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INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROWADZONA  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 IM. PSZCZÓŁKI MAI W PILE 

 

Nazwa innowacji: „ShowPedagogika - Dyscyplina bez nakazów” 

Autor metody: Agnieszka Chartanowicz 

Imiona i nazwiska zespołu autorskiego: Soja Teresa, Filipiak Ewa, Lidia Wójciak 

Imię i nazwisko osób wdrażających innowację: Soja Teresa, Filipiak Ewa, Mielka Bożena, 

Kwolek Agnieszka, Starzyńska Małgorzata, Jama Magdalena, Olechnowicz Kamila 

Czas trwania innowacji: marzec 2019 – czerwiec 2020 r. 

Rodzaj innowacji pedagogicznej: metodyczna. 

Osoby objęte działaniami: wszystkie oddziały. 

Zajęcia edukacyjne objęte innowacja: wybrane zajęcia edukacyjne. 

Uzasadnienie potrzeby: 

W większości ośrodków edukacji przedszkolnej w Polsce zauważono następującą tendencję: 

dzieci mają coraz większy problem ze skupieniem uwagi.  

Informacje, które docierają do dzieci, z telewizji, Internetu i gier są szybkie. Łącząc w sobie 

wrażenia słuchowe (muzyka i głos) i wrażenia wzrokowe, a często wrażenia kinestetyczno-

ruchowe (np. w grach) wpływają na atrakcyjność przekazu, odczuwanie pozytywnych doznań 

i powodują maksymalną koncentrację dziecka. Dziecko przyzwyczajone do takich bodźców 

staje się mniej podatne na komunikaty jednokanałowe (tylko słuchowe, tylko wzrokowe) co 

wpływa, że jest później odbierane przez nauczyciela i otoczenie jako gorzej koncentrujące się. 

Opis innowacji pedagogicznej: 

1.Dziecko uczy się z ochotą słuchać, słyszeć i działać zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

Spektakle ShowPedagogika uczą dzieci słuchać, słyszeć i działać oferując ich uwadze 

atrakcyjne bodźce:  

•słuchowe (nowoczesna muzyka, polecenia w zabawie), 

•wzrokowe (powstające na żywo ilustracje do słuchanych bajek i bawiąca się grupa) 

•kinestetyczne (ruchy terapeutyczne całego ciała podczas tańców wychowańców).  

Dziecko uczy się kierować uwagę na nauczyciela, który dociera do niego wszystkimi 

kanałami. Dziecko wytwarza nawyk kierowania uwagi na nauczyciela, który z powodzeniem 

jest później uruchamiany przy wykorzystywaniu komunikatów dwu- lub jednokanałowych. 
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2. Dziecko uczy się proaktywnej postawy wobec życia i otoczenia. 

Dziecko uczy się proaktywnej postawy wobec życia i otoczenia z bajek pedagogicznych  

z morałem i tańców wychowańców. 

 

 

 

 

 

 

 


