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Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE
(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  i/lub jej Filiach)

BRAŃSKA-OLEKSY Izabela : Bezpieczna droga do babci // W: Uroczystości w przedszkolu : 
materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, świetlic, kół teatralnych[...] / [red. Barbara Bleja-Sosna]. – Toruń : "Bea", 
2004. – S. 13-15

Sygnatura: 94755

CZARNOWSKA Anna : Opowieść o misiu i znakach drogowych – przedstawienie pacynkowe // W: 
Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa : [szkoła podstawowa, 
przedszkole] / red. Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : "Aker", [2003]. – S. 25-27

Sygnatura: 93342, 94570

FRĄTCZAK Emilia, FRATCZAK Jan : Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczycieli. – Warszawa : "Żak", 1995

Zawiera:
➢ S. 77-78 : Co to jest kodeks drogowy?;
➢ S. 101-102 : Świetlny sygnalizator drogowy; 
➢ S. 102-103 : Światła sygnalizatora: 
➢ S. 103-104 : Bądź ostrożny na drodze; 
➢ S. 104-105 : Policjant kierujący ruchem drogowym; 
➢ S. 105-107 : Zachowanie się w tramwaju i autobusie.

Sygnatura: 82543, 82053 W
Sygnatura: 25270-25271 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 31031 Filia w Radomsku
Sygnatura: 36367-36368 Filia w Tomaszowie Maz.

KONOPIŃSKI Lech (aut.), ŚCISŁOWSKI Włodzimierz (aut.), JANICZ Mieczysław (muzyka) : 
Tajemnicze znaki : widowisko muzyczne // W: Kurtyna w górę! : (inscenizacje) // Antoni 
Marianowicz [i in.] ; oprac. graf. Adam Kilian. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989. – S. 143-
[205]

Scenariusz inscenizacji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
Sygnatura: 74037 W

OWCZARZAK Władysław : Miś na spacerze : [scenariusz dotyczy zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach - dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // W: 
Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole 
podstawowej I-VI : praca zbiorowa . T. 2 / red. Barbara Bleja-Sosna. – Toruń : "Bea-Bleja", 
2003. – S. 68-80

Sygnatura: 90946
Sygnatura: 28663 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 39833 Filia w Tomaszowie Maz.

SZLENDAK Dorota : Teatrzyki z poradami na spotkania z kłopotami : materiały pomocnicze
dla nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego. – Toruń : "Aker", 2008

Zawiera: 
➢ S. 5-10 : Lekcja dla Saturnian [dotyczy bezpieczeństwa na drodze]; 
➢ S. 10-17 : Jak Maja uratowała kolegów? [dotyczy kształtowania postaw ostrożności, 

przezorności podczas rozmowy z obcymi, gdy dziecko samo pozostaje w domu] ; 
➢ S. 17-27 : O rycerzu Cyrylu [dotyczy problemu wymuszania, zastraszania, szantażowania]
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➢ S. 28-35 : Magiczne moce [dotyczy problemu odróżniana fikcji od rzeczywistości];
➢ S. 35-45 : Jezioro [problem bezpieczeństwa nad wodą]; 
➢ S. 46-57 : Kłopoty babci Szarloty [dotyczy niebezpieczeństw związanych z pożarem]; 
➢ S. 58-69 : Dzieci w sieci [dotyczy niebezpieczeństw w Internecie]; 
➢ S. 69-75 : Niebieska linia

Sygnatura: 95979

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły dostępne w Czytelni  Biblioteki  Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  i/lub jej 
Filiach)

ANCHIMOWICZ Bogusława, DĄBROWSKA Krystyna, KUKIEŁKA Dariusz : Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo – ucz się od policji // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 4, s. 6-7 

Scenariusz imprezy oraz  scenariusz inscenizacji pt.  „Co to jest kodeks drogowy” – dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej.

BARANOWSKA Ewa : Odblaskowy ruch drogowy w Smerfolandii : scenariusz przedstawienia dla 
dzieci klas młodszych [szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. –  2003, nr 9, s. 19

DOŁĘGOWSKA Joanna : Bezpieczne ferie // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 55-56
Tekst inscenizacji poświęconej bezpiecznym zabawom zimowym.

GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta : I ja też odpowiadam za swoje bezpieczeństwo : scenariusz 
inscenizacji programu profilaktycznego „Unikamy zagrożeń” : [dla uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 23-25

GONERKA Beata : Scenariusz przedstawienia: „Droga do szkoły” : [dla  uczniów młodszych klas 
szkoły podstawowej] // Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 4, s. 7-8

JAKUBOWSKA Małgorzata : Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę 
dostaje... : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych // Życie 
Szkoły. – 2007, nr 1, s. 61-62

JAKUBOWSKA Małgorzata : O czym każdy musi wiedzieć, kiedy na wakacje jedzie... [inscenizacja] /
// Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 44-46

JUNKIERT Jolanta : Droga do szkoły z odblaskami : scenariusz inscenizacji dla klasy pierwszej // 
Życie Szkoły. – 2003,nr 7, s. 433-435

KIEŁCZEWSKA Barbara : Apel "Bezpieczeństwo zabaw i sportów zimowych" : [scenariusz apelu dla 
młodszych klas szkoły podstawowej// Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 2, s. 15

KWIATKOWSKA Anna : Scenariusz inscenizacji „Z odblaskami bezpieczniej”  ; Scenariusz 
inscenizacji pt. „Bądź ostrożny na drodze” : [dla uczniów klas  I-III szkoły podstawowej] // 
Wychowanie Komunikacyjne. – 2006, nr 3/4, s. 9

MAJ Krystyna : Sanitarny posterunek niesie środki na frasunek : [scenariusz inscenizacji dla klas 
młodszych szkoły podstawowej]. – Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 12, s. 7

MIROS Teresa : „Bezpieczna droga do szkoły” : [inscenizacja dla młodszych klas szkoły 
podstawowej] // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 16-17

PEGIEL Teresa : Bądź ostrożny na drodze : [scenariusz inscenizacji] // Nauczanie Początkowe. – 
1989/90, nr 6 , s. 576-586

PILARCZYK Danuta : Na czacie : scenka wychowawcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej //
Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s.14

Scenka porusza problem nawiązywania przez nieletnich internetowych znajomości.

RUBACHA Iwona : „Cukierki, których nie wezmę do ręki” : (scenariusz przedstawienia dla dzieci z 
klas I-III nauczania zintegrowanego) // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 2, s. 9-11
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STAWOWSKA AGNIESZKA : Czerwony Kapturek szuka księcia : przedstawienie teatralne : [dla 
starszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 23-27

Humorystyczna inscenizacja ucząca ostrożności podczas zawierania znajomości przez Internet.

STRZAŁKOWSKA Dorota, TYBINKOWSKA Aleksandra : „Bezpieczna droga” : [scenariusz inscenizacji
dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 1, s. 
15

SZEWCZYK-LANG Krystyna : Bezpieczeństwo na drodze - przedstawienie dla klas I-III  [szkoły 
podstawowej] // Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 11, s. 11-12

TKACZ Beata : Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy ferie zimowe : inscenizacja dla uczniów klas 
młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 20-21

TOMCZAK Małgorzata : "Odblaskowy czar" : widowisko słowno-muzyczne dla szkoły 
podstawowej // Wychowawca. – 2005, nr 7/8, s. 40-41

WABIŃSKA Beata : Bezpieczni i modni : lato : [scenariusz inscenizacji] // Życie Szkoły. – 2007, nr 
6, s. 52-56

WABIŃSKA Beata :  Na wiejskiej drodze : [scenariusz dla młodszych klas szkoły podstawowej] // 
Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 6-7

WINIARSKA-DRECHNY Danuta : Scenariusz inscenizacji „Rady nie od parady” : [dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej] // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 3, s. 30-31

Tematyka inscenizacji dotyczy zagrożeń, z jakimi może się zetknąć dziecko w kontaktach z innymi 
ludźmi.

WOJTASIK Jolanta, ZAZULA Wiesława : Bądź widoczny – bądź bezpieczny : scenariusz inscenizacji 
dla uczniów klas III [szkoły podstawowej]  // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 13-14

ZALEWSKA Grażyna : Żyć bezpiecznie :  [scenariusz inscenizacji dotyczącej bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym : dla uczniów szkoły podstawowej] // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 3, 
s. 11-12 

ZMARZŁY Anna : O czym mówią znaki drogowe : [scenariusz inscenizacji dla uczniów młodszych 
klas szkoły podstawowej] // Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 1, s. 12

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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