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BARTCZAK Iwona, WASILEWSKA Jolanta : Chrońmy się przed AIDS – scenariusz uroczystości : [dla
klas IV-VI] // W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, 
pantomima) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa. T. 2 / red. Barbara Bleja-Sosna. –
Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, 2003. – S. 149-155

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

BRAŃSKA-OLEKSY Izabela : Zdrowo się odżywiamy // W: Uroczystości w przedszkolu : 
materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, świetlic, kół teatralnych[...] / [red. Barbara Bleja-Sosna]. – Toruń : "Bea", 
2004. – S. 7-8

Sygnatura: 94755

FILARSKA Bernadeta : Zdrowe zęby – piękny uśmiech! // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory 
roku : praca zbiorowa : [szkoła podstawowa, przedszkole] / red. Iwona Fechner-Sędzicka. – 
Toruń : "Aker", [2003]. – S. 148-150

Sygnatura: 93342, 94570

GAŁCZYŃSKA Elżbieta : Nad własną dróżką się zastanów : [inscenizacja na temat uzależnień] // W:
Gałczyńska Elżbieta, Ogorzała Eliza, Szczepańska Elżbieta : Muzy na scenie : inscenizacje, 
montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy : dla 
szkół ponadgimnazjalnych. – Płock : "Korepetytor" – M. Gałczyński, 2002. – S. 169-173

Sygnatura: 89870
Sygnatura: 33217 Filia w Radomsku

GAŁCZYŃSKA Elżbieta : Zatrzymaj się na chwilę // W: Gałczyńska Elżbieta, Ogorzała Eliza, 
Szczepańska Elżbieta : Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, 
operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy : dla szkół ponadgimnazjalnych. – Płock :
"Korepetytor" - M. Gałczyński, 2002. – S. 174-177

Sygnatura: 89870
Sygnatura: 33217 Filia w Radomsku

GAŁCZYŃSKA Elżbieta : Żeby zdrowym być… // W: Z Muzą w szkole : inscenizacje, zabawy, 
montaże poetycko-muzyczne w szkole podstawowej dla klas młodszych / red. Elżbieta 
Gałczyńska. – Płock : "Korepetytor" - M. Gałczyński, 2001. – S. 76-79

Sygnatura: 89869
Sygnatura: 29732 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32946 Filia w Radomsku

GAŁCZYŃSKA Elżbieta : Żyjmy zdrowo // W: Z Muzą w szkole : inscenizacje, zabawy, 
montaże poetycko-muzyczne w szkole podstawowej dla klas młodszych / red. Elżbieta 
Gałczyńska. – Płock : "Korepetytor" – M. Gałczyński, 2001. – S. 80-82

Sygnatura: 89869
Sygnatura: 29732 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32946 Filia w Radomsku
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GUTOWSKA Joanna : Sen Doroty // W: Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander
Maksymiak. – Wrocław : "Siedmioróg", 2003. – S. 21-32

Scenariusz dotyczy dbania o higienę, czystość, porządek.
Sygnatura: 96226
Sygnatura: 29047 Filia w Opocznie
Sygnatura: 26339 (wyd. z 1999 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32564 (wyd. z 1999 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 37800 (wyd. z 1999 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

GUTOWSKA Joanna : Teatrzyk szkolny : scenariusze przedstawień dla dzieci z młodszych 
klas szkoły podstawowej. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. – S.
11-22 : Sen Doroty [dotyczy dbałości o porządek, czystość, higienę]

Sygnatura: 15226 B
Sygnatura: 36216; 36300 Filia w Tomaszowie Maz.

JODKO-KULA Elżbieta : W szkolnym teatrze : scenariusze przedstawień szkolnych : [dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej]. – Warszawa : "Juka", 1998. – S. 5-24 : W 
kuchni

Sygnatura: 90091
Sygnatura: 25981 Filia w Bełchatowie

KRZYCZKOWSKA Anna : Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od  święta : scenariusze imprez 
szkolnych dla II i III etapu kształcenia. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000

Zawiera:
➢ S. 81-99 : Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach [dotyczy dbałości

o higienę,  nikotynizmu, odżywiania]: 
➢ S. 101-126 : Baśń o panowaniu zdrówka [dotyczy troski o własne zdrowie].

Sygnatura: 87199

KWIEK Wiesława : Lepiej zapobiegać niż leczyć : scenariusze imprez szkolnych : [dla 
uczniów szkoły podstawowej]. – Sokołów Podlaski : F.P.U.H. „WIWA” Waldemar Kwiek, 2005

Zawiera:
➢ S. 14-21 : Znaczek [scenariusz dotyczy alkoholizmu w rodzinie oraz wyłudzania 

pieniędzy]; 
➢ S. 29-37 : Przeczucie [problem matki uzależnionej od telewizji]; 
➢ S. 39-45 : Koszmary [scenariusz dotyczy uzależnienia dzieci od środków masowego 

przekazu]; 
➢ S. 71-78 : Mała ciemna plamka [problem chorób nowotworowych – scenariusz dotyczy 

czerniaka złośliwego].
Sygnatura: 94540

PEREGOŃCZUK Aldona : Jesienny bal owoców i warzyw – impreza klasowa  // W: Szkolne 
teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa : [szkoła podstawowa, przedszkole] / red. 
Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : "Aker", [2003]. – S. 28-30

Sygnatura: 93342, 94570

MŁODOŚĆ – Trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych : [dla uczniów 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych] / Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : 
"Bivar", 1992

Sygnatura: 14324 B
Sygnatura: 35698 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 30221 Filia w Radomsku

NALEŻYTY Jan Jakub : Tylko w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień 
dla przedszkolaków : dla nauczyciela przedszkola. – Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
– (Dla Nauczyciela Przedszkola). – S. 10-14 : I ty brudasie?!

Sygnatura: 97191
Sygnatura: 30153 Filia w Bełchatowie

SĘDZICKA Daria : Palenie jest szkodliwe – słuchowisko // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory 
roku : praca zbiorowa : [szkoła podstawowa, przedszkole] / red. Iwona Fechner-Sędzicka. - 
Toruń : "Aker", [2003]. – S. 157-158

Sygnatura: 93342, 94570
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SZYMAŃSKA Anna Monika,  SZYMCZAK Anna :  „…z fantazją i humorem…” – czyli Teatr w 
szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli 
dla młodzieży w każdym wieku : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. –
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FISZE, 2004. – S. 155-172 : Carpe Diem… : spektakl autorski
Anny Szymczak dotyczący problemu narkomanii

Sygnatura: 91414
Sygnatura: 29138 filia w Bełchatowie

UROCZYSTOŚCI szkolne (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI
: praca zbiorowa / red. Barbara Bleja-Sosna. – Toruń : "Bea-Bleja", 2000. – S. 44-50 : 
Inscenizacja „Święto służby zdrowia : [dla klas I-III – dotyczy dbania o higienę, właściwe 
odżywianie]

Sygnatura: 87379-87380, 96416-96418, 87378 W
Sygnatura: 29048, 29049 Filia w Opocznie
Sygnatura: 38043 Filia w Tomaszowie Maz

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUDYCKA Beata, WOJAS Beata : "Piotrze nasz kochany" : scenariusz programu artystycznego o 
tematyce prozdrowotnej : [dla uczniów szkoły podstawowej] // Aura. – 2005, nr 10, dod. Aura. 
Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 133, s. 6-7]

Tematyka inscenizacji dotyczy zagrożeń zdrowotnych związanych z cywilizacją XX i XXI wieku, m.in. 
siedzącego trybu życia, nieprawidłowego odżywiania, nadmiernej ilości czasu spędzanego przed 
komputerem lub telewizorem.

BERNATOWICZ Iwona : „Moja i Twoja nadzieja” : scenariusz dla gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej  : [dotyczy AIDS] // Wychowawca. – 2009, nr 11, s. 26-29

BRODECKI Jaromir : Jak nie ulec nałogowi palenia : teatrzyk ekologiczny : [dla uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Aura. – 2006, nr 3, dod. Aura. Dodatek Ekologiczny dla
Szkół, nr 138, s. 9

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna : Krew to bezcenny dar: materiał 
repertuarowy : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, 
nr 4, s. 18

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna :  Odżywiaj się zdrowo: materiał 
repertuarowy : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, 
nr 4, s. 20

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna : Tylko nie pal : materiał repertuarowy : 
[dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 19

CIEŚLAK Iwona, CIEŚLAK Lech : Scenka teatralna jako forma działań w profilaktyce uzależnień : 
[dla uczniów szkoły podstawowej] // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, wkł. s. I-III

ĆWIERTINA-BERNAŚ Weronika : Zdrowo żyć : inscenizacja teatralna : [dla uczniów szkoły 
podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 27

DAJEWSKA Jadwiga, GOŹDZICKA Elżbieta  :  Walczmy z hałasem // Życie Szkoły. – 2009, nr 4, s. 
45-47

Scenariusz scenki pt. "Hałas", opracowanej na Światowy Dzień Walki z Hałasem. 

DĄBCZYŃSKA Izabela : Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" // Życie Szkoły. – 2000, nr 
1, s. 52-54 

DERECKA Danuta : Sąd nad muchomorem : scenariusz lekcji przyrody w klasie V // Biblioteka w 
Szkole. – 2002, nr 6, s. 19

Scenariusz „rozprawy sądowej” dotyczącej odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, pozytywnej 
roli grzybów w biocenozie leśnej.

DOBROWOLSKA Anna : Talk show – rozmowy na każdy temat : AIDS : [dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych] // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 12-13
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DRAPACZ Mirosława, BUDNY Krystyna : „I ujrzałem bestię…”  : scenariusz audycji radiowej 
dotyczącej uzależnień [alkoholizmu] : [dla uczniów gimnazjum] // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s.
34-35

DRAPACZ Mirosława, BUDNY Krystyna : „Wznieś serce nad zło…” : (życiorysy pisane 
narkotykami) : scenariusz audycji radiowej : [dla uczniów gimnazjum] // Wychowawca. – 2003, nr 
2, s. 24-25

FĄFARA-ISKRA Anna : Hartuj się a będziesz zdrów : scenariusz przedstawienia : [dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 38-40

FĄFARA-ISKRA Anna : Żyjmy zdrowo, kolorowo – scenariusz imprezy ["Żyjmy zdrowo, kolorowo - 
spotkanie z Kubusiem Puchatkiem" –  przedstawienie] : [dla uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 5, s. 58-60

GRYMBOWSKA Lilianna : Dziecięca akademia ekologiczna // Biblioteka w Szkole. – 1995, nr 1/2, s. 
23

Scenariusz inscenizacji na temat zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej – dla uczniów szkoły 
podstawowej.

JABŁOŃSKA Anna, JABŁOŃSKI Piotr : Zagrożenia XXI wieku : (scenariusz) // Lider. – 2001, nr 12, 
s. 30

Scenariusz inscenizacji dotyczącej alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu – do realizacji z uczniami 
gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.

JAKUBOWSKA Małgorzata : Najważniejsze to dbać o zdrowie : scenariusz inscenizacji wystawionej 
w Szkole Podstawowej w Czuryłach // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 54-56 

JANICKI Paweł : Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych : 
[dotyczy narkomanii, prostytucji, AIDS] // Wychowawca. – 2009, nr 3, s. 28-29

JONKISZ Maria : Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć : scenariusz przedstawienia dający recepty
na zachowanie zdrowia : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. 
– 2004, nr 9, s. 20-22

JUNKIERT Jolanta :  Potrafię powiedzieć NIE! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach  : [dla 
uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 13 

KAMROWSKA Bożena : Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Narkotykom mówimy STOP"  : 
[dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr
2 s,. 16-17 

KAMROWSKA Bożena : Zachowaj trzeźwy umysł – bądź sobą : scenariusz przedstawienia 
profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 15-16 

Scenariusz dotyczy problemu uzależnień (narkomanii, alkoholizmu), agresji.

KIESZKOWSKA Małgorzata, WIŚNIEWSKA Jadwiga : "Zadbaj o siebie sam": [scenariusz inscenizacji
dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Aura.  – 2005, nr 4, dod.  „Dodatek 
Ekologiczny dla Szkół” nr 127, s. 3

KIESZKOWSKA Małgorzata, WIŚNIEWSKA Jadwiga : "Zadbaj o siebie sam": [scenariusz inscenizacji
dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Przyroda Polska. – 2004, nr 8, dod. Biuletyn 
EKO – edukacyjny, s. 7

KOŁODZIEJ Irena : List Joli : scenariusz widowiska teatralnego dotyczącego uzależnień i 
przemocy : [dla starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Wychowawca. – 2003, nr 5, 
s. 28-29

KORZEKWA Magdalena : Czerwony Kapturek i bajka prawdziwa : scenariusz przedstawienia na 
dzień profilaktyki [uzależnień] : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]  // Katecheta.  – 
2007, nr 2, s. 53-54
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KOTARA Joanna : O gąbce, o mydle i o Grzesiu Straszydle : scenariusz inscenizacji dla uczniów 
klas młodszych [szkoły podstawowej] na temat czystości // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 3, s. 
18

KOZIOŁ Marzena, SZAROWSKA Jolanta : Apel przeciwko AIDS. Pierwszy grudnia – Światowy Dzień 
walki z AIDS : montaż słowno-muzyczny : [dla uczniów gimnazjum lub szkół 
ponadgimnazjalnych] // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 18-20

KRASKA Renata, CHUDY Agnieszka : Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla uczniów 
gimnazjum lub liceum // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 21-22

KRASKA Renata, ŁOPATA Agnieszka : Sąd nad alkoholem : (scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i
LO) // Wychowawca. – 2001, nr 7/8, s. 42

KUBARSKA-KLIMEK Halina, NOGA Ewa : Imprezy z cyklu „Wiosenna promocja zdrowia” // Klanza w
Czasie Wolnym . – 2004, nr 1, s. 23-28

Scenariusz imprezy pt. „Czysty dzień” oraz scenariusz inscenizacji na podst. bajki „Mucha przed 
sądem”.

KUBARSKA-KLIMEK Halina, NOGA Ewa : Imprezy z cyklu „Wiosenna promocja zdrowia” : 
[scenariusz Dnia Witamin] // Klanza w Czasie Wolnym. – 2003, nr 2, s. 21-25

KUPIEC Krystyna : Sąd nad papierosem : [scenariusz dla uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazajlnych] // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11/12, s. 19-21

KUSZNIERENKO Iwona, SULECKA Iwona : Sąd nad alkoholem – scenariusz rozprawy 
[przedstawienie przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej] // Wychowanie na co 
Dzień. – 2005, nr 10/11, wkł. s. III-V

KWIEK Wiesława : Taniec śmierci : pantomima :  [scenariusz pantomimy – przeciwko 
uzależnieniom – do wykorzystania we wszystkich typach szkół] // Wychowawca. – 2006, nr 3, s. 26

LAPEUSZ Grażyna : Lśniący uśmiech : scenariusz widowiska propagującego higienę jamy ustnej dla
dzieci młodszych : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 
2003, nr 7/8, s. 32-33

LEWANDOWSKA-MAGIERA Joanna : Klub Wiewiórka : scenariusz inscenizacji prozdrowotnej : [dla 
uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Wychowawca. – 2008, nr 9, s. 20-21

LEWANDOWSKA-MAGIERA Joanna : Wiewiórka przedstawia scenariusz inscenizacji prozdrowotnej 
Klubu Wiewiórka : [dla młodszych klas szkoły podstawowej] // Lider. – 2006, nr 6, s. 12-13

LYKSTET Małgorzata, LYKSTET Piotr : Zdrowe, czy nie? // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 
2000, nr 1, s. 16-17

Scenariusz krótkiego przedstawienia przygotowanego przez klasę 6 nt. zdrowego odżywiania – 12 
Przykazań Konsumenta.

ŁOWIECKA Janina : Rozprawa sądowa nad "Fast foodami" : scenariusz : [dla starszych klas szkoły 
podstawowej lub gimnazjum] // Przyroda Polska. – 2004, nr 5, dod. „Biuletyn EKO – edukacyjny”, 
s. 14-15

ŁOWIECKA Janina : Sąd nad solą : stenogram z rozprawy sądowej „Niebezpieczna przyprawa – sól”
: [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Przyroda Polska. – 2004, nr 4,
dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny” s. 11

MACIOCHA Halina : Ziemianie, pamiętajcie! : [scenariusz i inscenizacji dla uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 19-20

Scenariusz inscenizacji dotyczy promowania zdrowego stylu życia, przyczyn i skutków niewłaściwego 
odżywiania.

MALISZEWSKI Dariusz : Fizyka i medycyna (scenariusz przedstawienia) : [dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych] // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 10-12
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MARCHWIŃSKA Ewa :  Wiewióreczki z PCK: scenariusz inscenizacji : [dla młodszych klas szkoły 
podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 19-20

Scenariusz dotyczy promowania zdrowego stylu życia, pomagania innym.

MĄDROSZKIEWICZ Danuta : Stop paleniu papierosów : [scenariusz inscenizacji dla uczniów 
gimnazjum] // Aura. – 2000, nr 10, dod.  Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 73, s. 7-8

MENCEL-GWIZDAŁA Joanna : Kraina palaczy : [scenariusz przeznaczony na rozpoczęcie lub 
zakończenie roku szkolnego, Ogólnoświatowy Dzień Rzucania Palenia, realizację wychowania 
ekologicznego w szkole – dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 
2001, nr 3, s. 15

MIRKOWSKA Mirosława,  WIECZNA Anna, WIERGOWSKA Anna : Scenariusz imprezy dla klas I-III 
propagujący zdrowy styl życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, dod. 
Biblioteczka Monograficzna, s. (13)-(16)

Montaż słowno-muzyczny.

MYRDA Grażyna, BEJM Bożena : Chcę dbać o zdrowie : [scenariusz inscenizacji] // Życie Szkoły. – 
2005, nr 9, s. 30-33 

NOWY-KARASEK Katarzyna : "Nie daj się wciągnąć" : scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy 
czwartej [szkoły podstawowej] : [dotyczy palenia papierosów] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 
6, s. 18-19

PARTYKA Beata : Sport to zdrowie! : [impreza przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych] // 
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 35-37

PAWŁOWSKA Janina : Nikotyna to na twoje zdrowie kosa, a więc... olej papierosa : scenariusz 
happeningu : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 
2/3, s. 26

PERDZYŃSKA Janina : Żeby czyste – wszystko oczywiste : [scenariusz inscenizacji dla młodszych 
klas szkoły podstawowej] // Lider. – 2001, nr 12, s. 28

PETIUK Teresa : "Żeby zdrowe zęby mieć" – scenariusz inscenizacji w klasie I // Wychowanie na co
Dzień. – 2001, nr 7/8,  Wkładka metodyczna, s. VI-VII

PIASECKA Aleksandra, ZEMBRZUSKA Małgorzata : Ufoludki podglądają Ziemię // Ekoswiat. –  
2004, nr 5, s. 14-15

Scenariusz inscenizacji dotyczy promocji zdrowego stylu życia oraz ochrony przyrody - dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej.

PIETRUSZKA Wioletta : A przecież może być inaczej : montaż na temat HIV i AIDS : [dla uczniów 
gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 22-24

PIETRUSZKA Wioletta : A przecież może być inaczej : montaż o tematyce antyalkoholowej : [dla 
uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 19-21

PILARCZYK Danuta : Smok Synoptycy: sztuka teatralna promująca zdrowy styl życia : [dla uczniów
młodszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 14-15

Tematem przewodnim widowiska jest telewizja i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny.

POKROPSKA Grażyna, DZIK Jolanta : Reportaż z Dnia Czyściocha : program artystyczny // Lider.  –
2004, nr 7/8, s. 18-19

Zawiera scenariusz inscenizacji dla sześciolatków.

PUCIŃSKA Dorota : Pinokio ma kłopoty : scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej 
[dotyczy palenia papierosów] : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum] // 
Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 30-31

PUPEK Krystyna : Sąd nad papierosem : scenariusz profilaktyczny dla kl. IV-VI szkoły podstawowej
// Wychowawca  – 2005, nr 7/8, s. 42
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RAFAŁOWICZ Wioletta : O Dyziu i bolącym brzuszku czyli jak zdrowo się odżywiać : inscenizacja 
dla szkól podstawowych // Wychowawca. – 2010, nr 7/8, s. 40-42

ROJEK Maria : Czarownica Bunia : komedyjka na tematy aktualne dla młodszych, starszych i 
dojrzałych dzieci. [Cz. 1-2] // Aura. – 2006, nr 4, dod. Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 139,
s. 9-12 ; 2006, nr 5, dod. Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 140, s. 8-11

Scenariusz dotyczy promocji zdrowego stylu życia, ochrony przyrody.

RUCIŃSKA Hanna :  Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów gimnazjum // Wszystko 
dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 5-6

RZEPSKA Ewa :  Akcja antynikotynowa - "Nie pal, nie pal papierosów..." // Wszystko dla Szkoły. –  
2006, nr 2, s. 18-19 

Artykuł zawiera scenariusz inscenizacji pt. „Sąd nad papierosem”, przeznaczony do realizacji z 
uczniami starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

RZEPSKA Ewa : "Nie pal, nie pal papierosów..." // Świat Problemów. – 2004, nr 7-8, s. 21-23
Scenariusz inscenizacji „Sąd nad papierosem” – dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub 
gimnazjum.

SOBIESZCZUK Iwona Małgorzata : Literatura w walce z nałogami [dotyczy alkoholizmu] : 
[inscenizacja dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. – 2009, nr 2,
s. 24-26

SOLSKA Anna : Ufoludki wśród bakterii  : scenariusz przedstawienia ekologicznego : [dla uczniów 
starszych klas szkoły podstawowej] // Ekoświat. – 2002, nr 2, s. 16-17

SOLSKA Anna : Ufoludki wśród wirusów : [scenariusz inscenizacji dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej // Ekoświat. – 2001, nr 3, s. 18-19

SPANDOWSKA Zofia : Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych : (scenariusz 
inscenizacji) : [dla uczniów gimnazjum] // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10/11, Wkładka 
metodyczna, s. VIII-X

STRUTYŃSKA Barbara : Dwa słówka na temat zdrówka : [inscenizacja dla uczniów młodszych klas 
szkoły podstawowej] // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 4, s. 29-33

SZCZYPIŃSKA Zofia : Światowy Dzień AIDS : 1 Grudnia : [inscenizacja dla uczniów gimnazjum lub 
szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. – 2006, nr 12, s. 29-30

SZEPTYŃSKA Magdalena : Grzybobranie  - inscenizacja // Aura. – 2002, nr 10, dod. „Dodatek 
Ekologiczny dla Szkół” nr 97, s. 11-12

Scenariusz przedstawienia dla dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I szkoły podstawowej.

ŚCIEGIENNY Małgorzata : Bakterie to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie? : scenariusz [dla uczniów
starszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 12-13

TUMIŁOWICZ Maria : Decyzja należy do ciebie [dotyczy palenia papierosów] : inscenizacja dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Wychowawca. – 2005, nr 1, s. 23

WABIŃSKA Beata :  Witaminkowe Królestwo  : (przedstawienie kukiełkowe dla uczniów klas 
młodszych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 13-14

WIELICZUK Wiesława : XXI wiek w Stumilowym Lesie : [scenariusz inscenizacji dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej] // Aura.  – 2006, nr 7, dod. Aura. Dodatek Ekologiczny dla 
Szkół nr 142, s. 4-7

Tematyka inscenizacji dotyczy promowania zdrowego stylu życia, dbania o własne zdrowie, wrażliwości
na innych.

WINIARCZYK Elżbieta : Hałas – współczesna plaga : [scenariusz inscenizacji dla młodszych klas 
szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 14 
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WOŹNIAK Jadwiga : Strach nie chroni, nienawiść nie leczy : montaż słowno-muzyczny poświęcony 
problemowi AIDS i tolerancji : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Biblioteka
w Szkole. – 2003, nr 6, s. 26-27

ZEMBRZUSKA Małgorzata, PIASECKA Aleksandra :  Za wcześnie : scenariusz przedstawienia o 
tematyce prozdrowotnej  // Ekoświat. – 2005, nr 3, s. 18-19 

Montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych – dotyczy niszczenia 
własnego zdrowia będącego efektem alkoholizmu, narkomanii, pracoholizmu, życia w nieustannym 
stresie, braku odpoczynku, nieodpowiedzialności.

ZIELONKA Teresa : Zdrowe Życie : scenariusz apelu z okazji dnia Promocji Zdrowia : [dla uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej] // Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 17-18

ŻUKOWSKA Beata : Międzynarodowy Dzień bez Papierosa : scenariusz inscenizacji dla klas I-III // 
Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 54-55

PROFILAKTYKA AGRESJI, PRZEMOCY

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BINIAS KATARZYNA, KOCH Joanna : Rozprawa przeciwko przemocy // Wychowawca. – 2007, nr 2, 
s. 29-30

Scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

BUJWID Jolanta, WĘGRECKA Aleksandra : Szkoła przetrwania : scenariusz spektaklu : [dla uczniów
starszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 18-19

CZERNICKA Justyna : Pójdziesz z nami : scenariusz przedstawienia : na podstawie fragmentu 
powieści „Pinokio” : można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji : [dla uczniów 
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 23-25

DYMEL Maria : Niepełnosprawni – a kto to?  : scenariusz widowiska : [dla uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 25

Tematyka inscenizacji dotyczy wandalizmu oraz niewłaściwych zachowań wobec starszych i słabszych.

ŁAZIKIEWICZ Anna, OSIECKA Iwona : Na planecie grzeczności : propozycja scenariusza 
przedstawienia teatralnego : [dla starszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 
2002, nr 4, s. 13-14
         Scenariusz dotyczy sytuacji rodzących agresję wśród uczniów oraz sposobów bezkonfliktowego 

rozwiązywania sporów.

MAJCHRZAK Tomasz : Sąd nad agresją i przemocą (scenariusz lekcji wychowawczej w 
gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3-5

Zawiera scenariusz inscenizacji (rozprawy sądowej).

PIENIĄŻEK Marek : Przeciwdziałamy szkolnej agresji // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 5, s. 50-51
Scenariusz spektakliku pt. „Obraźliwe zachowanie i jego skutki” (3 scenki) – dla uczniów gimnazjum.

RUSIECKA Krystyna : Przeciw agresji : scenariusz apelu : [dla uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 1998 , nr 6, s. 24-25

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl

8

http://www.pedagogiczna.edu.pl/

	Sygnatura: 33217 Filia w Radomsku
	Sygnatura: 33217 Filia w Radomsku
	Sygnatura: 29732 Filia w Bełchatowie
	Sygnatura: 32946 Filia w Radomsku
	Sygnatura: 29732 Filia w Bełchatowie
	Sygnatura: 32946 Filia w Radomsku
	Sygnatura: 29138 filia w Bełchatowie
	Sygnatura: 29048, 29049 Filia w Opocznie
	ARTYKUŁY Z CZASOPISM


