
Świadek
Ofiara
Sprawca

Metody wczesnej interwencji 
Grupa rówieśnicza jako 
czynnik zabezpieczający 
przed przemocą

Karty pracy i plakaty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Modelujemy zachowania, pokazujemy dobre wzorce, 
przedstawiamy normy chroniące przed przemocą rówieśniczą i agresją wśród dzieci

„dobrych zachowań uczymy się, nie mamy ich w sobie”NOwOŚć! 

przemoc boli
Oferta Na rOk SzkOlNy 2018/2019



Świadek – Ofiara – Sprawca
W  tegorocznej odsłonie kampanii skupiamy się na wszystkich osobach zaangażowanych w  konflikt. 
W sytuacji przemocy tworzą się przynajmniej dwie role: ofiary – osoby poszkodowanej, która nie potrafi 
sama się bronić i sprawcy – osoby nadużywającej własnej siły w relacjach z innymi. Musimy pamiętać, że 
sprawca sam często staje się ofiarą przemocy ze strony innej osoby, z kolei ofiara przemocy może sto-
sować przemoc wobec kogoś słabszego od siebie. Jest jeszcze trzeci aktor – świadek. Skutki przemocy 
rówieśniczej dotyczą wszystkich: ofiar, sprawców i świadków.

Jak Skutecznie przeciwdziałać przemOcy rówieŚniczeJ? 
metOdy wczeSneJ interwencJi
1) Twórzmy warunki sprzyjające trosce i porozumieniu. Ulepszajmy komunikację, w której stawia się na 

budowanie relacji bez przemocy.
2) Unikajmy fałszywych złudzeń – z przemocą mamy do czynienia na co dzień, tu i teraz. Musimy pomóc 

uczniom, którzy się z nią spotykają. Ważne, by otrzymali informację, że przemoc sama się nie skończy, 
jeśli nikomu o tym nie powiedzą. 

3) Koniecznie trzeba ujawniać przemoc! Tajemnica służy sprawcy i pogrąża ofiarę oraz świadka.
4) Jednocześnie uczniom potrzebna jest oferta i  dostępność dorosłych, do których mogą zwrócić się 

o pomoc. W szkole jest wychowawca, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Uczeń ma 
prawo wybrać osobę, którą darzy większym zaufaniem, np. innego nauczyciela lub pracownika szkoły, 
z którym będzie rozmawiał.

Grupa rówieŚnicza JakO czynnik chrOniący przed przemOcą
Grupa rówieśnicza zaspokaja naszą potrzebę przynależności, znajdujemy w  niej wsparcie i  ochronę. 
Z więzi czerpiemy siłę i odporność. W kampanii staramy się zwrócić uwagę na to, że każdy z nas potrze-
buje przyjaciela. Niektórzy potrzebują jednego, inni czują się lepiej, kiedy otacza ich większa grupa zaprzy-
jaźnionych osób. Chcemy pomóc młodym ludziom znajdować i utrzymywać bliskie relacje.

fOrmy przemOcy
Łatwo i szybko rozpoznawana jest fizyczna forma przemocy. Inne dostarczają więcej trudności zarówno 
ofiarom, świadkom, a często też sprawcom. Spotyka się uczniów, którzy są zaskoczeni, że ich czyny, gesty 
lub słowa wyrządziły komuś krzywdę. W kampanii chcemy zwrócić uwagę i rozbudzić refleksję nad tym, 
ile przemocy można spotkać na co dzień, ile przemocowych komunikatów zdarza się nam samym nie-
uważnie wyrazić. Poszukamy też zasobów (mocnych stron) i pozytywów, z których czerpiemy siłę w sy-
tuacji radzenia sobie z trudnościami.

nOwOŚć!   karty pracy dla dzieci w wieku wczeSnOSzkOlnym

Duży rozmiar: format A4 
Ćwiczenia i kolorowanki dla najmłodszych
Kolorowe plakaty pokazujące akceptowalne normy i zachowania, sprzyjające budowaniu dobrych relacji.

U małych dzieci chcemy modelować zachowania, wskazując im dobre rozwiązania. Dzieci je powtarzają. 
Naśladując model, utrwalają zachowania przyjęte jako normy. Małym dzieciom nie zostawiamy zupełnie 
wolnego wyboru, ponieważ, z uwagi na mały zakres doświadczeń i mniejsze możliwości poznawcze, nie 
są one w stanie podjąć słusznej decyzji. Dobrych zachowań się uczymy, nie mamy ich w sobie.  



materiały

1. zOStań SuperbOhaterem – karta pracy dla dzieci (4-7 lat), fOrmat: a4
 Opis: W karcie pracy dzieci poznają Zuzię i Kamila, którzy chcą zostać superbohaterami. Aby to osiągnąć, 

muszą jak najlepiej wybrnąć z czasami nieprzyjemnych i trudnych sytuacji. Zadaniem dzieci jest pomóc im 
w dokonaniu właściwego wyboru. Jeśli im się to uda, wówczas one również otrzymają tytuły superbohate-
rów. W broszurze poruszone są następujące tematy: oddawanie znalezionych rzeczy, pomoc słabszym, chęć 
współdzielenia się, chęć wspólnej zabawy, rozwiązywanie konfliktów bez agresji (np. uniknięcie bójki).

2. lubię Się dzielić – plakat dla dzieci (4-7 lat), fOrmat: b3
 Opis: Na plakacie znajdują się cztery rysunki pokazujące, dlaczego warto się dzielić z innymi i jakie emocje 

temu towarzyszą.

3. umiem rOzwiązać prOblem bez przemOcy – plakat dla dzieci (4-7 lat), fOrmat: b3
 Opis: Na plakacie znajdują się cztery rysunki pokazujące, dlaczego nie warto rozwiązywać konfliktów  

za pomocą agresji (np. bójka). Warto porozmawiać o problemie i go wyjaśnić. 

4. Jak znaleźć przyJaciela? – karta pracy dla dzieci (7-10 lat), fOrmat: a4
 Opis: W karcie pracy dzieci dowiedzą się, dlaczego warto mieć przyjaciela. Zastanowią się, jakie cechy powi-

nien mieć idealny przyjaciel – stworzą idealnego robota do przyjaźni. Dowiedzą się, że przyjaźń to również 
troska o inną osobę, wzajemna pomoc i szacunek.

5. Jakie Są rOdzaJe przemOcy i Jak Się przed nią brOnić?  
– ulOtka dla młOdzieży (Od 11 rOku życia), fOrmat: a5

 Opis: Ulotka wylicza, jakie zachowania mają charakter przemocowy. Tłumaczy, że nie tylko bicie i popychanie 
jest przemocą. Rozróżniamy przemoc: fizyczną, słowną i niewerbalną, pośrednią i cyberprzemoc. Podkreśla, 
jak czuje się ofiara przemocy oraz namawia do refleksji nad intencją i przyczyną działań sprawcy. Przypomina 
też o odpowiedzialności karnej sprawcy przemocy.

6. przemOc? cO rObić? Sprawca i Ofiara przemOcy. metOdy wczeSneJ interwencJi  
– ulOtka dla dOrOSłych (rOdzice, nauczyciele), fOrmat: a5

 Opis: Ulotka podpowiada, co zrobić w sytuacji, gdy rodzic podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy. Tłu-
maczy, jak powinien zachować się świadek przemocy (interwencja wobec ofiary przemocy) oraz jakie działa-
nia należy przedsięwziąć wobec sprawcy przemocy (rola szkoły, rodzica nieletniego sprawcy).

7. przemOc bOli 2018/2019 – ScenariuSze dO kart pracy, fOrmat: a4 (8 StrOn)
 Opis: Zestaw czterech scenariuszy zajęć, które uzupełnią tematykę poruszaną w kartach pracy i ulotkach dla 

młodzieży. 

8. przemOc bOli 2018/2019. audycJe edukacyJne  
– zeStaw czterech krótkich audycJi (Ok. 4 minuty)

 Opis: Poruszają tematykę przyjaźni, dobrych uczynków, rodzajów przemocy oraz sposobów ich zapobiegania. 
Są zaadresowane do młodszych dzieci oraz młodzieży.

9/10. certyfikaty dla OSób i inStytucJi zaanGażOwanych w kampanię
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Przemoc boli 2018/2019 – formularz zamówienia

Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

Cały pakiet
zawiera:

Pół pakietu 
zawiera:

Ćwierć 
pakietu 

zawiera:

Cena brutto
za sztuki:

zamawiam
sztuk:
(wpisz 

liczbę sztuk)

razem za 
wybrane 

sztuki:

1. Zostań superbohaterem – karta pracy dla dzieci (4-7 lat), format: A4 200 100 50 2,30 PLN

2. Lubię się dzielić – plakat dla dzieci (4-7 lat), format: B3 12 6 4 5 Pln

3. Umiem rozwiązać problem bez przemocy – plakat dla dzieci (4-7 lat), 
format: B3

12 6 4 5 Pln

4. Jak znaleźć przyjaciela? – karta pracy dla dzieci (7-10 lat), format: A4 200 100 50 2,30 PLN

5. Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed nią bronić? - ulotka dla młodzieży 
(od 11 roku życia), format: A5

400 200 100 1,07 PLN

6. Przemoc? Co robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody wczesnej 
interwencji – ulotka dla dorosłych (rodzice, nauczyciele), format: A5

400 200 100 1,07 PLN

7. Przemoc boli 2018/2019 – scenariusze do kart pracy, format: A4 12 6 4 10 Pln

8. Przemoc boli 2018/2019 - audycje edukacyjne na płycie CD 12 6 4 10 Pln

9. Certyfikat dla instytucji 12 6 4 5 Pln

10.  Certyfikat dla koordynatorów 12 6 4 5 Pln

RAZEM (kwota brutto) 1968 PLN 984 PLN 540 PLN

Zamawiający:  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Kwota zamawianych materiałów: ……………………...........................................…………………………………  + 20 PLN brutto (koszt przesyłki). Przesyłka gratis od 492 zł.
 
Fakturę wystawić na:

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

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

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

Wysyłka materiałów:

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

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

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

Osoba do kontaktu: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera):  ........................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na podany na formularzu adres e-mail, informacji dotyczących produktów SPiDR  
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013 poz. 1422). Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i mogę je odwołać w każdym czasie.

WYDAWCA:

FAKS: 61 855 33 83  E-MAiL: ulotkiProfilaktyczne@gmail.com
Poczta: SPiDR, UL. GROChOWSKA 45A, 60-277 POZNAń

ZAMóWiENiE PRZEśLiJ FAKSEM, MAiLEM LUB POCZtą
LUB ZAMóW W SKLEPiE iNtERNEtOWyM: www.ulotkiProfilaktyczne.Pl

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, ul. Grochowska 29a, 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 45a, 60-277 Poznań

OSOBA DO KONtAKtU: tOMASZ BEDNAREK  kom.: 501 187 460  tel.: 61 855 33 81


