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Organizacja Dnia  

Codziennie przed zajęciami dzieci zaznaczają 

odpowiednim kolorem aktualny dzień tygodnia 

(odnotowując wykonanie zadania w ciągu dnia, dzieci 

odwołują się do zwizualizowanego dnia tygodnia). W sali 

znajduje się tablica obecności, na której codziennie dzieci 

odznaczają swoją obecność w zerówce i przedszkolu oraz 

wyjście do domu. Dzieci w czasie 

wykonywanych zadań 

przydzielonych im na dany tydzień 

(dyżury) wykazują się 

samodzielnością, odpowiedzialnością 

i współpracą. Dzieci przypisane są do zadań, za które są 

odpowiedzialne na tablicy dyżurów. Wspólne zajęcia rozpoczynamy od 

codziennego powitania w “Porannym kręgu”, podczas którego 

nauczyciel omawia z dziećmi nowe zadania, przypomina dzieciom o 

codziennych stałych zadaniach do wykonania, ustala z dziećmi dyżury, 

pary do pracy, nawiązuje do omawianej w danym miesiącu zasady/ 

zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja Edukacji Daltońskiej 

W sali znajduje się zegar organizujący czas 

(podzielony na 5, 10, 15 i 30 minut) - dzieci 

zaczynają rozumieć długość upływającego czasu. Na 

ścianie zawieszona jest specjalna tablica zadań, na 

której dzieci odznaczają wykonane zadanie. Na górze 

tablicy umieszczone są obrazki oznaczające 

odpowiednie zadania, po wykonaniu których dzieci 

magnesem (w odpowiednim kolorze dnia) zaznaczają 

we właściwej kolumnie i wierszu. Co tydzień 

następuje całkowita zmiana zadań. Zadania te 

podzielone są na obszary: matematyka (oznaczone 

cyferkami), mowa (oznaczone literkami), manualne 

(oznaczone nożyczkami, kredkami oraz klejem), logiczne 

(oznaczone żarówką), nauka pisania liter (oznaczone 

zeszytami), a także realizowany projekt (tu wiązanie butów) 

oraz miejsce na pracę indywidualną (oznaczoną skrótem PI). 

Wykonując zadania dzieci nabywają umiejętności w 

poszczególnych obszarach. W tym miesiącu pojawił się u nas 

także sygnalizator głośności/pracy. Sygnalizator informuje 

dzieci w jakiej formie będziemy  pracować (praca 

indywidualna, w parach, w grupie) oraz pozwala 

kontrolować, w jaki sposób należy się podczas danej formy 

aktywności komunikować ze sobą.  

 

Kąciki do pracy indywidualnej 

W sali został zorganizowany również kącik 

pracy indywidualnej, gdzie stosowane 

instrukcje wykonania krok po kroku w jasny 

sposób pokazują dzieciom jak prawidłowo 

wykonać zadanie od początku do końca. 

Taka wizualizacja uczy dzieci samodzielnego 

dążenia do osiągnięcia celu. 



 

Przyrodnicze kąciki tematyczne  

W naszych salach znajdują się także kąciki 

przyrodnicze, które zmieniają się zgodnie ze 

zmieniającymi się  tematu pracy w danym 

tygodniu . Kąciki te tworzone są wspólnie przez 

dzieci i nauczyciela.  

  

 

 

 

 

 

 

Nauka samodzielności  

… w planie daltońskim oznacza, że dzieci uczą się 

rozwiązywać problemy, same wykonują zadania, poszukują 

właściwych rozwiązań i uczą się poprzez praktyczne działanie. 

Przykładem praktycznych działań jest codzienne nakrywanie 

do stołu (przez dyżurnego) oraz samodzielne komponowanie 

śniadania, nakładanie posiłków. A po skończonym posiłku, 

samodzielne sprzątanie po sobie. Co dwa tygodnie pary są 

zmieniane, co pozwala dziecku na kontakt ze wszystkimi oraz 

rozwijanie odpowiedzialności poprzez wykonywanie zadań w 

parach - mogą bawić się z przyjacielem, ale uczą się bawić z 

innymi bez wykluczania kogokolwiek.  

 

 

 

 



 

 

Kodeks Przedszkolaka 

Na początku semestru zostały również omówione z dziećmi 

zasady zachowania w zerówce, oraz przedszkolu, które znalazły 

odzwierciedlenie na tablicy jako kodeks przedszkolaka. 

Dodatkowo w każdym miesiącu w grupie 6- latków pracujemy nad 

trzema konkretnymi zasadami z kodeksu a w grupie 3,4- latków 

jest to jedna wyróżniona zasada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyty Ciekawych osób 

Zarówno zerówka jak i przedszkole regularnie zapraszają do naszego przedszkola ciekawych 

gości. W tym kwartale odwiedzili nas :  

pani Anna Zwolińska z zajęciami uwrażliwiającymi na osoby niepełnosprawne; 

pani ze Straży Miejskiej z zajęciami z pierwszej pomocy; 

pan Ogórek z zajęciami umuzykalniającymi z okazji pierwszego dnia wiosny; 

Klub małego muzyka z zajęciami pt. “Kwiaty we włosach” oraz “Magiczny świat lalek”; 

zajęcia sensoplastyczne prowadzone przez Panią Dyrektor Agnieszkę Ziembore; 

studenci wydziału chemii z pokazami chemicznymi dla dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja Projektów  

Przedszkolaki realizowały takie projekty jak:  

1. Antarktyda i Arktyka- dwa bieguny zimna  

2. Pieniądze 111 

3. Kosmos  

4. Poczta walentynkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasze wycieczki  

1. wycieczka do banku 

2. wycieczka do lasu  

3. wycieczka na przedstawienie “Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków” 

4. wycieczka do biblioteki  

5. wycieczka na stary rynek   

 



 



 



 


