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Warsztat dla Rady Pedagogicznej w placówce lub online

Bajki Pedagogiczne DO TAŃCZENIA
WYCISZ U DZIECI agresję, opór i nadpobudliwość 

oraz naucz grupę 10 nawyków wychowawczych:
1. mówić "do widzenia" bez przypominania,

2. błyskawicznie sprzątać salę,
3. współpracy, 4. samodzielności, 5. szacunku...

Zobacz więcej na stronie www.DyscyplinaBezNakazow.pl
lub zadzwoń na 600-234-264 (rozmowa bezpośrednio z trenerem).

PROGRAM - JAKIE 10 NAWYKÓW WYCHOWAWCZYCH
stworzysz u dzieci po warsztacie? Przeczytaj OPINIE NAUCZYCIELI.

1 nawyk. Dzieci błyskawicznie sprzątają salę „ćwicząc” swoje mięśnie podczas 
TAŃCA FIFI-KULTURYSTY (odpowiedzialność).

Wczoraj wykorzystałam piosenkę fifiKulturysta. Nie dość, że dzieci zachwycone to jeszcze same 
sprzątają. – ADRIANNA – Nauczyciel 6 latków, Przedszkole Gucio z Płocka

2 nawyk. Dzieci mówią „do widzenia” bez przypominania po tańcu wychowańcu 
„DAM DO WIDZENIA” (normy społeczne)

Nie trzeba już dzieciom przypominać, że trzeba coś powiedzieć jak się wychodzi. One teraz pamiętają o
mówieniu „Do widzenia”. – ANITA – Nauczyciel 5-latków, ZSP w Miłakowie

3 nawyk. Dzieci wyrzucają śmieci do worków w odpowiednich kolorach po tańcu 
segregowańcu z EKO-PINGWINKIEM (ekologia).

Pingwinek to jest sztos nad sztosy. Dzieci nauczyły się z po tej piosence kolorów worków na śmieci. 
– LIDIA – Nauczyciel 5-latków i 6-latków, Gminne Przedszkole w Olsztynie

4 nawyk. Dzieci chętniej współpracują w grupach i stają się mniej konfliktowe po 
tańcu z CZTEREMA KRASNOLUDKAMI (współpraca).

Dzieci są motywowane przez pozostałych uczestników grupy „Spróbuj, przecież potrafisz”. 
– TERESA – Nauczyciel 3-latków i 6-latków, Przedszkole Miejskie nr 1 w Łobzie

5 nawyk. Dzieci wyciszają w ruchu swoje trudne emocje po tańcu 
wyhasańcu z MÓJ-HUMORKIEM (inteligencja emocjonalna).

Miałam chłopca który potrzebował bardzo dużego „wyżycia się”. On po tej piosence wyciszał się, 
uspokajał, i normalnie współpracował z dziećmi. 
– TERESA – Nauczyciel 3-latków i 6-latków, Przedszkole Miejskie nr 1 w Łobzie

6 nawyk. Dzieci samodzielnie zakładają i zdejmują buty w szatni po hip-
hopowym TAŃCU MRÓWECZKI (samodzielność).

Dzieci próbują same się ubrać i śpieszą się, żeby zdążyć. Teraz mówią „Następnym razem też zdążę 
założyć”. – TERESA – Nauczyciel 3-latków i 6-latków, PM nr 1 w Łobzie

7 nawyk. Dzieci wyliczają symbole narodowe po energetycznym TAŃCU FLAGI 
(patriotyzm i obywatelskość).

Dzięki niemu dzieciom było łatwiej zapamiętać godło Polski i barwę flagi, świetnie się przy tym 
bawiąc. – LIDIA – Nauczyciel 5-latków i 6-latków, Gminne Przedszkole w Olsztynie
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8 nawyk. Dzieci zaciekawiają się tradycjami, nie tylko Wielkanocnymi po 
entuzjastycznym TAŃCU PISANKI (tradycja).

9 nawyk. Dzieci traktują „błędy” (swoje i innych) jako część drogi do celu 
po tańcu z FREESTYLOWYM MAKIEM (wyrozumiałość).

10 nawyk. Dzieci czują radość z „brania spraw we własne ręce” po 
wyskakankach KANGURA (przedsiębiorczość).

Wystarczy 15 minut dziennie zabaw przez tydzień. 3 KROKI do

stworzenia u dzieci 10 nowych NAWYKÓW WYCHOWAWCZYCH:

01 krok. PRZYGOTUJ SIĘ 🎓
WEŹ UDZIAŁ w warsztacie „10 Tańców Wychowańców" dla Rady Pedagogicznej 
„na żywo" w placówce lub online. Zamów warsztat dzwoniąc na 600-234-264.

02 krok. ODBIERZ POMOCE 🎁
Pobierz elektronicznie FILMY Z TAŃCZĄCĄ ANIMATORKĄ i muzykę, scenariusze zajęć, 
innowację oraz kolorowanki i odbierz płyty z filmami i muzyką.

03 krok. WŁĄCZ TAŃCE 🎦
Wybierz nawyk, który chcesz stworzyć u dzieci i WŁĄCZAJ dzieciom odpowiedni Taniec 
Wychowaniec (Bajkę Pedagogiczną do Tańczenia) 15 MINUT DZIENNIE PRZEZ 
TYDZIEŃ. Skorzystaj z zabaw ze scenariusza zajęć i kolorowanek.

Po tygodniu pogratuluj sobie. Stworzyłaś u dzieci nowy nawyk wychowawczy.

Zastosowanie Tańców Wychowańców w praktyce jest proste. Włączam piosenkę i dzieci tańczą.
– ANITA – Nauczyciel 5-latków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie

Tańce, bajki i zabawy SPRAWDZONE PRZEZ NAUCZYCIELI i dzieci

Przeczytaj opinie nauczycieli jak Tańce Wychowańce wpłynęły na nawyki w ich 
grupach na wcześniejszej stronie (program).

Zobacz film ze sprzątającymi dziećmi podczas Bajki Pedagogicznej do 
Tańczenia na stronie www.DyscyplinaBezNakazow.pl

Przez 8 lat pod marką „Dyscyplina bez nakazów” na 631 warsztatach „na żywo” 
przeszkoliliśmy 17946 nauczycieli i na warsztatach online 12185 
nauczycieli.

Po warsztacie otrzymujesz WSPARCIE i ODCIĄŻENIE W PRACY:

Zawsze wypoczęta asystentka. Dzięki płycie i filmom z tańczącą animatorką, 
nawet gdy jesteś zmęczona, nadal tworzysz nowe nawyki wychowawcze u dzieci.

Masz dostęp do infolinii wsparcia. Jeżeli masz trudności z dziećmi to dzwonisz
pod numer 600 234 264 i otrzymujesz wsparcie bezpośrednio od trenera (9.00-22.00).

2



Dyscyplina bez nakazów. Warsztaty dla nauczycieli od 2013 r. www.DyscyplinaBezNakazow.pl Tel. 600-234-264

CENNIK - Sprawdź KOMPLET POMOCY DYDAKTYCZNYCH, które
otrzymujesz W CENIE WARSZTATU 

W cenie warsztatu 
w PLACÓWCE

2.500 zł za warsztat od 10 do 15 osób
+ 90 zł za każdą dodatkową osobę

(powyżej 15 uczestników)

UWAGA. Zaoszczędzisz przy łączonym
warsztacie z inną placówką. Jeżeli masz

małą radę znajdziemy dla Ciebie inną
placówkę do wspólnego warsztatu.

Zadzwoń na 600-234-264.

Przy 20 uczestnikach - 150 zł/os.
Przy 25 uczestnikach - 135 zł/os.
Przy 30 uczestnikach - 125 zł/os.
Przy 35 uczestnikach - 115 zł/os.

OTRZYMUJESZ komplet dla każdego
uczestnika:

✔ Udział w warsztacie w PLACÓWCE (2,5 h)
✔ Płytę z filmami z tańczącą animatorką
✔ Płytę z piosenkami
✔ Filmy i piosenki w formie elektronicznej
✔ 10 scenariuszy zajęć
✔ Innowację pedagogiczną + kolorowanki
✔ Dostęp do infolinii wsparcia
✔ Dostęp do nagranego warsztatu
✔ Certyfikat udziału w warsztacie
✔ Nową energię do pracy z dziećmi

W sprawie TERMINÓW
warsztatów w placówce

ZADZWOŃ na 600-234-234

W cenie warsztatu 
ONLINE

1 uczestnik – 150 zł/os.
Od 2 do 4 uczestników – 120 zł/os.
Od 5 do 7 uczestników – 95 zł/os.

Od 8 do 13 uczestników – 75 zł/os.
Od 14 do 19 uczestników – 65 zł/os.

Od 20 uczestników – 59 zł/os.

ZAOSZCZĘDZISZ przy wspólnym
zapisie z inną placówką. 

Zadzwoń na 600-234-264.

OTRZYMUJESZ komplet dla każdego
uczestnika:

✔ Udział w warsztacie ONLINE (1,5 h)
✔ Płytę z filmami z tańczącą animatorką
✔ Płytę z piosenkami
✔ Przesyłkę kurierską
✔ Filmy i piosenki w formie elektronicznej
✔ 10 scenariuszy zajęć
✔ Innowację pedagogiczną + kolorowanki
✔ Dostęp do infolinii wsparcia
✔ Dostęp do nagranego warsztatu
✔ Certyfikat udziału w warsztacie
✔ Nową energię do pracy z dziećmi

TERMINY warsztatów online
to wtorki i czwartki 
o 17.00 lub o 19.00. 

ZAPISY - Chcesz SZKOLENIE RADY W PLACÓWCE? Masz pytania?

ZADZWOŃ bezpośrednio do Trenera (Radosław Suszka) na 600-234-264 lub 
napisz na Radoslaw@DyscyplinaBezNakazow.pl

ZAPISY – Chcesz zapisać się na WARSZTAT ONLINE?

ZAPISZ SIĘ na stronie www.DyscyplinaBezNakazow.pl 
Masz trudności? Dzwoń na 600-234-264.
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