Как да направим сами глобус
Монтесори?
В своето учение Мария Монтесори се застъпва за ученето, което събужда сетивата на детето.
Ето защо всяка сетивна дейност представлява голям интерес. Проектирането и визуализирането
на света, в който живеем, ми се струва от съществено значение.
Преди 6-годишна възраст не е необходимо да навлизате в прекалено сложни понятия в
географията. Важността е да се съсредоточите върху това, детето да може да се ориентира в
основните части на един глобус.
Глобусът на Монтесори е много визуален, защото веднага виждаме размера и значението на
океаните и веднага идентифицираме всеки континент благодарение на цветния код, много
визуален и лесно забележим дори в много малък вариант.
За да направите сами глобус Монтесори ще са ви необходими:
 „стандартен“ земен глобус
 копирна хартия
 алуминиево фолио
 молив
 ножица
 лепилен лак
 цветен пясък (оранжев, розов, червен, жълт, зелен, кафяв и бял за глобуса с цветни
континенти, а за глобуса суша и вода - бял или зелен)
 спрей от синя боя
Стандартния глобус може да бъде в размер по ваш избор, като това може да бъде дори и лампа.

Оградете външните елементи и стойката на земното кълбо с алуминиево фолио за да не се
боядисат в синя боя.

След това идва деликатната операция с копирането. Казвам много деликатна, защото не е
лесно да се копира на кръгла повърхност. Трябва да се внимава с контурите на континентите,
така че те да запазят оригиналните форми върху листа за копиране.
След това залепете слоевете си на съответните континенти (достатъчно е просто лепило със
стик), като не трябва да прилепяте прекалено много, в противен случай може да имате проблеми
със свалянето 😊

След това можете да премитете към самото боядисване със синята боя. Съветвам ви да излезете
навън или в гараж, предпазвайки добре мебелите до него, защото миризмата е много силна, а
частиците боя летят навсякъде!

След това отстранете алуминиевото фолио и всеки слой от хартията за копиране.

След това идва стъпката с полагане на пясъци с различни цветове. Намажете добре
континента с лепилен лак, като наистина много внимавате с формата на очертанията на всеки
един от континентите.
След това изсипете пясъка върху континента и го оставете да изсъхне половин ден (или за
една нощ).
След като изсъхне, повторете операцията, за да поставите втория слой. Затова поставете
много дебел слой лепилен лак върху първия слой пясък, след това отново изсипете пясък и
оставете да изсъхне половин ден.
Препоръчвам всеки път да слагате по два слоя за по-добро качество и по-красив завършек.
Винаги завършвайте с изключително щедър слой лепилен лак. Този последен слой ще
втвърди цялото и ще позволи на песъчинките да не се "ронят", когато детето работи със земното
кълбо.

Предлагам ви да работите само с по един цвят, в противен случай рискувате да имате няколко
зърна пясък и от други цветове, които ще паднат от станалите континенти и след това ще бъде
досадно да премахвате всяко малко зрънце пясък.
Накрая след като всичко е залепено и изсъхнало добре можете да измиете следите от лепило с
вода (без триене!). И ето ви завършения глобус Монтесори:

По същият начин, само че с един цвят на цветния пясък - бял или зелен, можете да направите
и първият глобус на Монтесори: Суша и вода.

