
PLAN DALTOŃSKI 

„nauczycielowi oraz rodzicom nie wolno robić niczego, co dziecko potrafi 

zrobić samo” 

 W oparciu o powyższy cytat chciałybyśmy przybliżyć Państwu 

innowacyjną metodę pracy z dziećmi - Plan daltoński.  

Plan daltoński jest metodą polegającą na indywidualnej pracy dzieci 

w systemie klasowo-lekcyjnym. Metoda ta odchodzi od sztywnego, 

schematycznego nauczania, opiera się na działaniu i odkrywaniu. 

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena 

Parkhurst. 

 Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki  

do rzeczywistych możliwości dziecka. Polega na poszukiwaniu, badaniu 

świata i wyciąganiu wniosków już od najmłodszych lat. Uczy 

samodzielności z jednoczesnym poszanowaniem indywidualności 

każdego człowieka, współdziałania i współpracy z nim.                                                                                          

Twórczyni tej metody oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych 

zasadach. 

1. Odpowiedzialność (wolność) 

Dziecko samo decyduje o sposobie wykonania postawionego zadania. 

Otrzymuje prawo wyboru – może samo zaplanować, kiedy wykona 

wyznaczone zadanie. Plan daltoński daje dzieciom wolność wyboru, jakie 

zadania będą wykonywały, kiedy, jak i z kim. Jednocześnie uczy 

odpowiedzialności za podjęte decyzje i wykonaną pracę. Dzięki tablicy 

umiejętności dziecko wie, do kogo spośród rówieśników może zwrócić 

się o pomoc. Wizualizacja planu dnia pomaga w organizacji pracy i uczy 

dziecko odpowiedzialności za wykonane zadania. 

2. Samodzielność 

Dzieci same szukają rozwiązań problemu. Nauczyciel jest w tym procesie 

partnerem, od którego mogą uzyskać wskazówki. Dzięki wspieraniu 

samodzielności uczą się refleksji nad własnymi działaniami i doskonalą 

umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny.  

3. Współpraca 

Dzieci uczą się współpracy w grupie i wzajemnego szacunku. Zdobywają 

umiejętności pracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania celów. 



 

Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka tak, 

aby stało się samodzielną jednostką, która poradzi sobie z wyzwaniami 

napotkanymi na swojej drodze życiowej. 

Rolą rodzica w wychowaniu samodzielnego i kreatywnego człowieka 

jest obdarzenie go zaufaniem i bycie dla niego drogowskazem do 

podejmowania decyzji. 

Od czego zacząć wdrażanie samodzielności u dziecka według planu 

daltońskiego? 

 Planując nasz dzień pozwólmy, aby dziecko aktywnie w nim 

uczestniczyło. Spędzając czas z dzieckiem w domu zaplanujcie wspólne 

chwile od poranka do wieczora. Należy wyznaczyć czas na: zabawę, 

posiłki, wspólne wyjścia i prace domowe. 

Usystematyzowanie dnia pozwoli dziecku zrozumieć, które czynności 

należy wykonać o określonej porze. Należy codziennie proponować 

dziecku zadania na miarę jego możliwości np.: przygotowanie elementów 

wspólnego posiłku, posprzątanie zabawek czy samodzielne ubieranie się. 

 Możemy ułatwić dziecku działanie dołączając do każdego zadania 

instrukcję zgodnie, z którą powinno wykonać pracę np.: oznaczanie 

szafek z zabawkami, ubraniami.  

 Wykonanie tygodniowego planu działania dotyczy, np.: czego będziemy 

się uczyć lub jakie aktywności będziemy podejmowali w danym tygodniu. 

 Wyznaczenie stałych zadań do wykonania, za które dziecko będzie 

odpowiedzialne. 

Plan daltoński opiera się na współpracy rodzica i nauczyciela. 
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