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Plon Doltoński w edukocji domowej, czyli
o Krysi ijej momie

Plon Doltoński w moim zyciu pojowił

się wiele lot temu i od tomtej pory juz nie

umiem inoczej dziołoć i myśleć o oddzio-
ływonioch wobec dzieci.

ldeo Plonu Doltońskiego to skupienie
się no 'dloczego?", obieronie plonu dzio-
łonio i dobór środków, by go zreolizowoć
i osiqgnqć cel. To koncepcjo, pomysł no

zycie i sposób myślenio,
Doje przestrzeń no ciqgłe poszukiwo-

nio i kreotywność. Sprowio, ze stole chce
się więcej, odkrywojqc potrzeby swoich
dzieci i włosne. Stowio no wspolprocę,
odpowiedziolność, somodzielność, somo-
świodomość, Motywuje do pokonywonio
trudności, pozwolo no przejmowonie ini-

cjotywny przez innych - dzieci, uczniów,
wspóprocowników.

Gdy w moim zyciu pojowiło się córko -
Krysio - trudno mi było wyjść z roli ,,no-

uczycielki, przewodniczki", którq byłom
cołq sobq. Zkożdym dniem utwierdzołom
się w przekononiu, ze nie muszę się tego
wyzbywoć. Mogę być momq, przewodni-
kiem, orgonizotorkq i wspołorgonizotorkq
dziołoń i świodomq obserwotorkq.

To od czego zoczęłom to dobro or9o-
nizocjo przestrzeni, zoufonie, wsporcie
i wioro w to, że dziecko do rodę. To było
podwolinomi do rozwoju somodzielności
i odpowiedziolności. Tokq włośnie doję
przestrzeń swojemu dziecku.

l. Orgonizocjo przestrzeni, czyli
wspieronie somodzielności.

?,., rozwijqc u Krysi umiejętność so-
,- . :-':'.ego dziołonio i zochęcoć do
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inicjotyw wprowodziłom
. j .=:,Jqce rozwiqzonio:

r Emblemoty ubrqń no jej komodzie -
nojpierw wspólnie ułożyłyśmy ubro-
nio, potem nokleiłyśmy obrqzki w od-
powiednich miejscoch, to ułotwiło jej

dokonywonie wyboru stroju.
r szczoteczko do zębów i posto w zo-

sięgu jej wzroku i ręki,
. Kubki, tolerze, picie i jej przekqski -

dostępne.
r lnstrukcje ubieronio się, nokrywonio

do stołu.
o Zdjęcio posprzqtonego pokoju

wspieroły w porzqdkoch,
r Moterioły do proc plostycznych w wy-

znoczonym miejscu.
. stolik świetlny - motericrł do dziołoń

no nim.
Orgonizocjo przestrzeni to też wypo-

sożenie jej w:
r toblicę plonu dnio,
. toblicę zodoń dziennych - czynności

orgonizocyjno-porzqdkowe, zodonio
edukocyjne.
Obie te toblice przygotowołyśmy

wspólnie z Krysiq, wybroło obrozki, które
jej się podoboły, o potem wspólnie nodo-
łyśmy im znoczenie.
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r klejenie,
o wydzieronie,
r lepienie,
. rytmy i wiele innych.

Po wykononiu wybronego przez siebie

zodonio, zqzngczała no swojej toblicy je-
go wykononie mognesem w odpowied-
nim kolorze dnio. Przy wykonywoniu proc

pilnowcło też czosu, no zęgorze podzie-

lonym no kolorowe przestrzenie czosowe

- 10 minut, 15 minut, 20 minut, 25 minut

lub 30 minut.

: Prowokocje edukocyjne
::cwodziłom z krysiq zojęcio typowo

:,, doktyczne, tzn. orgonizowołom prowo-

<;cje edukocyjne. Wyjmowołom .!okieś
,,noterioły (etopy rozwoju motylo, plonety,
.1opy itp.), rozbudzojqc jej zointeresowo-
-le, zodojqc pytonio i odpowiodojqc no

=i. Reolizowołyśmy bardzo wiele temo-

tów przyrod niczych, eksperymentowoły-
śmy, bo to uwielbio. Nowet zokupy by§
ideolnq przestrzeniq do dziołoń dydok-
tycznych: przeliczoło i segregowoło. Bo-

wiłyśmy się literomi- zoczęłyśmy od dru-

kowonych liter oby poznoło znok. No-

stępnie ukłodoło proste wyrozy w odnie-
sieniu do obrozków.

No rynku dostępno jest dużo liczbo
pomocy, gier, ksiqżek, które wspierojq
dziecko w rozwoju i somodzielności, np,:

,,Gotuj z dzieckiem", ,,Eksperymentuj
z dzieckiem" - one w josny sposób poko-

zujq co przygotowoć i jok wykonoć done

doświodczenie lub potrowę, Tym zojmo-

woło się Krysio, o jo nodzorowołom

iwspierołom.
Noszo przygodo z pełnoetotowq edu-

kocjq domowq skończyło się wroz z moim

powrotem do procy w szkole, jednok
'część 

oddzioływoń pozostoło, Nodol

ustolomy plon dnio i wspólne dziołonio,

Sprzqtomy zgodnie ze zdjęciomi, dzioło-
my z instrukcjomli momy wspólne zoję9io

o|orte no,,prowokocjoch edukocyjnych",

Jednok przede wszystkim niezmienne zo-

stoje moje podejście do rozwoju córki -
nie przeszkodzom, nie norzucom, wspie-
rom, słuchom i dorodzom. Jestem jok

ogrodnik - mom świodomość, że to nie jo

sprowiom, że ,,roślino", czyli moje dzięcko,

rośnie. Zopewniom jej tylko włościwe
worunki do wszechstronnego rozwoju,
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ll. zoufonie
Bordzo wcześnie doliśmy Krysi prze-

strzeń no to, by somodzielnie dziołoło,
doznowoło, poznowoło, zdobywoło do-
świodczenie no podstowie swoich czy-
nów. Oczywiście wszystko w romoch
zdrowego rozsqdku, o dokłodnie dobrej
orgonizocji. Zotem szybko jodło somo,
doświodczoło wszystkimi zmysłomi róz-
nych rzeczy, mioło zgodę no podejmowo-
nie prób w róznych obszoroch. Rozwijoło
się kulinornie, eksperymentowoło two-
rzqc kolejne okropne mikstury, wymyśloło
zobowy włosne, jok np.: wejście do kołu-
zy po kolono, bo czemu nie7 Krysio uwiel-
bio dziołoć w kuchni, zotem często gotu-
jemy rozem.

Rosło obserwujqc, jok opiekowoć się
bobciq, któro potrzebowoło wsporcio.
Szybko przejmowoło inicjotywę, ze to ono
bobci noleje picio lub zoprowodzi
do kuchni.

Po fozie przygotowowczej, czos no
plonowonie. Tu: cel, wybór, decyzjo, bez-
pieczeństwo. Po przygotowoniu pomocy,
wizuolizacji i omówieniu ich z Krysiq
przyszedł czos no ich uzytkowonie. Zo-
cz$yśmy od plonu tygodnio, oby budo-
woć poczucie bezpieczeństwo, oby
wspólnie podejmowoć decyzje, o tym co
chcemy oby się zodzioło. Wprowodziły-
śmy kod kolorystyczny i symbole umó-
wionych oktywności i dziołoń,

Od plonu Ęgodnio do plonu dnio - itu
już pojowiło się pełno decyzyjność i doko-
nywonie wyborów, bo nie tylko decydo-
woło, co będzie robić, ole też kiedy to bę-
dzie robić i z kim. Niektóre oktywności
ustolcłyśmy wspólnie olbo ogroniczołom
ich wybór, bo zoleżoło mi no Ęm, obyśmy
poszły no zokupy, o nie np.: do muzeum.
Notomiost wszystkie oktywności domo-
we mogło wybieroć somodzielnie.

Plonujqc dzień decydowołq tęż o za-
donioch do wykononio - itu wrocomy do
fazy przygotowowczej, czyli oronżocji
przestrzeni, w pokoju muszq być: puzzle,
moterioły plostyczne, moterioł monipulo-
cyjny, miejsce procy, instrukcje itd.

Zodonio do wyboru dlo Krysi to:
r klosyfikowonie,
o ukłodonie,
r szeregowonie,
r kodowonie,
. budowonie z klocków
l molowonie,
o dziołonie z instrukcjq czynnościowq,
. symetrio,
r przelewonie,
r przesypywonie,
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