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1. WYMAGANIE 

 
Dzieci są aktywne 

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Udział dzieci w planowaniu  aktywności własnej i podejmowaniu samodzielnych decyzji 
 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Zapewnienie dzieciom warunków do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących własnej 
aktywności. 
2. Uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za własne działania. 

 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Wykorzystanie metody planu daltońskiego w zakresie wdrażania dzieci do planowania form własnej 
aktywności w ciągu dnia i w okresie tygodnia. Dzieci decydują o tym, w jakim czasie wykonają 
zaplanowane przez siebie zadanie oraz czy zaproszą do współpracy inne dzieci. W tym celu 
wykorzystywane są tablice, np. plan dnia i plan tygodnia służące wizualizacji aktywności podejmowanej 
przez dzieci. Dzieci decydują także o wyborze form odpoczynku, samodzielnie prowadzą hodowle roślin i 



zwierząt (ryb i roślin akwariowych, patyczaków, żółwia). Ponadto uprawiają rośliny w ogrodzie 
przedszkolnym na specjalnie wydzielonych w tym celu działkach. Przygotowują prace plastyczne i 
organizują aukcje na rzecz potrzebującym pomocy.  
Dzieci biorą aktywny udział w przedsięwzięciach realizowanych metodą projektu, np. "Wszystko o 
książce", "W krainie Zębolandii", "Bezpieczne wakacje", "Ptaki i drzewa", "Zdrowy przedszkolak w 
bezpiecznym świeci", "Zimowe zabawy zdrowe i bezpieczne", "Polska w Europie". Realizując 
przedsięwzięcia metodą projektu dzieci wybierają temat, układają razem z nauczycielem pytania, na które 
będą poszukiwać odpowiedzi oraz planują miejsca, które odwiedzą w celu zebrania niezbędnych 
informacji oraz materiałów. Planują także działania, które zrealizują wspólnie z rodzicami. Jako 
podsumowanie projektu przygotowują pokaz umiejętności.  

 

 

5. EFEKTY 

 1. W najstarszych grupach dzieci miały możliwość realizacji przedsięwzięć metodą projektu. 
2. Dzieci miały okazję uczenia się współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań. 
3. Nabyły umiejętność samodzielnego planowania swojej aktywności oraz decydowania o czasie realizacji 
zadania. 
4. Przedszkolaki potrafią hodować rośliny w kąciku przyrody i ogrodzie przedszkolnym oraz opiekować się 
hodowanymi w przedszkolu zwierzętami. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Zadaniem przedszkola jest tworzenie możliwości do podejmowania aktywności i umożliwienie dziecku 
dokonywania samodzielnych decyzji w wyborze rodzaju zabawy, odpoczynku, sposobu uczenia się. W 
celu umożliwienia dzieciom aktywnego planowania i podejmowania decyzji przedszkole powinno podjąć 
systemowe działania służące rozwijaniu samodzielności, a także inwencji dzieci. Realizacji tych działań 
służy, np. wykorzystanie w procesie dydaktycznym metody projektu, założeń planu daltońskiego, 
zapewnienie środowiska rzeczowego do podejmowania wielozmysłowej aktywności oraz wspieranie 
inicjatyw dzieci przez nauczycieli. 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Działania te publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz upowszechniane w ramach 
wymiany doświadczeń z Przedszkolem nr 22, 35 i 58 w Lublinie oraz Szkołą Podstawową nr 2 i 40 w 
Lublinie. 

 

 

 


