Profilaktyka zdrowotna: bezpieczeństwo
drogowe i komunikacyjne dla dzieci
i dorosłych.
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Wznowienia najlepszych materiałów z kampanii Odpowiedzialny
Kierowca wzbogacone o nowe materiały dla dzieci.

Materiały dla dzieci (5-7 lat)

Czym jest alkohol –
książeczka dla dzieci

Jem zdrowo – plakat
dla dzieci

Alkohol szkodzi zdrowiu –
plakat dla dzieci

Profilaktyka zdrowotna
dla najmłodszych –
scenariusze zajęć
Pieszy na pasach
– ulotka dla
dzieci i rodziców

Bezpiecznie przechodzę
przez drogę – plakat

Bezpieczna droga do
szkoły i przedszkola –
karta pracy dla dzieci

Zawieszka
odblaskowa – dla
dzieci i dorosłych

Materiały

Nauczyciele otrzymają:
•
obszerny scenariusz zajęć „Profilaktyka zdrowotna
dla najmłodszych”. Scenariusz zawiera bajki profilaktyczne, ćwiczenia i zabawy dla dzieci. Podzielony jest
na trzy moduły:
1) Zdrowie (zdrowe odżywianie, badania profilaktyczne, używki (alkohol);
2) Higiena (dbanie o higienę osobistą, segregacja śmieci, aktywny wypoczynek – jako higieniczny tryb życia),

•
•
•
•

3) Bezpieczeństwo na drodze.
Plakaty edukacyjne
Książeczkę edukacyjną dla dzieci z kolorowankami
i ćwiczeniami profilaktycznymi „Czym jest alkohol?”
Kartę pracy dla dzieci z ćwiczeniami „Bezpieczna
droga do szkoły i przedszkola”
Zawieszkę odblaskową

No w oś ć ! B a j k o t e r a pi a w pr ofil aktyce .

Przygotowaliśmy bajki profilaktyczne, które uczą dzieci zdrowych nawyków, bezpiecznych i prospołecznych zachowań. Bajki uzupełnione ćwiczeniami przygotowała dla nas Aleksandra Kubala-Kulpińska - pedagog,
terapeuta, autorka programów profilaktycznych, publikacji dla rodziców
i nauczycieli m.in.: Wirtualna agresja – realne ofiary, Współpraca z rodzicami.
Nie taki diabeł straszny, Zamknięci w sieci, Sposoby i formy wspierania rodziców,
Każdy jest wychowawcą.

Cele oper a c yj ne

Na tym etapie dzieci:
•
Dowiedzą się czym jest zdrowy tryb życia, nauczą się
dbać o swoje zdrowie.
•
Będą potrafiły wskazać zdrowe i niezdrowe produkty,
wskażą co może wpłynąć na poprawę zdrowia (ruch,
aktywność).
•
Nauczą się czym jest higiena osobista, badania profilaktyczne, segregacja śmieci.
•
Na zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania
poznają termin alkoholu. Będą go kojarzyły z czymś

•

•
•

niezdrowym i dostępnym tylko dla dorosłych.
Na zajęciach dotyczących bezpieczeństwa na drodze
poznają pieszych, rowerzystów i kierowców, zostaną
zachęcone zostaną do kultury na drodze.
Przyswoją sobie zasadę, że nigdy nie można prowadzić samochód po alkoholu.
Dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak
bezpiecznie przejść przez drogę.

Materiały dla dzieci i młodzieży (8-13 lat)
M ateriały

Nauczyciele otrzymują:
•
Karty pracy „Ruszam na wieś” (1)
i „Ruszam do miasta” (2), które uzupełnią zajęcia o bezpieczeństwie komunikacyjnym i drogowym,
•
Mapę edukacyjną (3) z ćwiczeniami
przygotowującą dzieci do zdania egzaminu na kartę rowerową,
•
Ulotkę „Warto bez alkoholu” (4) poruszająca kwestię odpowiedzialności
prawnej i karnej młodzieży.
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Ce le opera c yj ne
•

•

Uczniowie wychowania wczesnoszkolnego rozwiną
swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa drogowego.
Poznają pojęcie infrastruktury drogowej. Dowiedzą się
po jakich drogach powinni poruszać się piesi, kierowcy i rowerzyści. Jak wygląda infrastruktura drogowa
na wsi i mieście.
Dzieci (IV-VI klasa) poznają najważniejsze przepisy
drogowe związane z ruchem rowerowym. Zostaną
zachęcone do zdania egzaminu na kartę rowerową.
Stworzą kodeks dobrych zachowań na drodze zawie-

Jak w y kor z y s t ać m a t e ri ały?
Na zajęciach w przedszkolach i szkołach podstawowych
dotyczących profilaktyki prozdrowotnej oraz bezpieczeństwa na drodze. Na lekcjach przygotowujących

•

4

rający m.in. zasadę związaną z trzeźwością podczas
kierowania samochodu i roweru.
Uczniowie wieku 11-13 lat zapoznają się z pojęciem
odpowiedzialności karnej nieletnich. Dowiedzą się
czym jest demoralizacja, czyn zabroniony, przestępstwo, wykroczenie. Podczas zajęć zostanie im
uświadomiona kwestia odpowiedzialności karnej za
kierowanie samochodem lub rowerem po alkoholu lub
środkach odurzających.

dzieci do egzaminu na kartę rowerową, na zajęciach
dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich, podczas półkolonii.

Materiały dla dorosłych
W pakiec ie z n a j d u j ą si ę :
•
•
•

materiały dotyczące promocji trzeźwej jazdy samochodem i rowerem,
materiały promujące trzeźwy powrót do domu,
materiały zachęcające do zapinania pasów, używania
fotelików, jazdy bez kaca i z dozwoloną prędkością.

Ce le opera c yj ne

Dorośli:
•
Poznają konsekwencje jazdy samochodem i rowerem
po alkoholu, dopalaczach i narkotykach.

•
•
•

Zostaną zachęceni do nieprzekraczania prędkości na
drodze.
Poznają przepisy dotyczące przewozu dzieci i pasażerów w samochodzie.
Dowiedzą się czym grozi jazda na kacu.

Jak wykorzystać materiały?
Przekazać policjantom, strażnikom miejskim, rozdać
podczas festynów i pikników rodzinnych. Przekazać
szkołom nauki jazdy.

•

Przy zamówieniu całego pakietu materiałów dla dzieci oraz całego pakietu dla dorosłych
zapłacisz 2000 zł brutto! Oszczędzasz 500 zł!

•

Przy zamówieniu połowy pakietu materiałów dla dzieci i połowy pakietu dla dorosłych
zapłacisz 1000 zł brutto! Oszczędzasz 250 zł!

nr 1: Zamówienie w pakiecie „Profilaktyka zdrowotna: bezpieczeństwo drogowe
i komunikacyjne (dzieci 5–13 lat)” – www.ulokiprofilaktyczne.pl
Nr

Nazwa materiału

Cały pakiet
(szt.)

Pół pakietu
(szt.)

Cena brutto
za szt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Czym jest alkohol – książeczka dla dzieci (5–7 lat)
Jem zdrowo – plakat dla dzieci (5–7 lat)
Alkohol szkodzi zdrowiu – plakat dla dzieci (5–7 lat)
Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych – scenariusze zajęć (dzieci 5–7 lat)
Bezpiecznie przechodzę przez drogę – plakat (5–7 lat)
Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola – karta pracy dla dzieci (5–7 lat)
Pieszy na pasach – ulotka dla dzieci i rodziców
Ruszam na wieś – karta pracy dla dzieci (8–10 lat)
Ruszam do miasta – karta pracy dla dzieci (8–10 lat)
Zawieszka odblaskowa – dla dzieci i dorosłych
Bezpiecznie na drodze – mapa dla dzieci (10–12 lat)
Warto bez alkoholu – ulotka dla młodzieży (11–13 lat)

50
8
8
8
8
200
200
200
200
100
100
200

25
4
4
4
4
100
100
100
100
50
50
100

5 zł
5 zł
5 zł
10 zł
5 zł
0,96 zł
0,70 zł
0,96 zł
0,96 zł
2,50 zł
1,50 zł
0,96 zł

1 500 zł

750 zł

RAZEM (cena brutto)

Zamawiam
(wpisz szt.)

Razem

Kwota brutto za
materiały na sztuki

nr 2: Zamówienie w pakiecie „Profilaktyka zdrowotna: pijani kierowcy
i bezpieczeństwo na drodze (dla dorosłych)” – www.ulokiprofilaktyczne.pl
Nr

Nazwa materiału

Cały pakiet
(szt.)

Pół pakietu
(szt.)

Cena brutto
za szt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z auta na rower – ulotka dla kierowców
Nie prowadzę po alkoholu – ulotka dla kierowców
Jazda bez kaca – ulotka dla kierowców
Narkotyki i dopalacze grożą wypadkiem – ulotka dla kierowców
Na rower z trzeźwą głową – ulotka dla rowerzystów
Powrót bez promila – ulotka dla kierowców, rowerzystów i pieszych
Trzeźwy na drodze. Nie przekraczam prędkości – ulotka dla kierowców
Bezpiecznie na drodze. Zapinam pasy – ulotka dla pasażerów
Trzeźwy na drodze. Nie przekraczam prędkości – plakat dla kierowców

200
200
200
200
200
200
200
200
8

100
100
100
100
100
100
100
100
4

0,96 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,96 zł
0,96 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
5 zł

1 000 zł

500 zł

RAZEM (cena brutto)

Zamawiam
(wpisz ile szt.)

Razem

Kwota brutto za
materiały na sztuki

ZAMAWIAJĄCY ...........................................................................................................................................................................
zamawia wyszczególnione w powyższych formularzach materiały
Nr 1 i/lub
Nr 2 i upoważnia Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia faktury na kwotę:
........................................................... + 20 PLN (koszt przesyłki)
FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:

WYSYŁKA NA (OPCJONALNIE):

Nazwa instytucji .............................................................................................

.............................................................................................

Adres (ulica i nr lokalu) .............................................................................................

.............................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość .............................................................................................

.............................................................................................

NIP .............................................................................................

.............................................................................................

Imię i nazwisko odbiorcy .............................................................................................

.............................................................................................

Telefon (dla kuriera) .............................................................................................

.............................................................................................

Zamówienie prześlij faksem, mailem lub pocztą.
FAKS: 61 855 33 83 • E-MAIL: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
Tomasz Bednarek: kom.: 501 187 460 • tel.: 61 855 33 81

.......................................................................
(pieczątka imienna i podpis)

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952 • Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

