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 Mazkur kitobda Montessori metodikasi boʻyicha tuzilgan 150 xildagi turli-

tuman mashgʻulotlarni koʻrishingiz mumkin. Ularning barchasi uy sharoitida mashq 
qilish uchun moʻljallangan va hayotining birinchi kunlaridan boshlab bolaning har 
tomonlama uygʻun rivojlanishiga qaratilgan. Mashqlar yosh va mavzu boʻyicha aniq 
ajratilgan boʻlib, ularni bajarish uchun faqat kundalik uy jihozlari va tabiiy materiallar 
kerak boʻladi. Bolani kichikligidan boshlab rivojlanishi haqida gʻamxoʻrlik qiluvchi 
ota-onalar uchun, mashgʻulotlari  Mariya Montessori tamoyillariga muvofiq  batafsil 
bayon etilgan ushbu kitob juda qadrli boʻlib qoladi. 

 
Montessori metodikasi boʻyicha 150 ta oddiy mashqlar yordamida bolangiz: 
 

 kundalik hayotda zarur boʻlgan koʻnikmalarni oʻzlashtiradi 

 sezgi organlari faoliyatini yaxshilaydi: teri his qilish sezgisi, hidlash, eshitish,  
koʻrish va ta’m sezgisi 

 matematika asoslarini oʻrganadi 

 alifboni osongina yodlaydi va oʻqishni oʻrganadi 

 atrofdagi olam: tabiat, odamlar va madaniyat bilan tanishadi 
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Kirish 
    Mariya Montessori, oʻz davridagi boshqa pedagoglardan farqli oʻlaroq, bolani 

oʻqitishni iloji boricha barvaqt boshlash zarurligi haqida doimiy ravishda ta’kidlagan. 
Bolalarni yoshligidanoq tarbiyalash uchun mas’uliyatni u aynan ota-onaga yuklagan. 

    “Bola hayotining dastlabki uch yili uning rivojlanishi uchun asos boʻlib xizmat 
qiladi. Uning oʻzgarishiga, moslashishiga, harakatlarni amalga oshirishiga, atrof-
muhit bilan tanishishiga, xullas, nol yoshdan uch yoshgacha boʻlgan bola 
oʻzlashtiradigan  barcha harakatlarga qarab, biz ushbu davr ijobiy ma’noda 
hayotning qolgan qismidan koʻra uzoqroq davom etadi, degan xulosaga kelamiz. Bu 
davrda bolaning ehtiyojlari shunchalik katta boʻladi-ki, ular kelajakda jiddiy 
oqibatlarga olib kelmasligi uchun ularni e’tiborsiz qoldirib boʻlmaydi” (Mariya 
Montessori). 

    Mashhur italiyalik pedagog Mariya Montessori 1870-yilda tugʻilgan. 26 
yoshida u Italiyadagi birinchi ayol shifokorlardan biriga aylangan. 

    Rivojlanishida turli xil nuqsonlari boʻlgan bolalarni tarbiyalashda ularning 
oʻsishi va rivojlanishi uchun faollik zarurligini va fikrlashni rivojlantirish uchun 
qoʻllarning kichik motorikali koʻnikmalarini oʻzlashtirish kerakligini u tezda bilib oladi.  
Mariya Segenning kar-soqov bolalarga oid asarlari va Itarning odamovi bola 
tarbiyasiga bagʻishlangan asarlariga qiziqib qoladi va shu sababli, Segen va Itar 
tomonidan ishlab chiqilgan didaktik qoʻllanmalarga buyurtma beradi. Ulardan 
foydalangan holda, bolalar qisqa vaqt ichida hayratlanarli yutuqlarga erishishadi. 

    Shunday qilib, Mariya Montessori ushbu metodikalardan “normal” bolalarga 
ham ta’lim berish uchun foydalanish mumkin, degan xulosaga keldi. 

    1907-yilda u birinchi “Casa dei Bambini” (“Bolalar uylari”) ni ochadi, u yerda u 
uch yoshdan olti yoshgacha boʻlgan bolalarga ta’lim va tarbiya beradi. Ilgari, Rimning 
eng noxush hududi boʻlgan San-Lorensoning bu kichik aholisi na bolalar 
bogʻchalariga va na maktablarga qatnashgan, ular oʻz holicha tashlab qoʻyilgan edi. 

    “Bolalar uylari” Montessori pedagogikasi ishlab chiqilgan haqiqiy pedagogik 
tadqiqot laboratoriyasiga aylanadi. 

    Bir yil davomida Italiyada yana bir nechta “Bolalar uylari” ochildi va Mariya 
Montessori oʻqituvchilarga ta’lim berishni boshladi. U doimo  gʻoyalar yaratish ustida 
ishlar va ularni takomillashtirardi, shuningdek  didaktik qoʻllanmalar va materiallarini 
takomillashtirish ustida ishlardi. Keyinchalik shunga oʻxshash muassasalar butun 
Yevropa va AQSH boʻylab yaratildi. 

    1934-yilda fashistlar hokimiyat tepasiga kelgach, Mariya Ispaniyaga joʻnab 
ketadi, ammo u yerda fuqarolar urushi boshlangandi. U Angliyaga, keyin 
Gollandiyaga, Hindistonga boradi, oʻsha yerda u Gandi, Neru va Tagor bilan 
uchrashadi hamda koʻplab Montessori maktablarini ochadi. 



 

    1952-yilda Mariya Montessori Yevropaga qaytadi, dastlab Italiyada boʻlib, 
keyinchalik esa Gollandiyada koʻchib oʻtishga qaror qiladi. Va oʻsha yerda u 82 
yoshida vafot etadi. 

    Uning oʻgʻli Mario onasining ishini davom ettiradi. Bugungi kunda dunyoda 22 
mingga yaqin Montessori maktablari mavjud. 

    Koʻplab taniqli insonlar Montessori tizimi boʻyicha oʻqishgan. Ular orasida: 
    • “Google” asoschilari Larri Peyj va Sergey Brin; 
    • “Amazon.com” Internet-kompaniyasi asoschisi Jeffri Bezos; 
    • “The Washington Post” gazetasining egasi va noshiri Ketrin Grem; 
    • Adabiyot boʻyicha Nobel mukofoti laureati Gabriel Garsia Markes bor. 
    Mariya Montessori uchun tarbiyaning buyuk ijtimoiy vazifasi adolat, uygʻunlik 

va muhabbat edi. U ta’lim – yangi, tinch jamiyatni qurishning yagona yoʻli ekanligiga 
ishongan. 

    Uning birinchi kashfiyoti e’tiborning ahamiyati haqida edi. U “Singdiruvchi 
aql” kitobida shunday yozadi: “Bolaning oʻzi uchun kashf etishi kerak boʻlgan birinchi 
yoʻli – bu fikrni jamlash yoʻli yoki kontsentratsiya yoʻli. Ushbu kontsentratsiyaning 
natijasi ijtimoiy hissiyotni rivojlantirish boʻladi”. 

    Montessori xulosasiga koʻra, yoshlik chogʻidan oʻrganish bolaga hayotning 
barcha sohalarida yordam beruvchi diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantiradi. 

    Uning ikkinchi kashfiyoti –“sezgirlik davrlari” (yoki maxsus sezuvchanlik va 
idroklilik davrlari). Har bir bola oʻz hayotiy ritmlariga, fazilatlariga va yuzaga kelishi 
mumkin boʻlgan qiyinchiliklariga ega noyob shaxs boʻlib, ularning har biri sezgir 
davrlarni boshdan kechiradi. 

    Biz bola hayotidagi uning barcha hissiyotlari koʻtarilgan holatda boʻlgan 
lahzalar haqida gaplashamiz. 

    Agar bu vaqtda atrof-muhit rivojlanishga yoʻl ochib bersa va kattalar bolaning 
qabul qilish qobiliyatidan maqbul darajada foydalanishsa, u yangi bilim va 
koʻnikmalarni osongina va quvonib oʻzlashtiradi. Ushbu muddat tugagandan soʻng, 
yangisini “singdirish” ancha qiyinlashadi. “Agar bola oʻzining sezgirlik davri 
imkoniyatlaridan foydalanmagan boʻlsa, tabiiy oʻzlashtirishning osonligi yoʻqoladi, 
abadiy yoʻqoladi”. 

    Mariya Montessori, shuningdek, barcha bolalar tugʻma qobiliyatlarga ega, 
degan xulosaga keldi, ularning barchasi atrofdagi makonni faol ravishda oʻrganib, uni 
tajriba orqali boshdan kechirishadi. “Tabiatan qiziquvchanlik, hamma narsaga 
qiziqish va favqulodda diqqatni jamlash qobiliyati bilan, bolalar atrof-muhitni 
gubkalar singari soʻrib oladilar”. U bu haqda “Singdiruvchi aql” kitobida gapirib, 
ushbu davrda bola uzluksiz oʻrganish holatida boʻlishini ta’kidlaydi. 

    Har qanday katta yoshli odam bolaning atrof-muhitini oʻz vaqtida uning 
shaxsini rivojlantiradigan va muvaffaqiyatli oʻrganishini ta’minlaydigan zarur didaktik 
material bilan toʻldirish uchun bolaning sezgirlik davrlarini payqay oladi. Kattalar 



 

Mariya Montessori tomonidan va uning kuzatuvlari asosida ishlab chiqilgan barcha 
talablarga javob beradigan materialni toʻgʻri taqdim eta olishlari kerak. 

    Sezgirlik davrlari quyidagilarga boʻlinadi: 
    • nutqni fahmlash davri, 2 oylikdan 6 yoshgacha; 
    • harakatlarni muvofiqlashtirishni oʻzlashtirish davri, taxminan 12 oylikdan 4 

yoshgacha; 
    • tartib hissini shakllantirish davri, taxminan tugʻilishdan boshlab 6 

yoshgacha;  
    • hissiy idrokning rivojlanish davri, taxminan tugʻilishdan boshlab 6 

yoshgacha; 
    • ijtimoiy xatti-harakatlarning shakllanish davri, taxminan 2 yarim yoshdan 6 

yoshgacha. 
    Ayni paytda bolaning qaysi bosqichda ekanligini tushunish qiyin emas. 

Masalan, til oʻrganishga kiritilgan oʻqishga boʻlgan qiziqishning sezgirlik davrida u 
doimiy ravishda ma’lum bir harf nimani anglatishini soʻraydi, soʻz hosil qilishni 
soʻraydi yoki yorliqlarda, qadoqlarda, yoʻl boʻyidagi reklama plakatlarida yozilgan 
narsalarni va hokazolarni tushunishga harakat qiladi. Matematik bilimlarni 
shakllantirishning sezgirlik davri boshlanganda (ular ham til oʻzlashtirish bilan 
bogʻliq), bola atrofdagi narsalarni tinimsiz sanaydi: oʻyinchoq mashinalarni, oʻz 
qadamlarini, mevalar uchun moʻljallangan vazadagi olmalarni va h.k. 

    Yodingizda boʻlsin! U yoki bu sezgirlik davrni yaratish, keyinga qoldirish, 
uzaytirish yoki bekor qilish mumkin emas. Biz faqat unga moslashib, unga munosib 
muhit yaratib bera olishimiz mumkin. 

    Mariya Montessori bolaning rivojlanishi uchun bir nechta rejalar haqida 
gapiradi. 

U “psixoembrional davr” deb ataluvchi 0 dan 3 yoshgacha davom etadigan 
birinchi reja, bunda hamma narsa safga tortiladi va yaratiladi. Bu davrda bolada 
“singdiruvchi aql” mavjud boʻladi: “Biz uchun aqlga sigʻmaydigan fazilatlar va 
imkoniyatlar bolaga ato qilingan, bu ularni yorqin kelajakka olib kelishi mumkin”. 

    Ushbu davrda bolaning ongi uni oʻrab turgan hamma narsani oʻzlashtiradi. 
Kattalar esa bu davrda bola undan oʻz shaxsini rivojlantirish va yaratishda zarur 
boʻlgan elementlarni tortib olishi mumkin boʻlishi uchun atrofni shunga qarab 
moslashtirishlari kerak. 

    Ushbu bosqichdagi asosiy va ancha murakkab vazifa - biz koʻrishni istagan 
narsalarimiz haqida oʻylamasdan bolani kuzatish. 

    Bolani erta yoshidan rivojlantirishga yoʻnaltirilgan prinsiplardan biriga 
muvofiq, Mariya Montessori kattalarga asosiy rolni , ya’ni bola uchun tartibli muhit 
va ma’lum bir chegara yaratish vazifasini beradi. Buning qoidasi shunday: 
tayyorlangan kattalar, tayyorlangan muhit va mas’uliyat bilan birlashtirilgan erkinlik. 

 



 

Tayyorlangan kattalar 
    Tartibni shakllantirishning sezgirlik davrida kattalar tartibli hayot kechirishlari 

va oʻzlarini boshqarishlari bilan bolaning taqlid qilishi uchun namuna boʻlib xizmat 
qilishadi. Bu shaxsiy hayotingizni tartibga solish uchun yaxshi sababdir. 

Tayyorlangan muhit 
    Tayyorlangan muhit bolaga barcha e’tiborini oʻz qobiliyatlarini rivojlantirishga 

yoʻnaltirishga imkon beradi. Bunday muhit tabiatda mavjud emas, shuning uchun biz 
uni yaratish uchun harakat qilishimiz kerak. 

    Kattalar bolaga nisbatan samimiy boʻlishlari va uning rivojlanish bosqichlari 
toʻgʻrisida ma’lumotga ega boʻlishlari kerak. 

    Muhit muhabbat bilan yaratiladi va u bola konstruktiv faoliyat bilan 
shugʻullanishi mumkin boʻlgan bir qator elementlarni oʻz ichiga oladi. Bularning 
barchasi ularning bevosita va toʻgʻri maqsadlarida taqdim etiladi. “Bilimsiz sevgi 
befoydadir va u hech qayerga olib bormaydi”. 

    Bola atrofida sodir boʻlayotgan voqealarni kuzatish orqali oʻrganadi, 
tarbiyachi esa unga taqlid uchun namuna boʻlib xizmat qiladi. 

Oʻquv qoʻllanmalari 
    Uyda Montessori oʻyin maydonini jihozlash uchun bir qator qoidalarga amal 

qilinishi kerak. 
    • Qoʻllanmalarning aksariyat qismi bola harakatga keltirishi mumkin 

boʻlgan bortchali yogʻoch patnis ustiga joylashtiriladi. Bunday qoʻllanmalar estetik 
koʻrinib, yaxlit bir butunlikni tashkil qiladi va bolaning yangi narsalarni oʻrganishga 
boʻlgan ishtiyoqini kuchaytiradi. 

    • Barcha qoʻllanmalar bolaning qoʻli yetar darajada joylashtiriladi va 
quyidagi toifalarga boʻlinadi: 

    - amaliy hayot; 
    - sezgi idrokini rivojlantirish; 
    - matematika; 
    - til; 
    - umumiy madaniyat: tarix, geografiya va fanlar. 
    • Montessori qoʻllanmalari uchun alohida xona ajratish va ularni boshqa 

oʻyinchoqlar bilan aralashtirmaslik kerak. Agar buning iloji boʻlmasa, bir yoki bir 
nechta tokchali maxsus maydonni yaratishga harakat qiling va materiallarni turli xil 
toifadagi qoʻllanmalarga ega boʻlgan patnislar yoki savatlarga doimiy oʻz joylarida 
qoladigan qilib joylashtiring. 

    • Faqatgina bolaga koʻrsatiladigan qoʻllanmalarni joylashtiring va ulardan 
qanday qilib toʻgʻri foydalanishni oʻrgating. Aks holda, u ushbu predmetlar bilan 
ishlashda notoʻgʻri koʻnikmalarni rivojlantiradi va siz kerakli natijaga erisha olmaysiz. 

    • Agar oilada bir nechta bola boʻlsa, har bir bola uchun rivojlanish darajasiga 
qarab qoʻllanmalar tayyorlanishi kerak. 



 

    • Ishlatilganidan soʻng qoʻllanmalar oʻz joylariga asl tartibida joylashtiriladi. 
Shu sababli, bola materiallarni joyiga qaytarishi va istalgan vaqtda ularni qayerdan 
olishni bilishi uchun javonlarga maxsus belgilar (fotosuratlar, qogʻozli stikerlar) 
oʻrnatish muhimdir. 

• Bir nechta bir xil toʻplamlarni tayyorlashga hojat yoʻq. Boshqa bolalar unga 
kerakli qoʻllanmalar bilan shugʻullanayotgan paytda, bola ularning shugʻullanib 
boʻlishini kutishni oʻrganishi kerak. 

    • Patnislar yoki savatlarning tarkibi muntazam ravishda yangilanadi, lekin, 
albatta, har kuni emas. Oʻrganish takrorlashni talab qiladi, shuning uchun bola bir 
necha kun ketma-ket bir xil ish bilan shugʻullanishi kerak. U ushbu mashgʻulotlar va 
qoʻllanmalarga qanchalik qiziqishini hisobga oling. 

    • Material bola uchun juda qiyin emasligiga ishonch hosil qilish kerak; agar 
bola uni oʻzlashtira olmasa, u oʻziga boʻlgan ishonchni yoʻqotadi va endi uni 
oʻrganishga qaytishni istamaydi. 

    • Faqatgina material toʻliq oʻzlashtirilganiga amin boʻlganingizda, bola uchun 
yangi, qiyinroq vazifa qoʻyilishi mumkin. 

    • Materialda faqat bitta chindan ham qiyin element boʻlishi kerak. Kattalar u 
yoki bu mashqda qanday murakkab elementlar boʻlishini oʻzlari belgilashlari kerak 
boʻladi. 

    • Materialni bolaga oʻzini boshqarish va xato qilganini anglashi uchun 
imkoniyat beradigan qilib tayyorlang. Shunda u xatosini tuzatishi va oldinga siljishi 
mumkin boʻladi. 

    Ushbu tamoyillarga rioya qilinsa (tashqi tomondan jozibali boʻlib koʻrinuvchi 
qoʻllanmalar, bitta materialda bitta qiyinchilik, xatolarni aniqlash), siz “haqiqiy” 
Montessori toʻplamlarisiz bu ishni eplashingiz va bolalarni ushbu ajoyib pedagogika 
bilan tanishtirishingiz mumkin. Hattoki Montessori maktablarida oʻqimasdan ham, 
ular uyda xuddi shunday maqsadlarga erishishadi: 

    • mustaqillikni rivojlantirish; 
    • diqqatni jamlashni rivojlantirish; 
    • oʻziga boʻlgan ishonchni va kattalarga nisbatan ishonch munosabatlarini 

rivojlantirish; 
    • kichik motorikani rivojlantirish; 
    • idrokni rivojlantirish; 
    • dunyo haqidagi bilimlarni egallash. 

Mashgʻulotlar taqdimoti 

    Kattalarning mashgʻulotlarga boʻlgan va bolaga boʻlgan munosabati juda 
muhimdir. 

    • Farzandingizni toʻxtatib turmang, uni shoshirmang va unga oʻzi qiziqqan 
tushunchani chuqurroq oʻrganishiga xalal bermang. Agar u haddan tashqari 
“berilib” ketsa, uning e’tiborini boshqa faoliyat turiga yoʻnaltirish kerak. 



 

    • Bolani ranjitmaslik uchun oʻksitadigan yoki xafa qiladigan soʻzlarni 
ishlatmang, gʻazablanmang, xoʻrsinmang va gapingizni diqqat bilan tanlang. Oʻziga 
boʻlgan ishonchni yoʻqotib, u yangi faoliyat turlaridan voz kechishi mumkin. 

    • Hech qachon bolaga “yanglishding”, “bu notoʻgʻri” va shu kabi gaplarni 
aytmang. Unga toʻgʻri yechimni oʻzi topish imkoniyatini bering, shu bilan uning 
fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiring. 

    Oʻzingizni bolangiz bilan mashgʻulotlarga bagʻishlash uchun gʻayrat va qiziqish 
bilan toʻliq tayyor boʻlgan paytingizni tanlash juda muhimdir. 

    Yangi material quyidagi talablarga javob berishi kerak: 
    • farzandingizni yangi faoliyat turi bilan shugʻullanishga taklif qiling 

(“Xohlasang, bugun men senga… koʻrsataman”); 
    • kerakli patnis, savat yoki qoʻllanmalarni olish uchun u bilan birga javonga 

boring; 
    • patnisni bolaning oldidagi stolga yoki gilamga qoʻying; 
    • qoʻllanmalarni uning oʻng tomoniga (agar u oʻng qoʻlda yozsa) yoki chap 

tomoniga (agar u chapdast boʻlsa) joylashtiring; 
    • taqdimot paytida bolangiz bilan gaplashmang. Faqat “Mening qoʻllarim 

nima qilayotganiga qara” deb ayting; agar suhbatning oldini olish mumkin boʻlmasa, 
iloji boricha ohistaroq gapirishga harakat qiling; 

    • bolaga tabassum qiling; 
    • bola mashgʻulotning maqsadini tushunishi uchun  bir bosqichdan 

ikkinchisiga oʻtishda yangi materialni iloji boricha sekinroq namoyish qiling; 
    • taqdimotni boshlaganingizdan soʻng, boladan ushbu mashgʻulotni davom 

ettirishini istash-istamasligini soʻrang; yoki taqdimotni oxiriga yetkazib, undan 
oʻzingizning harakatlaringizni takrorlashini soʻrashingiz mumkin; 

    • qoʻllanmalarni har doim bir xil tartibda taxlab qoʻying; 
    • mashgʻulotni tugatgandan soʻng, bola patnisni joyiga olib borib qoʻysin; 
    • dars oxirida kattalar patnisdagi yoki savatdagi qoʻllanmalarni bolaga aytib 

berishi mumkin, shunda uning soʻz boyligi oshadi. 
    Taqdimot xuddi shu ketma-ketlikda amalga oshiriladi - bu materialni 

yaxshiroq oʻzlashtirishga yordam beradi. 
    Agar taqdimot oxirida bolaning topshiriqni uddalay olmaganligini koʻrsangiz, 

unga hech narsa demang va bir qancha vaqtdan soʻng taqdimotni takrorlang.  
    Ammo agar bola materialni oʻzlashtirgan boʻlsa, unda u qoʻllanmalar bilan 

xohlaganicha ishlashi mumkin. Mashgʻulotni bir necha bor toʻgʻri bajarganidan keyin 
uning e’tibori susaya boshlaganda, uni yangi, qiyinroq masala bilan chalgʻitish kerak. 

    Ba’zan bola mashqni takrorlashni xohlamaydi. Unga hech narsa demang, 
shunchaki qoʻllanmalarni yigʻishtirib qoʻying. Aftidan, u bu faoliyatga tayyor emas 
yoki u bolani qiziqtirmaydi. 



 

    Agar bola boshqa narsaga chalgʻisa va qoʻllanmalarni toʻzgʻitib yuborsa, uni 
toʻxtating va muloyimlik bilan tushuntiring: “Bunday qilmaslik kerak, kel, hamma 
narsani patnis ustiga qoʻyib, boshqa narsa bilan shugʻullanamiz”. 

 
    Amaliy maslahat 
    Inson hayotining barcha sohalari uchun oʻzingizning toʻplamlaringizni qanday 

yaratish haqida oʻylab koʻring. Fasllar almashinuvi, bayramlarning boshlanishi va 
boshqalar haqida hikoya qiluvchi elementlarni har xil patnislar ustiga qoʻying. 
Shunda bola hayot sikli, yil fasllari, oylar, bayramlar haqidagi tushunchalarini oʻzi 
uchun kashf etadi. Bu unga hayotda oʻz oʻrnini topishga, xarakteridagi asosiy 
fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi va uni baxtli qiladi. 

    Tayyorgarlik jarayoni va bola bilan mashgʻulotlar oʻtash kattalarga ham katta 
quvonch keltiradi. Biz kichkintoyimizga boshqacha koʻz bilan qaraymiz, uning doimiy 
rivojlanishini qayd etamiz, uning rivojlanishi kerak boʻlgan qobiliyatlarini va 
yumshatish yoki tuzatilishi kerak boʻlgan zaif tomonlarini kashf etamiz. 

    Bolada shaxsiyatini yaratish va yuksalishi uchun uning dunyosini boyitishga 
tayyor boʻlgan ota-onaga boʻlgan ishonch hissi kuchayadi. Bola va kattalar oʻrtasidagi 
munosabatlar uygʻunlik asosda quriladi. 
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