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„„Nie ma Nie ma ŜŜadnego dziaadnego działłania bez ania bez 

powodu, a to co dziecko robi powodu, a to co dziecko robi 

spontanicznie, odpowiada spontanicznie, odpowiada 

zawsze jego motywacjizawsze jego motywacji””
KockenbergerKockenberger



Tak wyglTak wygląąda pedagogika da pedagogika 
cyrkucyrku……

Anna AdamczykAnna Adamczyk

24.03.2009r.24.03.2009r.



Pedagogika cyrkuPedagogika cyrku

Pedagogika cyrku jest Pedagogika cyrku jest 
wykonywaniem wykonywaniem 
i poi połąłączeniem cyrkowych czeniem cyrkowych 
aktywnoaktywnośści ruchowych ci ruchowych 
oraz artystycznych oraz artystycznych 
umiejumiejęętnotnośści ci 
z pedagogicznymi z pedagogicznymi 
tretreśściami i celami. ciami i celami. 
((KiphardKiphard, 1997), 1997)
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Po co ten cyrk?Po co ten cyrk?
RozwRozwóój poznawczyj poznawczy

�� RozwRozwóój koordynacji j koordynacji 
wzrokowowzrokowo--ruchowej.ruchowej.

�� Aktywizacja pAktywizacja póółłkul kul 
mmóózgowych. zgowych. 

�� Modele i strategie uczenia siModele i strategie uczenia sięę
�� Wspomaganie procesu Wspomaganie procesu 

nauczania i uczenia sinauczania i uczenia sięę..
�� Forma wspomagania terapii Forma wspomagania terapii 

dysleksji, ADHDdysleksji, ADHD
�� RozwRozwóój rj róównowagi obu stron wnowagi obu stron 

ciaciałła oraz umysa oraz umysłłu u 
i ciai ciałła. a. 
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Po co ten cyrk?Po co ten cyrk?
UmiejUmiejęętnotnośści ci 
spospołłeczneeczne

�� RozwRozwóój komunikacji oraz j komunikacji oraz 
wspwspóółłpracy, integracja. pracy, integracja. 

�� OdpowiedzialnoOdpowiedzialnośćść za siebie za siebie 
i grupi grupęę..

�� WspaniaWspaniałła zabawa.a zabawa.
�� AlernatywnaAlernatywna forma forma 

spspęędzania czasu wolnegodzania czasu wolnego
�� Forma relaksacji i Forma relaksacji i 

odstresowaniaodstresowania..
�� Praca nad emocjami.Praca nad emocjami. Anna AdamczykAnna Adamczyk
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Po co ten cyrk?Po co ten cyrk?

KsztaKształłtowanie  postawtowanie  postaw

�� RozwRozwóój cierpliwoj cierpliwośści i ci i 
determinacji determinacji 
w dw dąŜąŜeniu do celu. eniu do celu. 

�� Stymulacja ciekawoStymulacja ciekawośści, ci, 
wyobrawyobraźźni i kreatywnoni i kreatywnośści.ci.

�� Nauka wyznaczania i osiNauka wyznaczania i osiąągania gania 
celcelóów. w. 

�� RozwRozwóój pewnoj pewnośści siebie, ci siebie, 
motywacji. motywacji. 

�� Pokonywanie wyzwaPokonywanie wyzwańń. . 
�� OsiOsiąąganie widocznych  ganie widocznych  

sukcessukcesóów. w. Anna AdamczykAnna Adamczyk
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Po co ten cyrk?Po co ten cyrk?

RozwRozwóój fizycznyj fizyczny

�� Jednakowa pracaJednakowa praca
i i ććwiczenie obydwu rwiczenie obydwu rąąk.k.

�� ĆĆwiczenia ruchwiczenia ruchóów caw całłego ego 
ciaciałła, trening dla pa, trening dla płłuc, uc, 
serca.serca.

�� RozwRozwóój refleksu j refleksu 
i rytmu, postawy i rytmu, postawy 
i ri róównowagi ciawnowagi ciałła. a. 

�� ĆĆwiczenie motoryki mawiczenie motoryki małłej ej 
i dui duŜŜej. ej. 

�� Poszerzenie pola widzenia.Poszerzenie pola widzenia. Anna AdamczykAnna Adamczyk
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RozwRozwóój pedagogiki cyrku  j pedagogiki cyrku  
w Polscew Polsce

�� Centrum Animacji                       Centrum Animacji                       
i Kultury i Kultury 

�� Polskie Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie 
PedagogPedagogóów i Animatorw i Animatoróów w 
KLANZA KLANZA 

�� 1997 1997 –– warsztaty                   warsztaty                   
w Niemczech w w Niemczech w AlbstedtAlbstedt
i Dri Drüübberholtzbberholtz oraz                  oraz                  
w Ciechanowiew Ciechanowie

�� OgOgóólnopolskie spotkania lnopolskie spotkania 
dziecidziecięęcoco--mmłłodzieodzieŜŜowych owych 
grup cyrkowych w grup cyrkowych w 
Brodnicy Brodnicy 

�� Festiwale Festiwale ŜŜonglerskie onglerskie Anna AdamczykAnna Adamczyk
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Wykorzystanie pedagogiki Wykorzystanie pedagogiki 
cyrkucyrku

�� SzkoSzkołłyy
�� PlacPlacóówki opiekuwki opiekuńńczoczo--wychowawczewychowawcze
�� PlacPlacóówki resocjalizacyjnewki resocjalizacyjne
�� OOśśrodki terapeutycznerodki terapeutyczne
�� Domy kulturyDomy kultury
�� inneinne……

Anna AdamczykAnna Adamczyk

Warszawa 24.03.2009r.Warszawa 24.03.2009r.



„„KaKaŜŜde dziecko ma w sobie ziejde dziecko ma w sobie ziejąąccąą pustkpustkęę

nastawionnastawionąą na pobudzenie i jena pobudzenie i jeŜŜeli jej nie eli jej nie 

wypewypełłnimy czymnimy czymśś, co jest ekscytuj, co jest ekscytująące, ce, 

ciekawe i dobre dla niego, ciekawe i dobre dla niego, 

ono samo wypeono samo wypełłni jni jąą czymczymśś, , 

co jest ekscytujco jest ekscytująące i ciekawe ce i ciekawe 

i co nie jest dla niego dobre.i co nie jest dla niego dobre.””

TheodoreTheodore RooseveltRoosevelt



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
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