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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. 



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.



Jak to zrobić gdy w grupie jest 25 dzieci? 

Poprzez tworzenie licznych otwartych sytuacji edukacyjnych 

dla dzieci – aktywny korytarz, poza zajęciami dydaktycznymi  

realizowanymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego.











Aranżacja przestrzeni – refleksje:

 Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie potencjalnych możliwości 

i indywidualnych potrzeb dziecka oraz taka organizacja zajęć, 

aby te potrzeby zostały zaspokojone.

 Im dziecko jest młodsze tym różnicowanie oddziaływań wychowawczo-

dydaktycznych oraz indywidualizacja jego potrzeb ma większe znaczenie. 



Aranżacja przestrzeni  - podsumowanie

Sala  zajęć, przedszkolne korytarze  wyposażona w  różnorodne, 

interesujące, bogate  kąciki zainteresowań, pełniące funkcje swoistych 

warsztacików, to doskonały środek dydaktyczny , przy pomocy którego 

można indywidualnie wspierać i rozwijać każde dziecko w grupie.



 organizacja kącików;

 wizualizacja procesu nauczania;

 wizualizacja planu dnia, dni tygodnia, planu rocznego;

 tygodniowych zadań edukacyjnych;

 wizualizacja współpracy;

 wizualizacja obowiązków.



Plan roku przedstawia kolejne wydarzenia, które mają następować po sobie,

kolejno, w trakcie trwania roku szkolnego. Dzięki temu dzieci samodzielnie

kontrolują upływ czasu.



Wizualizacja planu miesięcznego



Plan tygodnia przedstawia dni tygodnia opisane kolorami,

które służą do oznaczania wykonanych zadań na tablicy.

Obok dni, dzieci samodzielnie oznaczają stan pogodowy oraz daty w oddziałach

starszych.



Wizualizacja dnia – 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. 



Upływający czas



Tablica zadań - zadania



Tygodniowe zadania



Instrukcje do 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.

Instrukcja porządkowania kącików



Instrukcje czynnościowe

Instrukcja wiązania sznurowadeł





System pracy - sygnalizator



System pracy – praca w parach



System pracy – wizualizacja zasad



System pracy 
Pozytywna motywacja



System pracy – tablica przyborów



System pracy 
wizualizacja obecności



System pracy 
wizualizacja zdobytych umiejętności



Wizualizacja dyżurów w grupie



Wizualizacja dyżurów w grupie
Prawa i lewa ręka



SAMODZIELNOŚĆ W PLANIE DALTOŃSKIM

Dziecko:

 potrafi poradzić sobie z napotkanym problemem;

 dokonuje analizy sytuacji problemowej;

 znajduje środki do pokonania trudności;

 poszukuje informacji i testuje różne metody dojścia do 
określonego celu; 

 jest zmotywowane, bo z chęcią podejmuje działanie 
wymagające jego aktywności.



SAMODZIELNOŚĆ – ELEMENT CODZIENNYCH DZIAŁAŃ 

 samodzielność w działaniu podczas zajęć 
dydaktycznych;

 samodzielność w czynnościach samoobsługowych;

 samodzielność w podejmowaniu decyzji 
– świadome planowanie;

 samodzielność w poszukiwaniu 
i dochodzeniu do rozwiązań.



SAMODZIELNOŚĆ

Dzieci podczas zajęć dydaktycznych same poszukują rozwiązań danego

zadania, uczą się poprzez praktyczne działanie, wykonują je samodzielnie

lub na podstawie krótkiej informacji / instrukcji udzielonej

przez nauczyciela.



SAMODZIELNOŚĆ 



ODOPWIEDZIALNOŚĆ W PLANIE DALTOŃSKIM

Dziecko:

 jest współtwórcą swego procesu uczenia się;

 odpowiada za wynik procesu uczenia się oraz za sposób, 
w jaki ten końcowy wynik powstaje;

 jest autorem i kontrolerem procesu dochodzenia do 
wiedzy;

 samodzielnie decyduje, jaki rodzaj zadania, 
w jakim czasie i w jaki sposób je wykona.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PEŁNIONE FUNKCJE W ODDZIALE:

DYŻURNI:

• nakrywanie do stołów,

• przynoszenie z kuchni brakujących  produktów podczas posiłków, 

• sprzątanie po posiłku ze stołów,

• składanie obrusów,

• zamiatanie,

• wycieranie stołów,



STRAŻNIK CZASU

 Odpowiada za zaznaczanie na planie dnia bieżących 

aktywności w oddziale.



 Odpowiada za kontrolę poziomu hałasu 

podczas poszczególnych aktywności: 

zajęcia dydaktyczne, praca indywidualna, 

zabawa swobodna, posiłki itp.

STRAŻNIK SKALI GŁOSU



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZABAWĘ W CZASIE WOLNYM

 Dzieci każdego dnia planują zabawę swobodną 
w kącikach w sali i na korytarzu:

 Odpowiadają za miejsce zabawy i pozostawienie po sobie porządku;

 W razie nieporządku w kąciku dyżurni bądź nauczyciel mają wiedzę, 

kto bawił się w danym miejscu.



Odpowiedzialność  współpraca



WSPÓŁPRACA – ELEMENT CODZIENNYCH DZIAŁAŃ 

 współpraca na zajęciach m.in.:

- praca w parach; 

- praca w zespołach zadaniowych;

 współpraca między dziećmi 

- „starszy – młodszy”;

- „w czym mogę pomóc”



PRACA W PARACH 
 odnosi się do całokształtu funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej -

dzieci nie tylko współpracują ze sobą w ustalonych parach podczas zajęć 

dydaktycznych ale także pomagają sobie wzajemnie np. przy ubieraniu się, 

czy pełnieniu „funkcji” w grupie;

 cotygodniowa zmienność par, pozwala na działanie „każdego z każdym” 

co daje dzieciom możliwość kontaktu i lepszego poznania wszystkich 

koleżanek i kolegów w grupie.



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.





WSPOŁPRACA MIĘDZY DZIEĆMI

 rola opiekuna – „starszy – młodszy” – polega na sprawowaniu opieki dzieci 

starszych, bardziej doświadczonych nad młodszymi;

 opiekunowie ustaleni są na cały rok szkolny  i to oni wspomagają swoich 

„podopiecznych” w czynnościach, które mogą sprawić młodszym trudność 

np. pomoc przy wytłumaczeniu zadania, ubieraniu się itp;

 opiekunów/przewodników można ustalić w grupie zróżnicowanej wiekowo 

ale także takich przewodników z grup starszych można ustalić dla dzieci 

nowoprzyjętych do przedszkola.



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;

wszechstronny rozwój.



 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

Co Plan Daltoński dał nauczycielom: 



najświeższe informacje: www.facebook.com/malieuropejczycy

os. Bolesława Chrobrego 121

60-681 Poznań

email: p148@poznan.interklasa.pl

www.p148.poznan.pl


