
” Samodzielność, odpowiedzialność , współpraca
Edukacja dla przyszłości – realizacja koncepcji 

Planu Daltońskiego
w Przedszkolu nr 3 w Lublinie”



Motto edukacji daltońskiej
,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy 

za jego możliwościami to może ono 

zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,

a wszystko co dziecko potrafi –

nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst



Plan Daltoński - geneza
Prekursorką była amerykańska nauczycielka – Helen 

Parkhurst. Myśl organizowania pracy indywidualnej 

zrodziła się w 1905 roku, kiedy to Parkhurst zaczynając 

swoją karierę nauczycielską zmuszona była pracować z 

kilkoma klasami jednocześnie. Magazyn szkolny 

przerobiła na klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na 

inny przedmiot. 



Porównanie starej szkoły z nową szkołą według 

promotora szkół daltońskich w Anglii – A. J. Lyncha

Stara szkoła 

 Uważaj i bądź posłuszny!

 Przepisz, odwzoruj. 

 Nie ruszaj się w klasie bez zezwolenia. 

 Nie rozmawiaj bez pozwolenia. 

 Nie śmiej się w czasie lekcji bez pozwolenia nauczyciela. 

 Staraj się być najlepszym. 

 Próbuj pokonać innych. 

 Nie pomagaj kolegom z klasy. 

 Nie pozwól, by pomagali Ci koledzy. 

 Nie występuj przeciw porządkowi szkolnemu. 

Nowa szkoła 
 Wykaż zainteresowanie w Twojej własnej pracy. 

 Bądź samodzielny! 

 Czuj się swobodnie, badaj i podejmuj próby. 

 Dyskutuj. 

 Bądź radosny z własnej pracy. 

 Postaraj się przykładnie pracować. 

 Postaraj się być pomocnym całej klasie. 

 Pomagaj w szczególności osobom słabszym. 

 Przyjmuj pomoc od zdolniejszych. 

 Czyń w szkole tyle, ile tylko potrafisz. 



Wizja szkoły Helen Parkhurst

• samodzielne uczenie się dzieci, 

• nauka we własnym tempie, 

• wdrażania do współpracy, 

• indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego 

ucznia przez nauczyciela, 

• zmuszanie dziecka do poszukiwania najlepszych i 

najprostszych metod pracy, 

• pobudzanie własnej inicjatywy. 



Plan Daltoński dzisiaj

Cele stworzone przez Parkhurst – wolność, aktywność 

własna, współpraca rozwijają się nadal i ewoluują 

dostosowując się do współczesnych warunków. Obecnie 

idee w placówkach daltońskich realizowane są zgodnie z 

trzema fundamentalnymi zasadami: 

 szacunek / odpowiedzialność 

 poleganie na samych sobie 

 współpraca 



Nasze Przedszkole
Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko zaczyna poznawać 

świat w sposób bardziej uporządkowany, zaplanowany i 
systematyczny , a jego rozwój powinien być

we właściwy sposób stymulowany

 Na jakość warunków edukacyjnych wpływa właściwe 
zagospodarowanie przestrzeni. 

 Dobre zagospodarowanie przestrzeni to takie, które pozwala 
dziecku na zaspokajanie podstawowych potrzeb 
rozwojowych. 

 Aranżacja przestrzeni jest bardzo ważnym elementem 
składowym metodyki pracy nauczyciela daltońskiego. 



Aranżacja przestrzeni

Wystrój i sposób adaptacji miejsca warunkuje: 

 Zdrowy rozwój dzieci 

 Ich pomyślną adaptację 

 Jakość kontaktów społecznych 

 Budowanie atmosfery życzliwości 

 Możliwość uczenia się rozumienia otaczającego świata 

 Samodzielne działania dziecka budujące jego wiedzę i 

umiejętności 



Organizacja przestrzeni



Podsumowanie aranżacji 

przestrzeni

Sala zajęć,  wyposażona w różnorodne, interesujące, 

bogate kąciki zainteresowań, pełniące funkcje swoistych 

warsztatów, to doskonały środek dydaktyczny , przy 

pomocy którego można indywidualnie wspierać i rozwijać 

każde dziecko w grupie. 



Rok szkolny
Plan roku przedstawia kolejne wydarzenia, które mają 

następować po sobie , kolejno w trakcie trwania roku 

szkolnego. Dzięki temu dzieci samodzielnie kontrolują  

upływ czasu.



Wizualizacja dni tygodnia
Plan tygodnia oznacza dni tygodnia opisane kolorami, 

które służą do oznaczania wykonanych zadań na tablicy.



Wizualizacja plan dnia
To zbiór ilustracji obrazujących aktywności i działania, 

jakie dzieci podejmują w ciągu dnia w przedszkolu. 

Ilustracje są ruchome i w każdym dniu po śniadaniu dzieci 

wspólnie z nauczycielką ustalają przebieg dnia. Za 

pomocą znacznika wskazują, co aktualnie się dzieje, 

dzięki czemu doskonale wiedzą, co czeka je za chwilę i w 

którym momencie dnia się znajdują. 



Zegar
W koncepcji edukacji daltońskiej stosuje się specjalny 

zegar , który pokazuje upływ czasu. Nauczyciel  wyznacza 

dzieciom zadanie i nastawia zegar.



Tablica zadań
W każdy poniedziałek nauczycielka omawia zadania 
edukacyjne na dany tydzień, natomiast decyzję o dniu 
i czasie wykonania danego  zadania pozostawia 
dzieciom.



Instrukcje zadań i nie tylko

Są to przedstawione w sposób graficzny czynności, np. 

zasady ubierania się i rozbierania w szatni, mycia rąk, 

sznurowania butów. 

Taki sposób organizacji umożliwia dzieciom sprawne 

działanie, zapewnia porządek, stosowanie się do 

wypracowanych, sprawdzonych wzorów. 

Instrukcje do zadań natomiast kierują dziecko w kolejnych 

krokach, do celu, którym jest wykonanie zadania. 



Instrukcje czynnościowe



System pracy - sygnalizator
Sygnalizator służy nauczycielowi w niewerbalnej 

komunikacji z dziećmi. Pozwala w widoczny sposób

( za pomocą obręczy)zaznaczyć formę aktywności dzieci 
podczas zajęć. Poszczególny kolor stanowi pewnego 
rodzaju kod:

Czerwony – dziecko pracuje samodzielnie

Żółty – dzieci pracują w parach lub grupach, 

mogą prosić o pomoc kolegów

Zielony – to czas pracy z nauczycielem



System pracy – praca w grupach
Istotnym elementem w edukacji daltońskiej jest 

współpraca. Do wizualizacji  współpracy służy nam 

tablica „Pracujemy w parach”. Każdego tygodnia 

zmieniają się, co daje dzieciom możliwość kontaktu i 

lepszego poznania kolegów i koleżanek w grupie.



System pracy- kodeks przedszkolaka

System ogólnie przyjętych w grupie  zasad jest 

wizualizowany tak, by dziecko mogło samodzielnie 

przypominać sobie i innym o właściwym zachowaniu.



System pracy- lista obecności
Dzieci samodzielnie odznaczają swoją obecność danego 

dnia w przedszkolu.



System pracy- wizualizacja 

zdobytych umiejętności

Arkusz diagnostyczny „Oceń siebie” wypełniają dzieci 5-
6 –letnie dwa razy w roku (październik – maj).Przy 
pomocy zamalowywania okienek na wybrany kolor 
dziecko określa stopień opanowania przez siebie 
określonej czynności. Dokonuje samooceny określonych 
w arkuszu umiejętności.

Analiza arkusza jest wskazówką dla dziecka , nauczyciela 
i rodzica nad czym muszą wspólnie popracować. 



arkusz „Oceń siebie” 



System pracy- maskotka
Maskotka ,którą dzieci obdarzają szczególnym 

zainteresowaniem. Jest doskonałym narzędziem uczącym 

dziecko samodzielności i zaradności. Dzieci wiedzą że z 

każdym problemem mogą podejść i wyszeptać swój 

problem na ucho.



Wizualizacja dyżurów
Dzieci są odpowiedzialne za niektóre czynności w 

oddziale. Dzięki temu czują się odpowiedzialne za 

powierzone im zadania , starają się wykonywać je 

rzetelnie.



Pomocna dłoń
Asystent nauczyciela to dziecko ,które jest zaangażowane 

w pomoc nauczycielowi w jego działaniach



Samodzielność

Dzieci samodzielnie przygotowują sobie kanapki , 

nalewają zupę a we wtorki śniadanie serwowane jest w 

formie szwedzkiego stołu.



Hałasomierz
Odpowiada za kontrolę poziomu hałasu podczas 

poszczególnych aktywności: zajęcia dydaktyczne, praca 

indywidualna, zabawa swobodna, posiłki itp. 



Odpowiedzialność – wizualizacja 

wyjść do toalety



Praca w zespołach zadaniowych
Zespół zadaniowy dobrany w sposób losowy przeciwdziała izolacji 

dzieci, angażuje wszystkich do działania i realizacji wspólnego celu. 

Ponadto: 

 rozwija wiarę we własne możliwości; 

 daje możliwość dzielenia się pomysłami; 

 rozwija umiejętność współdziałania ale nie wyręczania; 

 uczy przestrzegania zasad; 

 uczy wypowiadania się; 

 uczy słuchania, nie przeszkadzania innym. 



Współpraca między dziećmi
„To już potrafię” – to tablica informacyjna 

znajdująca się w najstarszych oddziałach, na której 

umieszczane są umiejętności dzieci tj. wiązanie butów, 

zapinanie guzików itp. oraz fotografię dzieci, które tę 

umiejętność opanowały i są „specjalistami”. Eksperci 

zamieszczając swoją fotografię ogłaszają w ten sposób 

chęć pomocy w tym, w czym są najlepsze, tak, aby te 

dzieci, które z daną czynnością mają problem, mogły się 

do nich bezpośrednio zgłosić i poprosić o pomoc. 



To już potrafię



Refleksja w planie daltońskim

Dziecko: 

 zastanawia się nad swoim zachowaniem i wykonaną 

pracą; 

 ocenia swoje osiągnięcia i postępy edukacyjne; 

 wskazuje swoje mocne i słabe strony; 

 ocenia swoje zachowanie odnosząc się do zasad 

określonych w oddziale. 



Co plan daltoński daje dzieciom?

 rozwój samodzielnego działania; 

 umiejętność organizacji pracy; 

 umiejętność współpracy (w parach, zespołach); 

 umiejętność dokonywania samooceny; 

 rozwój umiejętności i postaw społecznych; 

 rozwój empatii; 

 łatwiejsze dostosowanie się ustalonym zasadom i regułom; 

 kształtowanie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; 

 świadomość konsekwencji za swoje czyny i decyzje; 

 kształtowanie twórczego myślenia; 

 umiejętność dokonywania wyborów; 



Co Plan Daltoński daje nauczycielowi?

 więcej czasu na pracę indywidualną z dzieckiem, 

 tworzenie zindywidualizowanej edukacji, 

 nieustanne poszerzanie wiedzy i umiejętności, dokształcanie 

 dążenie do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności dzieci, 

 poszukiwanie równowagi pomiędzy dawaniem bezpieczeństwa, a stawianiem 
wyzwań, 

 miejsce wśród dzieci, a nie przed nimi, 

 przejście od lidera do dyskretnego przewodnika, 

 omawianie postępów i trudności, 

 pozytywne wzmacnianie wychowanków, dodawanie wiary we własne możliwości, 

 przekazywanie treści kształcenia w atrakcyjny i angażujący sposób, 

 wizualizacja przestrzeni edukacyjnej, 

 stymulowanie do podejmowania decyzji, 

 rozpoznanie potrzeb indywidualnych dzieci, 

 dawanie poczucia sukcesu 



Dziękujemy


