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Karta informacyjna 

innowacji pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie 

Temat innowacji pedagogicznej  Dobry start w przedszkole część II „Od wierszyka do 

rysunku” 

 
 

Imię i nazwisko autora lub zespołu 

autorskiego 

prof. Marta Bogdanowicz 

Imię i nazwisko osoby/osób 

wdrażających innowację 

Joanna Szpechcińska 

Czas trwania innowacji Od października 2021r. do maja 2022r. 

 

Informacje dotyczące innowacji 

Rodzaj innowacji pedagogicznej 

(właściwe podkreślić) 
Osoby objęte działaniami 

(właściwe podkreślić) 
Zajęcia edukacyjne objęte 

innowacją (właściwe podkreślić) 

 programowa, 

 organizacyjna, 

 metodyczna, 

 mieszana. 

 jeden oddział lub grupa 

uczniów, 

 więcej oddziałów, 

 wszystkie oddziały. 

 wybrane zajęcia edukacyjne, 

 wszystkie zajęcia edukacyjne, 

 jeden przedmiot nauczania, 

 więcej przedmiotów nauczania. 
 

 

Opis innowacji 

Uzasadnienie potrzeby 

wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej 

 Jan Amons Komeński, twórca nowoczesnej pedagogiki, twierdził że 

najskuteczniej uczymy się poprzez zabawę. Ma to odzwierciedlenie  w 

założeniach współczesnego wychowania przedszkolnego, a także w MDS.  

Maria Montesssori podkreślała fundamentalne znaczenie uczenia się 

polisensorycznego, a więc konieczność angażowania wielu zmysłów w 

procesie nauczania. Ukazywała skuteczność aktywnego uczenia się w 

działaniu. Sformułowała założenie efektywnego uczenia się przez 

doświadczenie „odczuwam – wykonuję – pojmuję”.  

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi zauważyłam 

różnego rodzaju zaburzenia rozwoju. Szukałam programu 

uwzględniającego różne potrzeby rozwojowe i specjalne potrzeby 

edukacyjne dzieci. Metoda Dobrego Startu polega na pracy stymulacyjno – 

terapeutyczno – edukacyjnej z dziećmi.  

Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki 

czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka 

dysleksji.   Wyrównanie dysharmonii rozwojowych u dzieci z ryzykiem 

dysleksji zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych lub je 

minimalizuje.  Udział przedszkolaka w zajęciach prowadzonych MDS 

sprzyja jego optymalnemu rozwojowi. W wyniku systematycznych 

ćwiczeń doskonalą się funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz ich 



wzajemne współdziałanie czyli koordynacja. Poprzez ćwiczenia językowe 

dziecko wzbogaca słownictwo, uczy się prawidłowo formułować zdania, 

odpowiadać na pytania, dostrzegać związki między treścią obrazka a tym, 

co zostało wyrażone słownie. Metoda Dobrego Startu systematycznie 

rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. 

Wielozmysłowe uczenie się, charakterystyczne dla MDS, bardzo dobrze 

odpowiada potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym. 

Zgodnie z Podstawą Programową, edukacja przedszkolna kładzie nacisk na 

wspieranie całościowego;  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi, tak w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, 

społecznej, jak ruchowej i ekspresyjnej, a dzieciom rozwijającym się w 

sposób nieharmonijny – wsparcie terapeutyczne. Dlatego właśnie Metoda 

Dobrego Startu ze swoją specyfiką doskonale wpisuje się w założony 

główny cel wychowania przedszkolnego.  
 

 

 

Cele ogólne innowacji 

pedagogicznej 
 integracja percepcyjno – motoryczna czyli: jednoczesne rozwijanie 

i usprawnianie współdziałania funkcji:  

- wzrokowych,  

- słuchowych,  

- językowych, 

- kinestetycznych, 

- dotykowych, 

- motorycznych. 

 kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia nad ustaleniem ręki 

dominującej) 

rozwijanie orientacji w schemacie ciała,  

 zharmonizowanie i zrytmizowanie ruchów w określonej 

przestrzeni i czasie, 

 wyrównywanie dysharmonii u dzieci z grup ryzyka dysleksji, 

 rozwijanie nawyku koncentrowania się na pracy, 

 kształtowanie samodzielności i wytrwałości w pracy. 

 

Na czym polega 

nowatorstwo innowacji 

pedagogicznej 

Wdrożenie w naszej placówce, w grupie dzieci 4 letnich,  Metody 

DOBREGO STARTU – opracowanej przez prof. Martę Bogdanowicz w 

latach 60 XX wieku. Metoda ta jak do tej pory nie była stosowana w 

praktyce pedagogicznej naszego przedszkola.  

 

Spodziewane efekty 

innowacji pedagogicznej 

 

 usprawnienie współdziałania funkcji wzrokowych, słuchowych,  

językowych, kinestetycznych, dotykowych i motorycznych. 

 wyrównanie dysharmonii u dzieci z grup ryzyka dysleksji, 

 lepsza koncentracja dzieci na pracy, 

 większa samodzielność i wytrwałość w pracy 

Opis innowacji 

pedagogicznej 

ETAPY PRACY 

 Przedstawienie rodzicom założeń i oddziaływań Metody Dobrego 

Startu 



 Stworzenie bazy polisensorycznych wzorów, 

 Zorganizowanie warsztatów WDN dla innych nauczycieli, 

 Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców 

 

METODA PRACY  - METODA DOBREGO STARTU  

Praca metodą wymaga zachowania swoistej struktury zajęć dla wszystkich 

modyfikacji metody (poziomu trudności wzorów). Schemat ten jednak 

powinno się dostosowywać do potrzeb grupy. Szczególny wpływ na 

zachowanie struktury ma wiek, możliwości i ograniczenia dzieci. Tak więc 

stosowanie metody wymaga uważnej obserwacji dzieci i elastyczności od 

nauczyciela. 

Młodszym dzieciom proponuję zajęcia na bardzo prostych wzorach, z 

prostymi wierszykami, a strukturę można podzielić na części i realizować 

w różnych momentach dnia – ważne, aby zachować kolejność ćwiczeń. 

 

STRUKTURA ZAJĘĆ: 

I.  ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE   

-powitanie 

-ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała, przestrzeni 

-interakcje z rówieśnikami 

-recytacji nowego wierszyka 

-ćwiczenia słownikowe oparte na wierszyku - temacie i rozwijanie  

kompetencji słuchowo – językowych,  

 

II. ZAJĘCIA WŁAŚCIWE 

 

ĆWICZENIA RUCHOWE:  

- zabawa ruchowa wynikająca z treści wiersza, ilustracyjna,  
 

ĆWICZENIA RUCHOWO – SŁUCHOWE:  

- recytacja + wystukiwanie rytmu z instrumentami… dłonią… palcami… 

nogami…  

- rytmiczne uderzanie w woreczki, kropkach…  

 

ĆWICZENIA RUCHOWO – SŁUCHOWO – WZROKOWE: 

- prezentacja wzoru oraz omówienie sposobu kreślenia go, [N. bez 

recytacji rysuje na wzorze, omawia sposób i kolejność kreślenia, a potem – 

z recytacją - aby podkreślić rytmiczność pracy] 

- polisensoryczne uczenie się wzoru wykonanego z tworzyw o różnej 

fakturze; [ze wzorem: najpierw bez recytacji wodzimy po nim palcem, 

można go wyklejać plasteliną, układać z patyków, wełenki, wstążki, 

papieru… Później recytujemy i kreślimy razem z dziećmi wzór] 

 - odtwarzanie wzoru  [patrząc na wzór recytujemy i rysujemy: w 

powietrzu… na stole… na tacy z kaszką… farbami… kredkami… 

ołówkiem…Rozpoczynamy od dużych arkuszy, aż do wzorów na małych 

kartkach] 

 

III. ZAJĘCIA KOŃCOWE  

    -  ekspozycja prac, 

    -  wyciszenie, relaksacja, masażyki, ćw. oddechowe… 



 

Dla prawidłowego procesu pracy Metodą Dobrego Startu staje się 

zapewnienie dziecku: 

-poczucia bezpieczeństwa,  

-poczucie sensu własnych działań,  

-poczucie sprawstwa; 

 

A  także zachowywanie zasad aktywności, które określa prof. Anna 

Brzezińska: 

Zasada aktywności rzeczywistej (docenianie wysiłku włożonego przez 

dziecko w wykonanie pracy)  

Zasada aktywności wewnętrznej i zewnętrznej (ruchowej, emocjonalnej, 

społecznej) 

Zasada aktywności różnorodnej (jednocześnie twórcza i odtwórcza) 

Zasada aktywności korzystającej ze wszystkich zasobów (wewnętrznych i 

zewnętrznych dziecka) 

 

BAZA   DYDAKTYCZNA  

 

Do zajęć wprowadzających niezbędne będą : 

obrazki – ilustracje do wierszyka 

Do ćwiczeń ruchowo – słuchowych dla każdego dziecka: 

woreczki do ćwiczeń wypełnione np. ziarnami 

instrumenty perkusyjne  

frotki - do oznaczania lewej rączki dziecka 

Do ćwiczeń ruchowo – słuchowo – wzrokowych  dla każdego dziecka: 

wzory o wyrazistej fakturze  

tacki kaszką manną   

akcesoria papiernicze oraz pędzle, farby, kredki, grube pisaki, pastele… 

 

 

PRZEWIDYWANE FORMY PRACY  

   

-zbiorowa 

-indywidualna 
 

FORMA ORGANIZACYJNA PRACY 

 

ZAJECIA ZORGANIZOWANE raz w tygodniu 30 minut 

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  

 

-zorganizowanie warsztatów / zajęć otwartych dla Rodziców 

-pomoc Rodziców przy tworzeniu polisensorycznych wzorów 

      

 

Sposoby ewaluacji 

innowacji pedagogicznej 

Ocenie będzie podlegać zachowanie dzieci na zajęciach: 

Czy dziecko koncentruje uwagę na wierszu wprowadzeniu? 

Czy dziecko rozumie treść wiersza? 



Czy dziecko rytmizuje grę na instrumentach i ruchy ciała do rytmu i 

tempa wiersza? 

Czy dziecko wskazuje i pamięta gdzie jest „Lewa” – „Prawa” strona 

ciała? 

Czy dziecko poprawnie trzyma przybory do pisania? 

Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach? 
 

Ocenie podlegać będzie również przygotowanie przedszkola: 

- Czy i w jaki sposób zorganizowany jest w placówce kącik 

MDS?  

- W jakie pomoce jest wyposażony? 

- Czy placówka posiada literaturę tematu? 

- Czy Rodzice zostali zapoznani z Metodą i znają jej specyfikę? 

- W jaki sposób eksponowane są prace dzieci powstałe na 

zajęciach? 

Czy została zorganizowana szkolenie przybliżająca MDS innym 

nauczycielom? 

Finansowanie innowacji 

pedagogicznej 

Bez dodatkowych kosztów 

 

 

 

 

 

 

 


