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1. WYMAGANIE 

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 „Wykorzystanie koncepcji planu daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, 

samodzielności i współpracy dzieci  w wieku przedszkolnym”. 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 

 wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka i motywowanie go 

podejmowania aktywności zgodnie z jego możliwościami, 

 wykształcenie poczucia odpowiedzialności za proces nabywania wiedzy  i umiejętności,  

 rozbudzenie u dzieci motywacji do działania, 

 rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu,                                   
  

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 



 

W przedszkolu rozpoznawane są możliwości i potrzeby rozwojowe każdego dziecka. W tym celu 

prowadzone są: obserwacje  i rozmowy z dziećmi,  rozmowy z rodzicami i ankiety „Informacje o 

dziecku”, które wypełniają rodzice, analizy prac dzieci- plastycznych, testów które wykonują do 

badania percepcji słuchowej autorstwa Z. Cybulskiej,  wzrokowej i poziomu grafomotorycznego 

autorstwa B.  Wilgockiej - Okoń,  analiza arkusza rozwoju autonomii dziecka. Wykorzystywane 

są opracowane przez nauczycielki narzędzia diagnostyczne w celu określenia poziomu 

wiadomości, umiejętności wynikających z podstawy programowej. Dokonuje się analizy 

dokumentów - orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, wykonuje 

badania przesiewowe mowy dziecka, badania audiologiczne. Prowadzi konsultacje z pedagogiem, 

psychologiem, logopedą. 

Dla każdego dziecka opracowane są plany pracy indywidualnej (3-4-latki),   indywidualne 

programy wspomagania i korygowania rozwoju (5-6-latki) oraz  w bieżącym roku szkolnym IPET 

dla dziecka z autyzmem. Z planami i programami zapoznawani są rodzice, mogą wnieść własne 

propozycje ćwiczeń. 
     W celu wspierania indywidualnego rozwoju dziecka realizowana jest koncepcja planu 

daltońskiego. W pracy  bardzo dobrze sprawdzają się pomoce wizualne. Są to zadania z kopertą,  

dla dzieci  wymagających wsparcia ze względu na niski poziom osiągnięć, u których nauczycielka 

zauważyła potrzebę dodatkowego stymulowania danej umiejętności (np. liczenia, ćwiczeń 

grafomotorycznych) lub zadania dla dzieci, których możliwości są większe i poziomem wiedzy i 

umiejętności wyprzedzają swoich rówieśników. Koperty zawierają tabliczki z zadaniami do 

wykonania typu:  rysuj, układaj, maluj, zbuduj, wykonaj zadanie, licz, ułóż, zaprezentuj. Ponadto 

wykorzystywane są obrazkowe instrukcje czynnościowe, które odczytuje dziecko i samodzielnie 

wykonuje zadanie, karty kontrolne, za pomocą których można samodzielnie sprawdzić 

poprawność wykonania zadania. W salach zajęć znajdują się tablice „Już potrafię” - po 

osiągnięciu danej kompetencji, dziecko umieszcza swoje zdjęcie przy piktogramie 

symbolizującym daną umiejętność (wycinanie nożyczkami, utrzymanie równowagi na dysku do 

balansowania, itp.) Każde z dzieci widząc zdjęcie swoich kolegów i koleżanek stara się jak 

najszybciej opanować daną czynność i zostać ekspertem. 

Dziecko zawsze ma prawo wyboru, może zaplanować, kiedy wykona zadanie. Samo podejmuje 

próby poszukiwania właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. 

Dzięki wspieraniu samodzielności dzieci  poznają i doskonalą własne możliwości.  

W pracy z dziećmi stosujemy zasadę odroczonej uwagi, dzięki której to dziecko próbuje 

rozwiązać problem – najpierw samodzielnie, następnie z kolegą, a potem z grupą. Dopiero na 

samym końcu tego łańcuszka stoi nauczyciel. Taka zasada stymuluje myślenie dzieci. 
 

 

5. EFEKTY 

 

Dzięki systematycznej indywidualnej pracy wg koncepcji planu daltońskiego dzieci czynią 

wyraźne postępy w opanowywaniu wiedzy i umiejętności. Są bardziej samodzielne w działaniu i 

w myśleniu. Potrafią myśleć i samodzielnie poszukiwać rozwiązania zaistniałego problemu. 

Dzieci zdolne odnoszą sukcesy w konkursach. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 

Aby w pełni  wspomagać  indywidualny rozwój  każdego dziecka i odkrywać drzemiący potencjał 



należy dokonywać rzetelnej diagnozy potrzeb i możliwości  oraz  stale za nimi podążać. Pracując 

z dzieckiem należy przyjąć zasadę „wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie 

wolno”. Nauczyciel powinien być dla dziecka osobą wspierającą nie liderem. Proces edukacji 

według planu daltońskiego powinien być  wizualizowany. 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 

 wymiana doświadczeń w zakresie realizacji innowacji z Przedszkolem nr 54, 

Przedszkolem 14  w Lublinie, 

 zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola informacji dotyczącej realizacji 

innowacji, 

 informowanie rodziców o realizowanych w ramach innowacji działaniach poprzez 

prezentację multimedialną w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego oraz podczas dni 

otwartych przedszkola  w miesiącu marcu.  
 

 

 


