolna : aktualno ści. - 2001, 
nr 23, s. 14. 
Szkoła Podstawowa nr 133 na warszawskich Bielanach.  
 
* Mazur Dariusz. Wychowywa ć - ale jak? : kilka refleksji 
pedagogicznych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 20 03, [nr] 4, 
s. 24-29. 
Wychowanie człowieka. Wychowanie jako proces zło żony i trudny. Teoria i 
praktyka wychowania według poszczególnych teoretykó w Durkheim (socjolog), 
Znaniecki (socjolog), Montessori (pedagog), Roussea u (filozof), Dewey 
(filozof, psycholog, pedagog), Korczak(pedagog) i i n.). Humanistyczna 
psychologia terapeutyczna. 
 
* Miksza Małgorzata: Kierunki rozwoju ruchu montess oria ńskiego 
w Polsce po roku 1990 : źródła i motywy zainteresowania 
pedagogik ą Marii Montessori (1870-1952) po 1990 r.  
// Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 4-7. 
 
* Miksza Małgorzata: Nauczycielka nauczycieli, ucze nnica 
dzieci // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 11 1-122. 
Sylwetka Marii Montessori. 
  
* Muzyczka Daria: Wychowani według metody Montessor i // 
Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 26-30. 
Wychowanie dziecka niepełnosprawnego. 

 
* Nicholls Katarzyna. Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach 
j ęzyka obcego - o pedagogice Marii Montessori w prakt yce // 
Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 179-182. 
Wspieranie autonomii poprzez zastosowanie w pracy z  małym uczniem zało żeń 
pedagogiki Marii Montessori (na lekcjach j ęzyka obcego); nauka poprzez 
działanie, dokonywanie własnych "odkry ć", uczenie si ę na swoich bł ędach. 
Rola pochwały i zach ęty w nauczaniu według pedagogiki Marii Montessori. 
 
* Podemska Teresa, Walewicz Gra żyna: Pedagogika Marii 
Montessori : literatura w wyborze // Wszystko dla S zkoły. - 
2000, nr 2, s. [23]-[24]. 
 
* Rohrs Hermann: Maria Montessori (1870-1952 // Kwa rtalnik 
Pedagogiczny. - 1999, nr 3/4, s. [51]-69. 
 
* Rytel Bo żena: Przedszkole pod Bruksel ą // Wychowanie w 
Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 24(600)-27(603). 
Przedszkole Montessori w Wezembeek-Oppem pod Brukse l ą. 
 



* Sikorska Iwona, Strz ępek Beata: Jeden dzie ń z życia 
przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.  - 2000, nr 
6, s. 362-367. 
Przykłady pracy, jak przedszkole rozwija życie praktyczne, zmysły, mow ę, 
poj ęcia matematyczne oraz życie religijne.  
 
* Stawiarska Izabela, Hila El żbieta: Obserwuj dziecko w 
rozwoju // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 27-2 8. 
System pedagogiczny Marii Montessori oparty m. in. na obserwacji dziecka.  
      

* Szmytka Renata: Ćwiczenia codziennego dnia w teorii 
pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na Co Dzie ń. - 
1998, nr 7/8, s. 11-14. 
Rozwój ruchowy dziecka w uj ęciu Marii Montessori. Ćwiczenia praktycznego 
dnia w przygotowanym otoczeniu. 
 

* Śliwerski Bogusław: Edukacja alternatywna w Polsce n a 
przykładzie recepcji pedagogiki montessoria ńskiej //  Wszystko 
dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 1-4. 
Wychowanie w duchu Marii Montessori. 
 
* Śliwerski Bogusław: Pedagogika Marii Montessori w Po lsce // 
Wychowanie na Co Dzie ń. - 2002, nr 12, s. 7-9 . 
Dlaczego pedagogika Marii Montessori jest nadal akt ualna. 
 

* Śliwerski Bogusław: Pedagogika niedyrektywna // Eduk acja i 
Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 18-25. 
Pedagogika oparta na pogl ądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna 
Freineta i Owidiusza Decroly'ego. 
 
* Tarnowska Małgorzata: Program j ęzykowy dla klas pocz ątkowych 
w szkołach Montessori // Edukacja i Dialog. - 2000,  nr 2, s. 
16-20. 
 
* Szablewska Magdalena O pedagogice Marii Montessor i i mojej 
szkole // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 788-790. 
Troska o otoczenie i wyposa żenie szkoły, zgodnie z teori ą M. Montessori i 
wykorzystanie metod wychowawczych. 
 
* Wierucka Jolanta, Zwierzchowska Iwona: Maria Mont essori - o 
pisaniu i czytaniu dzieci // Wychowanie w Przedszko lu. - 2008, 
nr 9, s. 17-23. 
Edukacja j ęzykowa: społeczne funkcje j ęzyka, antropologiczne znaczenie 
j ęzyka, j ęzyk a umysł absorbuj ący, j ęzyk a formy wra żliwe, prawidłowo ści 
rozwoju j ęzykowego, rola dorosłego w rozwoju mowy dziecka, po chwała 
osi ągni ęć dziecka w rozwijaniu mowy, materiał j ęzykowy Montessori. Nauka 
bez elementarza. Etapy pisania. Etapy czytania. Pra ca z przedszkolakami. 
 
* Włodarczyk Renata Ćwiczenia codziennego dnia // Edukacja i 
Dialog. - 1999, nr 6, s. 34-36. 
Ćwiczenia pozwalaj ące na integracj ę ciała, psychiki i ducha w/g Marii 
Montessori.  
 
 



* Włodarczyk Renata: Korelacja zaj ęć ruchowych o charakterze 
ogólnorozwojowym z matematyk ą w edukacji klasycznej i 
montessoria ńskiej // Wychowanie na Co Dzie ń. - 1998, nr 6, 
dod. s. I-IV. 
 
* Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Monte ssori do 
wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intel ektualnie. 
Cz.1 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 6, s. 9-14. 
* Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Monte ssori do 
wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intel ektualnie. 
Cz.2 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 7/8, s. 12-16. 
 
* Zwierzchowska Iwona: Pedagogika Marii Montessori - 
przyszło ści ą dla Europy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, 
[nr] 6, s. 367-368. 
III Mi ędzynarodowa Konferencja "Pedagogika Marii Montessor i - przyszło ści ą 
dla Europy".     
 

* Zwierzchowska Iwona: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i 
zagro żenia // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 46(430)-49(433). 
Konferencja zorganizowana przez Zakład Pedagogiki i  Psychologii UMCS w 
Lublinie. Edukacja w koncepcji Montessori. Wybrane aspekty edukacji 
dziecka. 
 
 
      
 
 
 
 


