
Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych 

przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): 

zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wybór i opracowanie Ewa Lewicka 

 

Korekta Marta Boszczyk. 

 

DEWEY JOHN 

1. Araszkiewicz, Feliks W. : John Dewey (1859-1952) / Feliks W. Araszkiewicz // 

„Nowa Szkoła”. - 1970, nr 5, s. 23-25 

Amerykański filozof, psycholog i pedagog. Stworzył system pedagogiczny 

oparty na założeniu, że treści i metody nauczania należy przystosować do 

natury dziecka, a główną zasadą winno być uczenie się przez działanie. Był 

inicjatorem koncepcji szkoły pracy, w której uczniowie zdobywali wiedzę przez 

wykonywanie różnych prac rzemieślniczych.  

2. Brejnak, Hanna : Deweyowska wspomagająca rola nauczyciela / Hanna 

Brejnak // „Edukacja i Dialog”. - 2003, nr 8, s. 6-12 

John Dewey, amerykański filozof, pedagog i socjolog, twórca „Mojego 

pedagogicznego credo”. 

Dostęp online: 

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2003,101/padziernik,192/deweyowska_wspom

agajaca_rola_nauczyciela,1502.html 

3. Koziełło, Jolanta : Zbliżamy pracę szkoły do dziecięcych potrzeb / Jolanta 

Koziełło // „Życie Szkoły”. - 2006, nr 3, s. 45(173)-47(175) 

Nowe wychowanie w/g Johna Deweya. 

4. Mazur, Dariusz : Wychowywać - ale jak? : kilka refleksji pedagogicznych / 

Dariusz Mazur // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 2003, [nr] 4, s. 24-29 

Wychowanie człowieka. Wychowanie jako proces złożony i trudny. Teoria i 

praktyka wychowania według poszczególnych teoretyków (Durkheim 

(socjolog), Znaniecki (socjolog), Montessori (pedagog), Rousseau (filozof), 

Dewey (filozof, psycholog, pedagog), Korczak (pedagog) i in.). Humanistyczna 

psychologia terapeutyczna.  

5. Parzęcki, Ryszard : Spór o pedagogikę Deweya / Ryszard Parzęcki // 

„Pedagogika Pracy”. - 2001, [nr] 39, s. 7-12 

John Dewey (1859-1952) stworzył szkołę eksperymentalną, która stała się 

głośna w całym świecie jako ośrodek nowoczesnych prób dydaktycznych i 

badań naukowych.  



6. Pieter, Józef : Johna Dewey'a myśli przewodnie o wychowaniu / Józef Pieter // 

„Chowanna”. – Z. 5/6 (1958), s. 248-274 

Poglądy Johna Deweya, J.S. Brunera, Jeana Piageta na proces uczenia się, 

zdobywania wiedzy, rozwiązywania problemów.  

Dostępne online:     

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/czerwiec,210/konstruktywizm_w_ed

ukacji,1794.html  

7. Sławińska, Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji / Małgorzata Sławińska // 

„Edukacja i Dialog”. - 2005, nr 6, s. 7-11 

 

8. Szeląg, Barbara : Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska edukacyjnego 

przedszkola. Cz. 2 / Barbara Szeląg // „Bliżej Przedszkola”. - 2008, nr 1, s. 28-

31 

Krótka prezentacja idei konstruktywizmu według pedagogów i psychologów: J. 

Deweya, J. Piageta, L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera. Rola nauczyciela w 

ujęciu konstruktywistycznym, jako organizatora procesu dydaktyczno-

wychowawczego. Zadania oraz działania przedszkola na rzecz wspomagania 

środowiska rodzinnego, rozwoju kulturowego oraz twórczej aktywności 

dziecka.  

MONTESSORI MARIA 

9. Baran, Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia 

Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2002, 

nr 6, s. 341-343 

10. Baranowska, Joanna : O dylematach swobody w edukacji przedszkolnej / 

Joanna Baranowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1998, nr 7, s. 504-509 

Wolność w wychowaniu w/g Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryka 

Pestalozziego, Ellen Key, Marii Montessori, Alekxandra S. Neilla i Bogdana 

Nawroczyńskiego.  

11. Bednarczuk, Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii 

Montessori / Beata Bednarczuk // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2001, nr 4/5, 

s. 9-11 

12. Bednarczuk, Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata 

Bednarczuk // „Edukacja i Dialog”. - 2002, nr 7, s. 66-72 

Edukacja wczesnoszkolna.  

Dostępne online:     

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2002,100/wrzesien,181/ocena_pracy_dziecka

_wedlug_montessori,1343.html 



13. Bednarczuk, Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii 

Montessori / Beata Bednarczuk // „Życie Szkoły”. - 2001, nr 1, s. 52-57 

14. Borowska, Bożena : Odkurzone metody wychowawcze / Bożena Borowska // 

„Gazeta Szkolna”. -  2004, nr 16, s. 11 

Stosowanie elementów pedagogiki montessoriańskiej w edukacji 

wczesnoszkolnej.  

15. Guz, Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // 

„Wychowanie na Co Dzień”. - 2004, nr 1/2, s. 3-7 

Obszar edukacji środowiskowej nazwany został przez Marię Montessori 

edukacją kosmiczną lub wychowaniem dla wszechświata. Materiały i program 

realizowany w ramach tego obszaru są tak przygotowane, że dzieci mogą 

poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak również to, co odległe  

w czasie i przestrzeni. Zasady doboru i układu treści programowych w 

systemie Montessori.  

16. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Marii Montessori / Sabina Guz // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 1994, nr 4, s. 195-201 

Przedszkole.  

17. Guz, Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju 

dziecka / Sabina Guz // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2004, nr 5, s. 3(259)-

11(267)  

Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: 

rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk. 

Dzieci przedszkolne.  

Dostępne online:     

http://www.edupress.pl/download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/93/1/1/1458.pdf   

18. Guz, Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne / Sabina Guz // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2002, [nr] 9, s. 515-521 

Metoda M. Montessori regulująca zachowanie społeczne dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowość do zachowań 

prospołecznych, wrażliwość empatyczna dzieci. Wyniki badań.  

19. Guz, Sabina : Podmiotowość dziecka w klasach Montessori - założenia i ich 

realizacja / Sabina Guz // „Wychowanie na Co Dzień”. - 1995, nr 2, s. 11-14 

20. Guz, Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i 

zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole / Sabina Guz // 

„Wychowanie na Co Dzień”. - 2003, nr 1/2, s. 3-8 

Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w 

stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach 

Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.  



21. Guz, Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z 

doświadczeń szkoły Montessori / Sabina Guz // „Wychowanie na Co Dzień”. - 

2000, nr 6, s. 27-31 

22. Janowska, Julia : Atmosfera, która wpływa na uczenie się dzieci : edukacja 

Montessori / Julia Janowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 2, s. 61-[63] 

Badania przeprowadzone w siedmiu montessoriańskich przedszkolach. 

Nauczyciele pracujący metodą Montessori.  

23. Janowska, Julia : Drogi Nauczycielu Stażysto! / Julia Janowska // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2011, nr 10, s. 62-64 

Przedstawienie badań autorki dotyczących współczesnej interpretacji założeń 

pedagogiki Marii Montessori.  

24. Janowska, Julia :  Jak dzieci się uczą? : Edukacja Montessori / Julia Janowska 

// „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 11, s. 68-[71] 

W artykule przeczytamy m.in.: o relacji pomiędzy ruchem a efektywnością 

uczenia się, o uczeniu się przez powtarzanie, o koncentracji uwagi u dzieci 

jako ważnym aspekcie procesu uczenia się oraz o znaczeniu uczenia się na 

własnych błędach.  

25. Janowska, Julia : Montessori o obserwacji : Edukacja Montessori / Julia 

Janowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 1, s. 62-63 

O proponowanych w ramach Edukacji Montessori dwojakiego rodzaju 

metodach obserwacji, a także o wadze prowadzenia nauczycielskich 

obserwacji dla rozwoju dziecka.  

26. Janowska, Julia : Źródła mitów i uprzedzeń dotyczących pedagogiki Marii 

Montessori / Julia Janowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 10, s. 28-[31] 

Przedszkola w okresie międzywojennym.  

27. Jordan, Alicja : Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : 

pedagogika Marii Montessori / Alicja Jordan // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 

2011, nr 9, s. 20-24 

Aktywność motoryczna w wieku przedszkolnym jako stymulator rozwoju 

osobowości dziecka. Ważne jest dostrzeżenie u dziecka chęci samodzielnego 

działania i pozwolenie mu na to (pedagogika Montessori).  

28. Jurkiewicz, Ewa : Szkoła montessoriańska / Ewa Jurkiewicz // „Gazeta 

Szkolna”. - 2005, nr 15, s. 22 

Metody stosowane w szkołach tego typu.  

29. Klinowska, Dorota : Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinowska // 

„Dyrektor Szkoły”. - 2009, nr 1, s. 50, 52 

Uczenie dzieci ciszy. Ćwiczenie ciszy. Edukacja przedszkolna.  



30. Kucha, Ryszard : Maria Montessori (1870-1952) : dorastanie do przyszłych 

zadań edukacyjnych / Ryszard Kucha // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2004, 

nr 5, s. 12 (268)-18(274) 

Życie i praca pedagogiczna Marii Montessori.  

31. Kucha, Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu / Ryszard Kucha // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2005, nr 2, s. 18(82)-23(87) 

Pierwsze doświadczenia pedagogiczne. Sukces pedagogiczny Marii 

Montessori.  

32. Kurzyńska, Bożena : Nauczyciel w poglądach Marii Montessori / Bożena 

Kurzyńska, Izabela Kamińska // „Bliżej Przedszkola”. - 2007, nr 7/8, dod. 

„Magazyn Specjalny” z. 2, s. 40-[41] 

Propozycje dotyczące postawy nauczyciela i jego relacji z dziećmi w 

pedagogice M. Montessori w świetle poszukiwania nowych, alternatywnych 

rozwiązań.  

33. Leśniak, Zofia : Rola nauczyciela wykorzystującego metody aktywizujące w 

rozwijaniu twórczej postawy dziecka / Zofia Leśniak // „Bliżej Przedszkola”. - 

2007, nr 7/8, dod. „Magazyn Specjalny” z. 2, s. 45-47 

Zwrócenie uwagi na koncepcje M. Montessorii, M. Kielar-Turskiej, techniki 

Freineta, metody Carla Orffa, W. Sherborne, dramę, pedagogikę zabawy, 

edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Kinezjologię 

Edukacyjną Paula Dennisona na etapie wieku przedszkolnego.  

34. Lewandowska-Muller, Anna : Pomóż mi policzyć to samemu : dzieci poznają 

liczby w zakresie 0-10 poprzez Montessori / Anna Lewandowska-Muller // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 3, s. 12-13 

Propozycja ćwiczeń i środków dydaktycznych służących edukacji 

matematycznej w przedszkolu zgodnie z metodą Montessori („lekcja 

trójstopniowa", „szorstkie cyfry", „wrzecionka w skrzyneczkach", „cyferki i 

czerwone żetony").  

35. Lipowska, Iwona : Jak uczyć dziecko samodzielności w rozwiązywaniu 

problemów / Iwona Lipowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2013, nr 1, s. 16-17 

Przedszkole. Samodzielność dziecka w kontekście filozofii Marii Montessori. 

Otoczenie dziecka. Ochronić dziecko. Poznać dziecko.  

36. Łatacz, Ewa : Nauczanie globalne Montessori / Ewa Łatacz // „Edukacja i 

Dialog”. - 1992, nr 6, s. 49-50 

Metody nauczania Marii Montessori.  

37. Łatacz, Ewa : Pedagogika Marii Montessori - próba wykorzystania w pracy z 

dziećmi niepełnosprawnymi / Ewa Łatacz // „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. - 

T. 11 (2000), s. [42]-46 



38. Łatacz, Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości / Ewa 

Łatacz // „Wychowanie na Co Dzień”. - 1998, nr 1/2, s. 36-38 

Zabieganie Montessori o społeczną miłość.  

39. Maghen, Joanna : Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby 

dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 

2011, nr 6, s. 37-[39] 

Twórcze myślenie w przedszkolu poprzez wprowadzanie dziecka w realny 

świat. Edukacja Montessori sposobem na odważne i bezlękowe życie.  

40. Maghen, Joanna : Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja 

dr M. Montessori / Joanna Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 3, s. 38-

40 

41. Maghen, Joanna : Montessori - czyli Wolność jako warunek optymalnego 

rozwoju / Joanna Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 12, s. 19-[21] 

Przedszkole. Zasady: wolność w wyborze aktywności, prawo do popełniana 

błędów, wolność rozwoju we własnym tempie. Proces uczenia się a aktywność 

dzieci. 

42. Maghen, Joanna : Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna 

Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 9, s. 54-58 

Artykuł o studium systemu pedagogicznego stworzonego przez Marię 

Montessori. Informacje o nauce przez działanie, o naturalnym prawie pracy 

(Montessori pracą nazwała rozwój, któremu podlega dziecko) oraz o 

pozostałych prawach – uwagi, woli, inteligencji, życia emocjonalnego i 

duchowego, wyobraźni i kreatywności. Omówiono cztery etapy rozwoju 

psychicznego dziecka wg Marii Montessori.  

43. Maghen, Joanna : Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym 

przedszkolaka / Joanna Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 7/8, s. 48-

[51] 

Rozwój manualny przedszkolaka wg Marii Montessori. Przykładowe ćwiczenia 

dla dzieci pomocne w przygotowaniu ręki do pisania i chwytania.  

44. Maghen, Joanna : Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela / 

Joanna Maghen // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 5, s. 37-[39] 

Nauczyciele przedszkola Montessori.  

45. Maghen, Joanna : Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2011, nr 4, s. 30-[33] 

Zbiór zasad montessoriańskich - relacje wychowawca-dziecko. Przedszkole.  

46. Maghen, Joanna : Zamieszanie w Montessori / Joanna Maghen // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2012, nr 11, s. 30-[31] 



Metoda Marii Montessori w przedszkolu. Sposób pracy z dziećmi. 

Przygotowane środowisko dla dzieci. Nauczyciele-przewodnicy.  

47. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2010, nr 4, s. 41-43 

Przykłady scenariuszy lekcji ciszy, zgodnych z pedagogiką M. Montessori.  

48. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii 

Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 

2011, nr 3, s. 24-28 

Założenia i cele metody. Rola i zadania nauczyciela w tej metodzie. Przykład 

zajęć do wykorzystania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 

49. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego / 

Magdalena Marczak-Pilipczuk // „Bliżej Przedszkola”. - 2009, nr 12, s. 76-78 

Prezentacja metody M. Montessori (zasady pedagogiczne, podział materiałów 

do pracy) na przykładzie działań podejmowanych w pracy przedszkola. 

Przykłady zajęć realizowanych zgodnie z pedagogiką M. Montessori.  

50. Miksza, Małgorzata : Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po 

roku 1990 : źródła i motywy zainteresowania pedagogiką Marii Montessori 

(1870-1952) po 1990 r. / Małgorzata Miksza // „Wszystko dla Szkoły”. - 2000, 

nr 2, s. 4-7 

51. Miksza, Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci / Małgorzata 

Miksza // „Psychologia w Szkole”. - 2006, nr 3, s. 111-122 

Sylwetka Marii Montessori.  

52. Miksza, Małgorzata : Pedagogika Marii Montessori. Cz. 1 / Małgorzata Miksza 

// „Przegląd Edukacyjny”. - 1995, nr 3, s. 3-4 

53. Miksza, Małgorzata : W łódzkim przedszkolu / Małgorzata Miksza // „Przegląd 

Edukacyjny”. - 1995, nr 4, s. 6-8 

Metoda Montessori.  

54. Misiak, Dawid : System otwarty na medytację / Dawid Misiak // „Psychologia w 

Szkole”. - 2013, nr 3, s. 114-119 

System Marii Montessori i medytacja a rozwój dziecka.  

55. Naskręt, Małgorzata : Czego ręce dotkną - rozum zapamięta / Małgorzata 

Naskręt, Justyna Demczyszak // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2013, nr 9, s. 

68-69 

Pedagogika Marii Montessori.  



56. Naumanowicz, Elżbieta : Montessori w Polsce / Elżbieta Naumanowicz // 

„Poznaj Świat”. - 1998, nr 9, s. 92-93 

Szkoły Montessori w Polsce. Metoda edukacyjna Montessori.  

57. Nicholls, Katarzyna : Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego 

- o pedagogice Marii Montessori w praktyce / Katarzyna Nicholls // „Języki 

Obce w Szkole”. - 2008, nr 6, s. 179-182 

Wspieranie autonomii dziecka poprzez zastosowanie w pracy z małym 

uczniem założeń pedagogiki Marii Montessori - na lekcjach języka obcego. 

Nauka poprzez działanie, dokonywanie własnych "odkryć", uczenie się na 

swoich błędach. Rola pochwały i zachęty w nauczaniu według pedagogiki 

Marii Montessori.  

58. Raczek, Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej 

Rzeczypospolitej / Halina Raczek // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1994, nr 

4, s. 202-207 

59. Rohrs, Hermann : Maria Montessori (1870-1952) / Hermann Rohrs // 

„Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1999, nr 3/4, s. [51]-69 

60. Rotowska, Dorota : Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? / Dorota 

Rotowska // „Meritum”. - 2010, nr 3, s. 38-41 

Jednym z nowo odkrywanych jest pedagogika Montessori. Stworzona w 

ubiegłym stuleciu przez Włoszkę Marię Montessori. Ostatnie lata to prawdziwy 

wysyp przedszkoli opartych w całości lub częściowo o założenia i pomoce 

rozwojowe stworzone dla tej metody. Coraz częściej też nauczyciele szkolni, 

w poszukiwaniu aktywnych metod i środków nauczania, zaczynają sięgać do 

źródeł montessoriańskich. 

61. Sawicki, Marcin : Nauczanie geografii metodą Montessori / Marcin Sawicki // 

„Poznaj Świat”. - 1995, nr 7/8, s. 80-81 

Przedszkole i szkoła podstawowa.  

62. Sikorska, Iwona : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori / Iwona 

Sikorska, Beata Strzępek // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2000, nr 6, s. 362-

367 

Przykłady pracy, jak przedszkole rozwija życie praktyczne, zmysły, mowę, 

pojęcia matematyczne oraz życie religijne.  

63. Skwarna, Bogusława : Edukacja inaczej / Bogusława Skwarna // „Wychowanie  

w Przedszkolu”. - 1992, nr 9, s. 553-555 

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. 

64. Stawiarska, Izabela : Obserwuj dziecko w rozwoju / Izabela Stawiarska, 

Elżbieta Hila // „Edukacja i Dialog”. - 2004, nr 7, s. 27-28 



System pedagogiczny Marii Montessori oparty m.in. na obserwacji dziecka. 

Przedszkole.  

65. Surma, Barbara : Katecheza Dobrego Pasterza : innowacyjne rozwiązania w 

wychowaniu religijnym dziecka / Barbara Surma // „Wychowawca” . - 2012, nr 

4, s. 12-13 

Przekaz prawd wiary dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Katecheza Dobrego Pasterza a metoda Montessori. 
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Propozycja włączenia techniki „swobodnego tekstu" C. Freineta do edukacji 

przez dramę.  

78. Bochra, Ewa : Czytające przedszkolaki / Ewa Bochra // „Wychowanie w 

Przedszkolu”. - 2009, nr 2, s. 41-43 

Techniki C. Freineta do zastosowania na zajęciach przedszkolnych: naturalna 
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