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W pzedszkolu stosowone sq wizuolizocje chorokterystyczne dlo edukocji
doltońskiej. Sq one tokie some dlo cołej plocowki, co wprowodzo
poczucie stołości,bezpieczeństwo i spojnościzosod. Widoć, że sq

nieodłqcznym elementem dziołoń edukocyjnych i wychowowczych.
orgonizocjo pzestzeni pozwolo no somodzielne funkcjonowonie dzieci w
grupie. W pzedszkolu jest duży nocisk no somodzielnoŚć dzieci, pzestzeń
jest tok zorgonizowono, oby mogły dziołoć somodzielnie w kożdy
ospekcie.
Zespół jest świodomy, zgrony i zoongozowony, co wpływo no rewelocyjnq
otmosferę w plocówce. No uwogę zosługuje Orgonizocjo plocówki wokoł
idei- od kuchni, przez oddziołowe, nouczycieli po dyrekcję.
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Mojsterkownio - pzestzeń
Ooitępno dlo wszystkich z
moteriołomi noturolnymi i nie tylko
Pokój nouczycielski joko miejsce
wymiony doświodczeń i pomocy

dydoktycznych
Kqciki pozo solq
Edu scrum - plonowonie procy

zespołu
Umiejętności - toblico prezentujqco
umiejętności do oponowonio przez
coły rok
szwedzki stół
Orgonizocjo plocówki wokoł idei przez o d dzi ołowe,
§ d_Ęuphni,
-"ĄuLórvdieli
po d

Odejście od frontolnego
prowodzenio zojęc większo oktywizocjo dzieci
(jedno grupo)
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W spotkoniu

Powiedzieli, że w pzedszko|u jest wiele wizuolizocji, które dojq dzieciom
poczucie bezpieczeństwo ijosnośći pzewidywolność- toblice, pory,
zeglr, plon dnio. dyżury. Relocje zdjęciowe, informocje/konsultocje
indywiduolne.
Zwrócili uwogę no istotę rozw'rjonio u dzieci somodzielności i współprocy,
bo widzq reolne efekty i pzenoszenie no inne sfery życio, nie tylko
pzedszkolne. Podkreślali, ze wiele żeczy przenoszono jest no grunt
domowy - brok wsporcio dorosłych przv czynnościoch
somoobsługowych, orgonizocjo miejsco procy, spzqtonie po sobie,
pzygotowo nie posiłkow..

Sukcesy:

.
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Czynnościpozqdkowoorgonizocyjne po stronie dzieci
{plzygotowonie do posiłku,
spzqtonie po, do proc
zespołowych plosty cznotechnicznych)
Proco zespołowo - pżestzeń no
swobodne dziołonio dzieci,
wybór technik, moteriołów,

podzioł no role
dzieci o znoczeniu
świodomość
wizuolizocji - znojq cel kozystonio
z nich

somodzielność dzieci,
Uczenie się od siebie
wzojemnie
. Plonowonie procy wokoł
zointeresowoń i pomysłów
dzieci
. Cedowonie obowiqzków no
dzieci
o , Orgonizocjo procy włosnej
. Świodome dokononie
refleksji

pokonone trudności:
. Plonowonie procy
tygodniowej
. Orgonizocjo dnio
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