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Wydawnictwa zwarte 

1. Agresja w szkole /redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna 

Ostrowska. -- Wydanie 2. -- Warszawa : Difin, 2019. 

Autorzy diagnozują zarówno stan polskiej szkoły w kontekście zachowań dewiacyjnych, 

jakimi są agresja i przemoc, jak i podpowiadają profilaktyczne rozwiązania wychowawcze. 

Wielokierunkowe i długofalowe badania kliniczne oraz praktyka profilaktyczna i 

psychoterapeutyczna wskazują, że kształtowanie poczucia empatii od najwcześniejszych lat 

życia dziecka, rozbudzanie i wspomaganie rozwoju zainteresowań, systematyczna stymulacja 

aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, prospołecznej, religijnej mogą być bardzo 

dobrymi izolatorami agresji.  

2. Babert Magdalena / Co ma zrobić dziecko, gdy ... :praktyczny poradnik dla rodziców i 

dzieci.  Białystok : Printex, 2016. 

3. Edukacja - relacja - zabawa :wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży /redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew Starowicz, 

Anna Rywczyńska.  Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. 

4. Czechowska Zyta, Marcela Mikołaj / Jak nie zgubić dziecka w sieci?. -- Wydanie I. 

Warszawa : MUZA, 2021. 

5. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef 

Bednarek. -- Warszawa : Difin, 2014. 

6. Gawryluk Barbara / Mali bohaterowie. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2011. 

7. Gierszewski Janusz, Drabik Krzysztof, Pieczywok Andrzej / Bezpieczeństwo 

kulturowe w trakcie zmian społecznych. -- Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 

2020. 

8. Karpińska Anna, Szwarc Alina / Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze 

teoretyczno-praktycznym. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. 

9. Korczyński Stanisław / Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa : 

Difin, 2015. 

10. Kozak Stanisław / Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości :przyczyny, skutki, 

zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa : Difin, 2014. 



11. Kujawińska Ewa /   To, co ważne i poważne :inscenizacje o bezpieczeństwie, zdrowiu 

i emocjach : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków i klas I-III.  Kraków : 

CEBP 24.12, 2018. 

Książka zawiera 16 scenariuszy inscenizacji teatralnych oraz zapisy nutowe piosenek. Na 

płycie CD znajduje się 18 piosenek występujących w treści scenariuszy. Na płycie CD-ROM 

zamieszczone zostały podkłady muzyczne do piosenek, efekty dźwiękowe pojawiające się w 

przedstawieniach i ubogacające warstwę tekstową oraz pliki PDF  z przedstawieniami 

rozpisanymi na role. 

12. Marciniak Jarosław / Mobbing, dyskryminacja, molestowanie :przeciwdziałanie w 

praktyce. -- 2. wyd., stan prawny na 15 września 2014 r. Warszawa : Lex a Wolters 

Kluwer business, 2015. 

13. Pieleszek Marcin / Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie :poradnik bezpieczeństwa 

IT dla każdego. Warszawa : Wydawnictwo Helion - Onepress, copyright © 2019. 

14. Skórka Jakub, Skórka Kacper, Kaim Marcin / Bezpieczeństwo w sieci :jak skutecznie 

chronić się przed atakami. -- Wydanie pierwsze. Piekary Śląskie : iTST@rt, 2020. 

15. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym /red. nauk. Anna 

Karpińska, Alina Szwarc. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. 

 

Dokumenty elektroniczne 

1. Bezpieczna szkoła :zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów /Ministerstwo Edukacji Narodowej.-

- Dane tekstowe (1 plik pdf ; 1,31 MB).Warszawa : [brak wydawcy], 2017. 

 

2. Gańko Katarzyna, Kania Diana, Troszczyńska-Roszczyk Emilia / ABC 

cyberbezpieczeństwa, dane tekstowe (1 plik pdf ; 1,29 MB). Warszawa : NASK – 

Państwowy Instytut Badawczy, 2022. 

3. Piechna Julia / Szkodliwe treści w internecie :nie akceptuję, reaguję! : poradnik dla 

rodziców. -- Wydanie I.-- Dane tekstowe (1 plik pdf ; 2,32 MB). Warszawa : NASK 

Państwowy Instytut Badawczy, 2019. 

 

4. Sochocka Kinga, van Laere Karolina / Od Ciebie wszystko się zaczyna :scenariusze 

zajęć wzmacniających bezpieczeństwo młodzieży w ruchu drogowym .-- Dane 

tekstowe (1 plik pdf ; 550 KB). Warszawa : Fundacja Poza Schematami, 2020. 

 

5. Transcata Bezpieczna Firma / Pierwsza pomoc dzieci i dorosłych: Multimedia 

interakcyjne. Katowice : Transacta Bezpieczna Firma, 2013. 

6. Wiem, rozumiem, działam: edukacja rozwojowa w polskiej szkole : scenariusze zajęć / 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. 

 



Artykuły z czasopism 

1. Bukowińska Agnieszka, Chłopek Justyna / Decyzja należy do ciebie // Wychowanie w 

Przedszkolu. 2019, nr 5, s. 33-35. 

2. Bukowińska Agnieszka / Potrafię powiedzieć "nie" obcemu. Jak zadbać o swoje 

bezpieczeństwo w kontakcie z nieznajomymi osobami? // Wychowanie w 

Przedszkolu. 2019, nr 5, s. 26-32. 

3. Bukowińska Agnieszka. Szymczuk Magda / Słoneczny patrol // Wychowanie w 

Przedszkolu. 2020, nr 6, s. 16-18, 20. 

Scenariusz zajęć mających na celu wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie 

sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o 

bezpieczeństwo. 

4. Gromelska Agnieszka / Być bezpiecznym na drodze - scenariusz zajęć świetlicowych 

// Życie Szkoły. 2014, nr 2, s. 26-27 

5. Jarzynka Sylwia, Błachnio Katarzyna / Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy - wyniki badania pilotażowego // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020 nr 3, s. 38-52. 

Wiedza przedszkolaków na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Projekt programu 

edukacyjnego. 

6. Jelinek Jan Amos / Pali się, pali się! : ogień czyli zapomniany żywioł // Bliżej 

Przedszkola. 2015, nr 11, s. 34-35. 

7. Krysiak Agata / Dziecko bezpieczne na drodze // Wychowawca. 2018, nr 2, s. 20-21. 

Rozmowa z ekspertem współpracującym z programem edukacyjnym Akademia Bezpiecznego 

Puchatka. 

8. Litwinow Monika / Strażak i straż pożarna // Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 4-

5, s. 37-38. 

Scenariusz zajęć dla 6-latków mających na celu wsparcie całościowego rozwoju podczas zajęć 

dotyczących bezpieczeństwa i pracy strażaków. 

9. Łyszkiewicz Izabela, Romaniec Aleksandra / Przedszkolak wzorowym przechodniem! 

: scenariusz przedstawienia o zasadach ruchu drogowego // Biblioteka w Szkole. 2017, 

[nr] 3, s. 26-28. 

Scenariusz zapoznający przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej z 

zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. 

10. Makowska Agnieszka / Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. 

2016, nr 4, s. 18-[21]. 

11. Murawska Małgorzata, Kaszuba-Dębska Anna // Mikrotruciciele w natarciu - czyli o 

tym, co nam szkodzi // Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 1, s. 62-64. 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat na podstawie książki Doroty Majkowskiej-Szajer 

pt. "Skok na smog". 



12. Rodzeń Danuta / W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu // 

Wychowanie w Przedszkolu. 2015, [nr] 2, s. 22-24 

13. Stebelski Marian / E-learning w doradztwie i komplementarnym nauczaniu pierwszej 

pomocy // Gazeta Szkolna : aktualności. 2010, nr 11/12, s. 18 

14. Tiereszko Krystyna, Panas Katarzyna. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze!  // 

Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 1, s. 18-24. 

Konspekty zajęć dla dzieci przedszkolnych dotyczące bezpieczeństwa. 

15. Urych Ilona / Aktywność fizyczna - nowym wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa 

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014, nr 4, s. 32-3. 

16. Załóż okulary przeciwsłoneczne i ruszaj na wakacje bezpieczne! // Bliżej Przedszkola. 

2017, nr 5, s. 40-46. 

Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla 

dzieci młodszych na czerwiec. Zapoznanie przedszkolaków z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

 

Artykuły w wersji elektronicznej 

1. Bębas Sylwester / Rodzice wobec zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 

cyberprzestrzeni // Ruch Pedagogiczny. 2017, [nr] 1, s. 49-57. 

2. Łasocha Natalia // Bezpieczne wakacje : scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków // 

Bliżej Przedszkola. 2015, nr 5, s. 34-36. 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażanie się na niebezpieczeństwa w okresie 

wakacji. 

3. Małe dziecko w wielkim sklepie // Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 60-61. 

4. Murawska Małgorzata, Kaszuba-Dębska Anna / Mikrotruciciele w natarciu - czyli o 

tym, co nam szkodzi // Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 1, s. 62-64. 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat na podstawie książki Doroty Majkowskiej-Szajer 

pt. "Skok na smog". 

5. Pankowska-Koc Katarzyna / Bezpieczeństwo w szkole... // Meritum. 2010, nr 4, s. 2-3 

6. Piotrowicz Radosław / Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej 

uczniów // Meritum. 2010, nr 4, s. 63-67. 

7. Rojek Marcin, Matusiak-Rojek Magdalena / Trzy horyzonty znaczeniowe „edukacji 

dla bezpieczeństwa” // Horyzonty Wychowania (Czasopismo elektroniczne). 2021, T. 

20, nr 54, s. 97-[108]. 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu wyróżniono trzy horyzonty znaczeniowe „edukacji 

dla bezpieczeństwa” - całożyciową praktykę edukacyjną, przedmiot szkolny oraz przedmiot 

badań i dokonano ich charakterystyki. 



8. Śniarowska Julia / Droga do domu // Bliżej Przedszkola. 2015, nr 7/8, s. 93-[97]. 

Już się nie boję - bajki terapeutyczne dla przedszkolaków. Bajka dla dzieci, które boją się 

zgubić, odczuwają niepokój w tłumie. Biblioterapia w przedszkolu. 

9. Wcisło Edyta / Uczymy wzywać pomoc // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. 2015, 

nr 4, s.45-47. 

10. Winczewska Aneta, Winczewski Piotr // Porozmawiajmy o pogodzie // Wychowanie 

w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 9-14. 

Przykładowe scenariusze zajęć przybliżające dzieciom zjawiska atmosferyczne i zasady 

bezpieczeństwa. 

 

Uaktualniono: 3 II 2023 r. 


