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1. Wstęp 

Plan daltoński jest nowatorską koncepcją i metodą dydaktyczną edukacji XX wieku. 

Prekursorką planu daltońskiego była Helen Parkhurst, która zapoczątkowała nowy sposób 

myślenia o edukacji. Współcześnie koncepcja planu daltońskiego jest szeroko 

rozpowszechniona w nauczaniu dzieci od 4 do 12 roku życia w wielu krajach m.in.: Austrii, 

Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, Australii, Japonii. Obecnie na świecie jest 

około 400 placówek, które realizują założenia edukacji daltońskiej.  

Założeniem planu daltońskiego jest praca indywidualna, która stała się jednym  

z podstawowych wyznaczników dzisiejszego systemu oświaty. Parkhurst dążyła do tego, aby: 

pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie; pobudzić je do współpracy; zastosować 

indywidualne sprawdzanie przez nauczyciela wyników pracy ucznia. W związku z tym 

sformułowała plan, którego naczelną zasadą było respektowanie prawa ucznia (...) do 

pracowania bez przerwy nad przedmiotem, w którym się pogrąży; do pracowania z 

zainteresowaniem. Według prekursorki wolność i odpowiedzialność są u dzieci powiązane i nie 

mogą funkcjonować oddzielnie.  Zasady koncepcji daltońskiej: odpowiedzialność, 

samodzielność i współpraca składają się na wspólną filozofie życia. Edukacja daltońska może 

stanowić odpowiedź na współczesne problemy społeczne, dydaktyczne i pedagogiczne. 

Elastyczność koncepcji daltońskiej odwołuje się do zdolności twórczych ucznia i ma ona na celu 

stworzenie szkoły, gdzie uczeń rzeczywiście może się uczyć. 

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego 

możliwościami, to może ono zrobić więcej, 

niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi 

– nauczycielowi zrobić nie wolno.   

Helen Parkhurst, motto edukacji daltońskiej1 

                                                      

1  E. Konieczko, W drodze do edukacji daltońskiej, http://plandaltonski.pl/publikacje/115-wdrodze-do-edukacji-

daltonskiej (dostęp: 31.07.2013). 
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2. Opis, zakres i miejsce innowacji 

 

Autor: mgr Barbara Służałek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach. 

Realizator: mgr Barbara Służałek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach. 

Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna. 

Zakres innowacji ze względu na zasięg: Obejmuje uczniów w klasie I – III uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach, których nauczycielem jest mgr Barbara Służałek.  

Warunki realizacji innowacji: w ramach lekcji. 

Czas trwania: 01.09.2021 r. do 30.06.2024 r. (do końca trwania edukacji wczesnoszkolnej). 

Koszty innowacji: Innowacja wymaga niewielkich kosztów i źródeł finansowania. Większość 

działań nauczycielki opiera się na proponowanych i wypracowanych przez realizatorkę 

innowacji materiałach. 
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3. Motywacja wprowadzenia innowacji 

 

Odnosząc się do mojej drogi zawodowej, od zawsze fascynował mnie proces tworzenia. 

Planem daltońskim interesowałam się już od jakiegoś czasu stąd też decyzja o wprowadzeniu 

właśnie takiej innowacji w klasie, gdzie od września będę nauczycielem. Pracuję już 26 lat  

i zdążyłam się już przyzwyczaić do pewnych schematów, stereotypów i pracy z dużą ilością 

dzieci. Przy zmieniających się warunkach życia ważne jest poszukiwanie takich metod i form 

pracy, które          w sposób najbardziej rzetelny przygotują ucznia do funkcjonowania w 

otaczającej go rzeczywistości. Jestem nauczycielem kreatywnym, otwartym na nowe 

doświadczenia – „Uczę       w przekonaniu, że to co zasieję, to zbiorę”.  

Żeby dobrze zrozumieć koncepcję planu daltońskiego uczestniczyłam w konferencji 

„Pedagogika planu daltońskiego”, która prowadzona była przez panią Annę Sowińską - 

konsultanta edukacji daltońskiej Polskiego Stowarzyszenia Dalton (w latach 2018-2019 

dyrektora pierwszej w Polsce daltońskiej Szkoły Podstawowej) oraz Roberta Sowińskiego - 

członka Zarządu Fundacji Dalton International i wydawcę „Pedagogika planu daltońskiego” 

R.Roehner, H.Wenke, (Wydawnictwo SOR-MAN). Konferencje daltońskie stały się bodźcem do 

poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych a plan daltoński inspiracją i źródłem, z którego 

można czerpać, modyfikować, unowocześniać i dostosowywać swój warsztat pracy do wciąż 

zmieniających się warunków.  

Edukacja daltońska jako jedna z alternatywnych systemów nauczania jest opracowana 

zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zakłada ona indywidualizację procesu wychowania  

i kształcenia poprzez wdrażanie dzieci do odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. 

Pedagogika daltońska stwarza dzieciom sytuacje, w których w praktycznym działaniu, własnym 

wysiłkiem zdobywają życiowe doświadczenie, nawyki i wzory postępowania. Kiedy my, 

nauczyciele jesteśmy przekonani o celowości i skuteczności realizowanych przez nas zadań  

i programów, dzieci z ochotą i entuzjazmem będą uczestniczyć w proponowanych działaniach. 

Poprzez zabawę i pracę będą się uczyć, a jednocześnie czerpać radość z odkrywania  

i doświadczania.  
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Jeśli będziemy pracować wg trzech głównych zasad to dzięki edukacji daltońskiej będziemy 

kształtować u dzieci te cechy, które są pożądane u dorosłego człowieka we współczesnym 

świecie. Koncepcja Planu Daltońskiego mnie jako nauczycielowi daje wolność myślenia, 

tworzenia i działania w edukacji, którego celem jest: wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu 

postaw prospołecznych, wypracowanie empatii, świadomości siebie, stabilnego i adekwatnego 

poczucia własnej wartości, umiejętności nawiązywania współpracy na wysokim poziomie oraz 

przygotowanie do szczęśliwego, satysfakcjonującego życia a nie egzaminów. 
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4. Cele związane z innowacją 

 

Cele ogólne innowacji: 

 zapewnienie edukacji adaptacyjnej (faza przechodzenia z edukacji przedszkolnej do 

szkoły podstawowej) w czasie realizacji programu nauczania, 

 wspieranie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności dzieci. 

 stworzenie warunków do korzystania z wolności. 

 uznanie, że każde dziecko przechodzi indywidualny proces kształcenia i rozwoju  

i dostosowanie do niego materiału dydaktycznego. 

 stworzenie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki. 

 wspieranie rozwoju emocjonalnego oraz umiejętności rozumienia i wyrażania własnych 

emocji. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Dzieci 

 kształtowanie umiejętności wybierania własnego tempa w czasie wykonywania zadania, 

 uczenie się polegania na sobie i korzystania z cech i umiejętności swoich kolegów  

i koleżanek, 

 podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań oraz 

uczenie, że proces jest ważniejszy niż wynik również ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, 

 rozwijanie umiejętności kierowania lub spontanicznej współpracy w grupie i zespole, 

 rozwijanie umiejętności współpracy z różnymi dziećmi ze swojej klasy, 

 kształtowanie wiary we własne możliwości oraz uczenie, że praca razem to nie to samo 

co współpraca, 

 zwiększenie zakresu odpowiedzialności za siebie i innych oraz uczenie krytycznego 

spojrzenie na ich własną pracę, 
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 nabywanie umiejętności społecznych i podporządkowanie się ustalonym zasadom  

i regułom, 

 kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania oraz stymulowanie 

samodzielnej postawy podczas wykonywanej pracy, 

 uświadamianie konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny oraz 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 

 angażowanie do samodzielnego planowania i obmyślania rozwiązań danego problemu, 

 rozwijanie inicjatywy w działaniu i myśleniu oraz zapewnienie przestrzeni i możliwości 

dokonywania wyboru, 

 rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności, 

indywidualności oraz jego akceptacja, 

 rozumienie potrzeby nazywania i wyrażania własnych emocji oraz kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, 

 nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym oraz aktywny udział w życiu 

kulturalnym szkoły. 

 

Nauczyciel 

 zapewnia nieprzerwalny rozwój dzieci poprzez stosowanie środków pomocniczych, 

 dostosowuje tempo pracy do możliwości dzieci oraz przydziela odpowiednie zadania, 

które zachęca dziecko do współpracy, 

 uczy polegania na sobie i korzystania z cech i umiejętności swoich kolegów i koleżanek, 

 uczy podejmowania prób samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań, 

 uczy, że proces jest ważniejszy niż wynik ze świadomym wykorzystaniem metod i 

narzędzi wywodzących się z informatyki, 

 uczy umiejętności kierowania lub spontanicznej współpracy w grupie i zespole, 

 uczy umiejętności współpracy z różnymi dziećmi w klasie, 

 kształtuje wiarę we własne możliwości oraz uczy, że praca razem to nie to samo co 

współpraca, 
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 uczy zwiększenia zakresu odpowiedzialności dzieci za siebie i innych oraz uczy 

krytycznego spojrzenie na własną pracę, 

 uczy umiejętności społecznych i podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom, 

 kształtuje odpowiedzialność za wykonanie podjętego zadania przez dzieci oraz stymuluje 

samodzielną postawę podczas wykonywanej pracy, 

 uświadamia konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny oraz 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 

 angażuje do samodzielnego planowania i obmyślania rozwiązań danego problemu, 

 rozwija inicjatywy w działaniu i myśleniu oraz zapewnienia przestrzeń i możliwości 

dokonywania wyboru, 

 uczy poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności oraz jego 

akceptacji, 

 uczy nazywania i wyrażania własnych emocji oraz kształtuje postawy prozdrowotne, 

 rozwija umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, 

 zachęca do nawiązywania więzi z najbliższym otoczeniem społecznym oraz do 

aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, 

 zapewnia dziecku swobodę w wykonywaniu działań w ukierunkowaniu na aktywność 

badawczą, obserwację, 

 prowadzi działania pogłębiające współpracy z rodzicami, 

 wykorzystuje naturalną potrzebę aktywności dziecka w sposób świadomy i planowy, 

 stosuje niestandardowe środki dydaktyczne (wizualizacja procesów, realizowanych zdań 

oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej), 

 wsłuchuje się w to, co dziecko ma do zakomunikowania oraz uwzględnia jego opinię  

i wnioski w kreowaniu rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, 

 uczy efektywnego zarządzania i wykorzystania upływającego czasu. 

Rodzice 

 włączanie rodziców do współpracy z nauczycielem i szkołą, 

 organizowanie warsztatów dla rodziców „Jeśli zrozumiesz – zaufasz, jeśli nie rozumiesz – 

zaczynają rodzić się wątpliwości”, 

 dostarczenie rodzicom informacji o rozwoju i postępach dzieci, 
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Przewidywane efekty: 

 

Dziecko 

 jest zmotywowane do pracy, 

 jest odpowiedzialne za własne działania, 

 ma poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie i zaufanie do dorosłych, 

 ocenia proces nabywania wiedzy i umiejętności, 

 współpracuje z nauczycielem i rówieśnikami, 

 potrafi zarządzać czasem, 

 staje się samodzielne, odpowiedzialne, współpracuje z innymi,  

 staje się sumienne, obowiązkowe i twórcze, 

 zna swoje prawa: do szacunku, nauki, do popełniania błędów, wolności słowa, do 

własnego zdania, indywidualnego tempa pracy oraz wyboru zadania, miejsca, sposobu  

i formy działania samodzielnie lub w zespole, 

 odnosi sukces edukacyjny. 

Nauczyciel 

 świadomie planuje i organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny, 

 słucha, szanuje i ufa swoim uczniom, 

 wykorzystuje talenty swoich uczniów, 

 motywuje dzieci do rozwoju swoich umiejętności i zastanawia się wraz z nimi, 

 odczuwa przyjemność z pracy z uczniami, 

 doskonali swój warsztat pracy, 

 ma stały kontakt z rodzicami uczniów, 

 zapewnia edukację adaptacyjną. 

Rodzice 

 wspomagają i wierzą w swoje dziecko, 

 włączają się do współpracy z nauczycielem i szkołą, 

 znają założenia wychowania i kształcenia według Planu Koncepcji Daltońskiej. 



11 
 

5. Sposób realizacji 

 

Wprowadzana innowacja ma na celu indywidualizację procesu wychowania i kształcenia 

dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. System edukacji daltońskiej oparty jest na trzech 

filarach: wolności (odpowiedzialności), samodzielności i współpracy.  

 

WOLNOŚĆ (odpowiedzialność) - uczeń ma prawo wyboru. Proces uczenia się wskazuje na 

bezpośredni związek między motywacją a odpowiedzialnością. Motywacja do działania powinna 

wynikać z indywidualnych potrzeb dziecka. Nauczyciel nie może stosować przymusu. Uczeń sam 

decyduje o sposobach wykonania postawionego zadania (kolejności i czasie). Wszystko, do 

czego dochodzimy sami jest łatwiejsze w zapamiętaniu. Poczucie odpowiedzialności będzie 

stymulowane wtedy, gdy uczeń będzie mógł planować i ukończyć sam swoją pracę, będzie 

zmotywowany tylko wtedy, gdy poczuje, że jest odpowiedzialny za to co robi. 

„(…) uczeń uczy się na własną 

odpowiedzialność w towarzystwie 

rówieśników, przy czym wszyscy 

realizują to samo śmiałe 

przedsięwzięcie”. 

Helen Parkhurst 

 

SAMODZIELNOŚĆ - uczeń sam poszukuje sposobów rozwiązywania problemów i sam wykonuje 

zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Uczeń z chęcią podejmuje 

działania wymagające od niego aktywności. Na podstawie wskazówek nauczyciela stara się 

rozwiązać postawiony problem, szuka także własnych źródeł wiedzy, traktuje nauczyciela jako 

partnera, od którego może uzyskać wskazówkę, podyskutować. Nauczyciel umożliwia uczniom 

samodzielne pojmowanie decyzji, samodzielne podejmowanie działań wyzwalających 

wielokierunkową aktywność poznawczą.  
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Uczeń będzie samodzielny na tyle, na ile szeroko nauczyciel będzie przestrzegał samodzielności  

i stworzy warunki osiągania samodzielności w różnych jej płaszczyznach. 

WSPÓŁPRACA ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy z każdym, nie tylko z najbliższymi 

kolegami. Uczniowie otrzymują propozycje zadań do wykonania w parach, zapoznają się  

z zadaniem, wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, że musi między nimi dojść do komunikacji, 

która stanowi podstawę współpracy. Tłumaczenie przez rówieśnika jest czasami bardziej 

skuteczne niż polecenia nauczyciela. Podejmowanie działań we współpracy zaspakaja potrzeby 

dialogu rówieśniczego i poczucia bezpieczeństwa. 

 

„Nie ma wolności bez odpowiedzialności, 

nie ma samodzielności bez szacunku dla 

różnic indywidualnych, nie ma współpracy 

bez szacunku dla innych”  

Helen Parkhurst 

Aby dziecko chciało się uczyć szkoła musi być miejscem ciekawym, inspirującym  

i atrakcyjnym by kojarzyło się dziecku z przygodą edukacyjną. Ta refleksja wymaga zmiany  

w organizacji procesu kształcenia, która zakłada, że rozwój dziecka dokonuje się przez 

samodzielne doświadczenie, współpracę z rówieśnikami i nauczycielem, branie 

odpowiedzialności za własne plany, wysiłki oraz samokontrolę efektów własnego uczenia się. Te 

wszystkie przesłanki stanowią fundament procesu kształcenia, w którym dziecko może 

samodzielnie sięgać po różne źródła wiedzy w dostępnej dla niego przestrzeni, współdecydować      

o przebiegu procesu kształcenia zarówno pod względem doboru jak i kolejności i realizacji 

zadań. 

W realizacji planu daltońskiego bardzo ważny jest dobór metod w toku procesu 

kształcenia: metoda projektu badawczego i edukacyjnego, eksperyment, obserwacja, hodowla, 

metoda zadań stawianych do wykonania, portfolio tematyczne, krzyżówki, wykreślanki, gry               

i zabawy terenowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, tworzenie plakatów, prezentacji.  
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Stosowanie wiele urozmaiconych metod ma aktywizować uczniów do uczenia się oraz 

powodować by edukacja była postrzegana przez nich jako przygoda poznawcza rozwijająca 

własne zainteresowania i pasje. 

Pierwszym działaniem w realizacji strategii planu daltońskiego jest zapewnienie czasu na 

wzajemne poznanie się, ustalenie wspólnych zasad sprzyjających wzajemnego uczeniu się                     

i poznanie reguł planu daltońskiego.  Najłatwiej jest osadzić reguły planu daltońskiego w 

prawach dziecka, które staną się podstawą do zrozumienia istoty filarów planu daltońskiego: 

samodzielność, współpraca, odpowiedzialność i refleksja. Świadomość własnych praw przez 

dzieci do: szacunku, nauki, prawo do popełnienia błędów, wolności słowa, własnego zdania, 

indywidualnego tempa pracy oraz wyboru: zadania, miejsca, sposobu i formy działania 

samodzielnego lub w zespole jest bardzo pomocna rozstrzyganiu różnych sytuacji.  

Sposób realizacji koncepcji edukacji daltońskiej wiąże się z modyfikacją przestrzeni 

edukacyjnej, czyli otoczenia, w którym zachodzi proces uczenia się. Bardzo ważne jest, aby 

uczniowie mieli stworzone odpowiedni warunki do wykonywania zadań. Chodzi tu np.   

o rozwiązania istniejące w wielu koncepcjach pedagogicznych tzw. „kąciki zainteresowań” lub 

„kąciki tematyczne”. Są to propozycje mające na celu zgromadzenie w wyznaczonych miejscach 

materiałów związanych z jakimś tematem lub rodzajem aktywności. Nauczyciel obserwując 

swoich uczniów poznaje ich zainteresowania, możliwości, metody i formy działania. 

Uwzględniając to daje dzieciom propozycję przygotowania miejsca – kącika. „Kącik” nie jest 

ekspozycją czy gablotą muzealną, ale jest to miejsce aktywności uczniów. Zgromadzone tam 

środki dydaktyczne będą się zmieniać ze względu na potrzeby „użytkowników”. Znajdą się tam 

również materiały opracowane przez dzieci: ilustracje, opracowania informacyjne itp., przez co 

uczeń staje się odpowiedzialny za ich poprawność, ponieważ inni uczniowie będą z nich 

korzystać – uczyć się. Przykładem takich kącików mogą być np.: 

 „Kąciki podróżnicze” z przewodnikami turystycznymi, mapami, globusami itp. 

 „Kącik przyrodniczy” ze gromadzonymi okazami roślin, albumami zwierząt, owocami, 

warzywami itp. 

 „Kąciki doświadczalne” ze sprzętami umożliwiającymi badanie właściwości wody, 

tkanin, przeprowadzanie różnych eksperymentów. 
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Innymi propozycjami zagospodarowania przestrzeni edukacyjnej są: 

a) Daltońska tablica należy do środków dydaktycznych o charakterze otwartym, zachęca 

do samodzielnego uczenia się przez samodzielne odkrywanie. Z powodzeniem może być 

wykorzystywana do określania programu zajęć w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

Obszary takie jak: czytanie pisanie, liczenie można w prosty sposób umieścić na tablicy 

zadań, a praca z taką tablicą jest równoznaczna z dawanie uczniom możliwości wyboru. 

Po skończonym dniu nauki zanim dzieci wyjdą do domu nauczyciel wraz z uczniami 

omawia samodzielna pracę, chwali i udziela pomocnych wskazówek. Tablica zadań 

wskazuje jakie zadania czekają na dzieci następnego dnia. Nauczyciel omawiając zadania 

daje wskazówki na różnych poziomach dostosowanych do możliwości dzieci.  

 

b) Kołowy model pracy w grupach daje możliwość pracy w kącikach zajęć oraz pozwala na 

zbliżenie do siebie edukacji nakierowanej na rozwój i tej rządzonej programem 

nauczania. Model ten zawiera podstawowe założenia koncepcji daltońskiej, czyli: 

uwzględnienie różnic, stymulowanie współpracy, tworzenie przestrzeni dla uczenia się 

przez samodzielne odkrywanie, uczenie dzieci radzenia sobie z odpowiedzialnością.  

 

Rysunek 1 Daltońska tablica [5] 
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Taka organizacja pracy świetnie wpisuje się w edukację daltońską w celu zapewnienia 

dzieciom łagodnego przejścia z fazy przedszkolnej w fazę szkolną. System edukacji musi 

być ukształtowany w taki sposób, aby można było mówić o nieprzerwanym procesie 

rozwoju dla indywidualnego ucznia. Tego rodzaju praca w grupach zbliżona jest do 

rytmu pracy, do którego przyzwyczajone były przedszkolaki. Praca indywidualna lub 

zespołowa w kącikach zajęć stymulowana jest wzajemną pomocą i zachętą dzieci do 

samodzielnego poszukiwania rozwoju z uwzględnieniem różnic poziomów. 

 

c) Formularz zadań jest zalecany razem z tablicą zadań w okresie początkowym. Uczniowie 

na początku roku szkolnego nie potrafią jeszcze (dobrze) czytać i pisać, dlatego na 

formularzu zadań znajdują się pola z symbolami. Po zakończonym zadaniu uczniowie 

zamalowują pole na formularzu kolorem bieżącego dnia. Formularz zadań zawiera 

niespodzianki, oznaczone specjalnymi rysunkami, które dzieci bardzo lubią.  

 

Po zakończeniu każdego tygodnia nauczyciel omawia z dziećmi zakres wykonanej pracy, 

dzięki czemu dzieci bardziej świadomie rozumieją zakres i rytm pracy. Dzieci same 

określają kolejność zadań do wykonania wychodząc z założenia, że dzieciom oferuje się 

Rysunek 2 Formularz zadań [5] 
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takie zadania, które uwzględniają ich poziom (różnice indywidualne). Dzieci, które 

szybciej skończą swoje zadanie dzienne mogą sięgnąć do „regału wyboru”.  

Dzięki zestawieniu wszystkich zadań dziennych w formie przeglądu tygodniowego dzieci 

mają jasny obraz: ilościowego zakresu prac, zestawienia zadań, rodzajów zadań i 

różnych obszarów wiedzy. 

 

d) Rytm tygodniowy - w klasach początkowych ważne jest by praca realizowana była  

w cyklach od poniedziałku do piątku. Każdy dzień tygodnia ma przypisany określony 

kolor:  

o poniedziałek- czerwony,  

o wtorek- niebieski,  

o środa- pomarańczowy,  

o czwartek- zielony,  

o piątek- żółty;  

o sobota, niedziela – biały (tych dni nie umieszcza się na tablicy. Dzieci wiedzą, że 

te dni są w kalendarzu, ale nie spędza się ich w szkole). 

Codziennie rano uczniowie przesuwają suwak na określony kolor, symbolizujący aktualny dzień 

tygodnia. 

 

 

 

 

 

e) Plan dnia to zbiór ilustracji, obrazków przedstawiających aktywność i działania, które 

będą realizowane danego dnia w szkole (plan lekcji). Ilustracje są ruchome. Nauczyciel 

wspólnie z uczniami planuje przebieg dnia. Od czasu do czasu umieszcza się tam również 

piktogram z niespodzianką. Za pomocą znacznika wskazuje się co aktualnie się dzieje, 

dzięki czemu dzieci wiedzą co nastąpi po danej czynności.  

Rysunek 3 Wizualizacja dni  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

f) Lista obecności - na przygotowanej tablicy obecności (znajdują się na niej zdjęcia, 

imiona lub numerki dzieci), uczniowie po wejściu do klasy, obok swojego 

zdjęcia/imienia/numerka zaznaczają obecność za pomocą znacznika. Podczas 

opuszczania przez ucznia szkoły znacznik zostaje zdjęty i umieszczony w odpowiednim 

miejscu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Kalendarz pogody – dzieci zaznaczają każdego dnia aktualną pogodę. Dzięki temu 

utrwalają swoją wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, doskonalą umiejętność 

odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli. 

Rysunek 4 Plan dnia                                                                                     

Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 5 Lista obecności  
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h) Kalendarz urodzin – dzieci mają możliwość same kontrolować, kto jeszcze będzie 

obchodził urodziny w najbliższym czasie, jednocześnie utrwalają pory roku i nazwy 

miesięcy. 

 

i) Dyżury (tablice zadań porządkowych) – określają, kto pełni dyżur i jakie ma w związku  

z tym zadania do wykonania. Każde dziecko musi być zaangażowane w pełnienie dyżuru. 

 

j) Wyjścia do toalety – sygnalizowanie podczas trwania zajęć lub podczas innej formy 

aktywności wyjścia do toalety za pomocą „Kolorowych instrumentów”. W wyznaczonym 

miejscu w sali znajdują się „Instrumenty” - marakas – uczeń, janczar – uczennica. 

Dziecko, które chce skorzystać z toalety (w zależności od tego czy jest to dziewczynka, 

czy chłopiec) podchodzi do Instrumentów, bierze go i kładzie na swoim miejscu przy 

stoliku. Jest to informacja dla nauczyciela, że dany uczeń jest w łazience a dla 

pozostałych dzieci, że toaleta jest zajęta i nie można z niej skorzystać, dopóki instrument 

nie wróci na swoje miejsce.  

 
k) Tablice zadań – na nich dzieci posługując się kolorami dnia planują termin wykonania 

zadań, równocześnie oznaczają zaplanowane działania w indywidualnej tygodniowej 

karcie zadań. Liczba zadań do wykonania w tygodniu jest różna w zależności od 

możliwości dzieci. Mogą to być zadania plastyczne, językowe, matematyczne i inne. 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 6 Tablica zadań                              

Źródło: Opracowanie własne 
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l) Instrukcje czynnościowe – obrazki przedstawiające etapy wykonania określonych zadań,  

z wykorzystaniem których uczniowie podejmują samodzielnie aktywność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Praca w parach stwarza konieczność porozumiewania się oraz podejmowania 

wspólnego działania, osiągania kompromisów, co wzmacnia stosunki między dziećmi. Za 

każdym razem uczeń tworzy parę z innym uczniem bo wie, że można bawić się ze swoim 

przyjacielem, ale trzeba też nauczyć się współpracować z innymi, bez wykluczania 

kogokolwiek. Dzieci uczą się w ten sposób odpowiedzialności za powierzone zadania, 

porządek w sali oraz za inne dzieci. Pary zmienia się co tydzień. Dzieci współpracują ze 

sobą podczas zadań dydaktycznych, ale także pomagają sobie wzajemnie np.  ubieraniu 

się.  

 

 

 

 

Rysunek 7 Instrukcje czynnościowe                      

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 8 Praca w parach                  

Źródło: Opracowanie własne 
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n) Praca w zespołach zadaniowych – dzieci do zespołów dobierane są losowo. Angażuje się 

do tego wszystkie dzieci. 

 

o) Sygnalizator świetlny I - każdy uczeń ma na ławce 3 kółeczka w trzech kolorach: zielone, 

pomarańczowe, czerwone. Zestaw kartek jest na ławce, po wytłumaczeniu zadania przez 

nauczyciela uczniowie sygnalizują pokazując kółko w odpowiednim kolorze czy 

zrozumieli zadanie w wyniku czego nauczyciel otrzymuje od razu informację zwrotną. 

o zielone – rozumiem, 

o pomarańczowe – nie wszystko rozumiem, 

o czerwone – nie rozumiem. 

 

p) Sygnalizator świetlny II - sygnalizator można też wykorzystać w inny sposób: 

o Kolor czerwony oznacza, że teraz dziecko pracuje samodzielnie, zastanawia się 

nad rozwiązaniem zadania, 

o Kolor pomarańczowy oznacza, że teraz uczeń, jeżeli tego potrzebuje, może 

zwrócić się do innego ucznia o pomoc  

o Kolor zielony oznacza, że teraz uczeń może podejść do nauczyciela. 

 

q) Zegar daltoński pozwala na określanie czasu trwania danego działania (5,10,15 czy 30 

minut). 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Zegar daltoński              

Źródło: Opracowanie własne 
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Nauczyciele wdrażając poszczególne elementy pedagogiki planu daltońskiego 

przygotowują nowe pomoce dydaktyczne m. in. instrukcje czynnościowe dbając o różnorodność 

wizualizacji form dziecięcej aktywności. 

Znajdujące się w klasie kolorowe zdjęcia, obrazki, piktogramy, pozwalają uczniom lepiej 

zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w klasie. Kolorowe ilustracje to pewnego 

rodzaju instrukcje, które pozwalają uczniom samodzielnie wykonać powierzone zadanie.  

Organizacja przestrzeni edukacyjnej to również organizowane przez nauczyciela 

wycieczki: do parku, lasu, muzeum czy na wystawę. Takie działania podejmowane przez 

nauczyciela pobudzają aktywność poznawczą uczniów i zwracają uwagę, że wszędzie i od 

wszystkich można się uczyć.  

6. Ewaluacja 

 

1) Przygotowanie sprawozdania podsumowującego wdrażanie innowacji i przedstawienie 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2022 r. 

2) Tygodniowa ocena własna dzieci związana z realizacją przydzielonych dyżurów i zadań 

własnych oraz nabytych umiejętności. 

3) Ankieta skierowana do rodziców i nauczyciela dotycząca wprowadzonej innowacji. 
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7. Wykaz 
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