
Z S P  W I Ę C K O W I C E

Zapewnienie rozwoju każdemu uczniowi 
zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.

Plan Daltoński





Jak Plan Daltoński pozwala zapewnić indywidualny rozwój 

również dzieciom ze specjalnymi potrzebami?



Kolorowe dni tygodnia w edukacji daltońskiej

Wizualizacja dni tygodnia pomaga dziecku zorientować się czasie. Codziennie rano 
wyznaczona osoba zaznacza strzałką odpowiedni dzień tygodnia. Z doświadczeń 
wynika, że już trzylatki bardzo szybko uczą się nazw dni tygodnia, wiedzą jaki 
dzień jest pierwszy w tygodniu, który dzień jest przed środą, a który nastąpi po 
czwartku. W placówkach daltońskich dni tygodnia wykorzystywane są do 
planowania pracy oraz zaznaczania, w jakim dniu tygodnia uczeń zrealizował 
zadanie.



ARANŻACJA PRZESTRZENI



ARANŻACJA PRZESTRZENI

W każdej sali lekcyjnej są wydzielone:
- kąciki przedmiotowe
- kąciki czytelnicze
- strefy relaksu i odpoczynku



ARANŻACJA PRZESTRZENI



ARANŻACJA PRZESTRZENI

Strefa ciszy na górnym korytarzu 
dla starszych uczniów.

Strefa relaksu i wypoczynku



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE

Kluczem do sukcesu we współpracy wydaje 
się być tworzenie par i pozytywnych relacji 
pomiędzy uczniami. Każdy z nich okazuje 
się być „właściwie koleżeński”.
Uczniowie mają stosunek do siebie bardziej 
wyrozumiały. Zaczynają uzmysławiać 
sobie, że nie wszyscy są tacy jak „ja”, czy 
tacy jak mój kolega/koleżanka. Przez cały 
czas uczą się tolerancji i szacunku do 
drugiej osoby.
Uczą się korzystać ze swoich mocnych 
stron, służąc pomocą innym.
Praca w parach i grupach sprawia, iż klasa 
staje się bardziej zintegrowana i tworząca 
„jeden zespół”.



WIZUALIZACJE



ZEGAR DALTOŃSKI



INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE 

Są one prostym przepisem, na to jak wykonać jakąś aktywność, pracę plastyczną 
lub innego rodzaju działanie. Dzięki zastosowaniu instrukcji, dzieci są w stanie 
samodzielnie wykonać zadanie. Wiedzą jakie kroki należy podjąć, aby odnieść 
sukces. Dzięki pracy z instrukcją uczniowie rzadziej korzystają z pomocy 
nauczyciela.



INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE / ZADANIA



TABLICA ZADAŃ – przedszkole i klasy I-III 

Tablica zadań jest pomocą dydaktyczną, która najbardziej odróżnia idee planu 
daltońskiego od tradycyjnego myślenia o edukacji. Wykorzystanie tego narzędzia 
kształtuje w dzieciach samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję. 
Nauczyciel przedstawia dzieciom zaplanowane zadania. Informuje dzieci o celach 
jakie osiągną poprzez wykonanie pracy. Tłumaczy sposób wykonania zadań, razem 
oglądają instrukcje do pracy. Następnie uczniowie planują, kiedy chcą wykonać 
dane zadanie. Istotnym punktem pracy jest czas refleksji po wykonanej pracy.



KARTY PLANOWANIA I REFLEKSJI 
klasy 4-8

W klasach 4-8 nie ma tablicy zadań, a są tzw. Karty planowania i refleksji.
Uczniowie pracę z każdym działem rozpoczynają od planowania swojej pracy. 
Wiedzą jakie zagadnienia będą poruszane, i jakie zadania  będą realizowane. 
Znają dokładnie wymagania oraz terminy wykonania swoich obowiązków. 
Na karcie planowania zadania są podzielone na poziomy trudności, dzięki temu 
każdy uczeń pracuje na miarę swoich możliwości.
Po każdym zadaniu następuje proces refleksji. Pomaga to zarówno 
nauczycielowi, jak i uczniowi ocenić co było trudne, a co łatwe w tym dziale.
Dzięki temu każdy wie na co jeszcze warto zwrócić uwagę lub powtórzyć.



PROJEKTOWNIA KLASY 4-8

W klasach 4-8 uczniowie mają do dyspozycji 
„Projektownię” – jest to forma jedyna w 
Wielkopolsce.
W projektowni uczniowie realizują 
miesięczne projekty międzyprzedmiotowe, 
łączące ze sobą wiedzę z różnych dziedzin.
Mają do dyspozycji 5 kategorii do wyboru.
Dzięki takiej formie pracy uczniowie nie 
muszą „uczyć się na pamięć” wielu stron 
podręczników. Przygotowują się do realizacji 
projektu poprzez wyszukiwanie informacji, 
wykonywanie zadań, doświadczeń itp.
Nowinką jest też metoda „odwróconej klasy” 
– uczeń zamienia się z nauczycielem, 
wcielając się w jego rolę.
Samodzielnie przygotowuje lekcję i ją 
przeprowadza. 



SYGNALIZATOR

Lekcje są podzielone w taki sposób, by można realizować wszystkie formy pracy 
wynikające z trzech kolorów. Bywa, że na początku (kolor zielony), dokonujemy 
wprowadzenia do lekcji, a uczniowie pracują z nauczycielem. Podczas pracy w 
parach (kolor żółty) uczniowie działają w parach, wspólnie realizując zadanie. Kolor 
czerwony oznacza, iż czerwony następuje czas pracy samodzielnej – bez konsultacji.
Uczeń ma do dyspozycji „Instrukcję rozwiązywania problemu”, materiały 
pomocnicze w kąciku przedmiotowym. Może też korzystać z pomocy ekspertów.

Zalety pracy z sygnalizatorem :
- podejmowanie prób samodzielnej pracy przez dzieci;
- samodzielne pokonywanie trudności przez uczniów;
- nauka umiejętności pracy z kolegą nad zadaniem;
- nauczyciel staje się wsparciem dla osób 
potrzebujących dodatkowej pomocy



KAŻDY JEST WAŻNY - EKSPERCI



Plan Daltoński – na czym więc to polega?

Jednym z najważniejszych elementów edukacji daltońskiej jest myślenie o dziecku 
w sposób podmiotowy i traktowanie go tak, by ujawnić jego aktywność, 
samodzielność i zdolność do osiągania wyznaczonych celów. 
Dlatego my:
- Zaczynamy od tego, co uczeń potrafi, a nie od tego, czego nie umie;  
- Umożliwiamy dzieciom podejmowanie inicjatyw;
- Rozwijamy w dzieciach pewność siebie, sprawimy, że staną się bardziej  

samodzielne i odpowiedzialne;
- Zakładamy, że uczeń umie o wiele więcej niż my powierzamy mu do wykonania.

Wszystkie działania w ramach planu daltońskiego są planowane przez nauczyciela z 
uwzględnieniem realizacji podstawy programowej.

Uczniowie zdobywają wiedzę, osiągając zaplanowane cele edukacyjne. Jednocześnie 
sami decydują o momencie wykonania zadania, planują, odpowiadają za efekt, uczą 
się pracować samodzielnie lub w parach, poznają swoje mocne i słabe strony. 



NASZ SUKCES

W czerwcu 2022 pozytywnie zakończyliśmy proces certyfikacji, a audyt nasze 
pracy został oceniony bardzo dobrze.
Dzięki temu jesteśmy jedyną w Wielkopolsce szkołą Daltońską.
Jest to niewątpliwie ogromny sukces naszych nauczycieli oraz uczniów i 
rodziców, którzy nas w tym procesie wspierali.



„Jeżeli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, 
to ono może zrobić więcej niż od niego oczekujemy…”

Helen Parkhurst


