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1. WYMAGANIE 

Respektowane są normy społeczne. 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Udział dzieci w planowaniu  aktywności własnej i podejmowaniu samodzielnych decyzji 
 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co 

jest dobre, a co złe. 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Wykorzystanie metody planu daltońskiego  w procesie kształtowania umiejętności społecznych  
dotyczących przestrzegania przez dzieci  ustalonych norm : 
1. Wprowadzenie  we wrześniu wspólnie z dziećmi ustalonych zasad -  kodeks przedszkolaka, który został 
zilustrowany w formie rysunków „ tak można”, „tak nie można’’ oraz umieszczony na tablicy w każdej sali 
zajęć. Ponadto nauczyciele wszystkich oddziałów ustalają wspólnie z dziećmi  konsekwencje wynikające z 
nieprzestrzegania kodeksu  oraz nagrody za jego przestrzeganie. 
2. Wizualizowanie realizacji zasad kodeksu przedszkolaka  poprzez stosowanie sygnalizatora zachowań, 
który służy do przekazania dziecku informacji dotyczącej przestrzegania przez niego zasad kodeksu  



przedszkolaka. 
3. Wprowadzenie  tygodniowej  tablicy zachowań – dzieci pod koniec dnia, w oparciu o informację z 
sygnalizatora zachowań,  zaznaczają swoje zachowanie znaczkiem w kolorach: zielonym za przestrzeganie 
zasad, żółtym za ich nie przestrzeganie (po trzech wcześniejszych upomnieniach), czerwonym za 
zachowania nieakceptowane społecznie.   
4. Przekazywanie informacji rodzicom  o przestrzeganiu przez dziecko zasad kodeksu przedszkolaka  w 
danym dniu  udzielanej  w formie karteczki w kolorze zgodnym z sygnalizatorem zachowań. Ponadto w 
każdej grupie pod koniec dnia dokonywana jest przez dzieci analiza własnych zachowań (dzieci siedząc w 
kręgu oceniają "co mi się udało, co mi się nie udało?") w zakresie przestrzegania kodeksu. 
Pożądane zachowania przedszkolaków wzmacniane są w codziennej pracy poprzez spójne i jednolite 
oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola wypracowane wspólnie z rodzicami. Ważną rolę pełni 
także system oceniania i nagradzania dzieci oparty o plan daltoński polegający na ocenie zachowania całej 
grupy pod koniec tygodnia i otrzymania nagrody tzw. "słodkiej chwili". Swoje zachowania w okresie 
tygodnia dzieci rejestrują w "paszporcie zachowań" - który pod koniec tygodnia zabierają do domu. 

 

 

5. EFEKTY 

 1. Wdrożenie we wszystkich grupach i konsekwentne przestrzeganie jednolitego systemu oddziaływań 
wychowawczych zgodnie z  założeniami planu daltońskiego. 
2. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. 
3. Wzrost skuteczności przestrzegania przez dzieci kodeksu przedszkolaka oraz świadomość wpływu 
zachowań poszczególnych dzieci na ocenę zachowania całej grupy i wiążącej się z tym możliwości 
otrzymania nagrody w postaci "słodkiej chwili". 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Zadaniem przedszkola jest kształtowanie postaw zgodnie z wartościami i normami funkcjonującymi w 
społeczeństwie. Dlatego też ważne jest budowanie podstaw systemu wartości już w wieku przedszkolnym 
i włączenie dziecka w tworzenie tego systemu, którym jest kodeks przedszkolaka. Skuteczną motywacją 
do jego przestrzegania jest system nagród stosowany zgodnie z założeniami planu daltońskiego, jasne i 
czytelne komunikaty w postaci sygnalizatorów oraz ścisłe współdziałanie z rodzicami w tym zakresie. 

 

 

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. 

 

 

 


