
Szanowni Państwo! 

         Do tej pory w każdej przesłanej propozycji zajęć dla dzieci udostępniałam 

głównie gry, zabawy, zajęcia plastyczne do wykorzystania w domu. Dziś 

chciałabym zwrócić większą uwagę na korzystanie przez dzieci z Internetu i 

uświadomić je, że należy zachować czujność na każdym kroku. 

 

        W ostatnim czasie komputer, laptop czy telefon komórkowy a w 

końcu Internet są naszymi nieodłącznymi towarzyszami. A to za 

sprawą nauczania zdalnego, które w czasie pandemii jest jedyną i 

najlepszą formą nauki. 

Ale nie zapominajmy, że korzystając z Internetu trzeba być 

ostrożnym. Warto przypomnieć o tym jakie zagrożenia czyhają w 

sieci i jak można się przed nimi zabezpieczyć. I należy pamiętać o 

kulturze i szacunki w wirtualnym świecie.  

 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

„twórz, łącz się i udostępniaj z szacunkiem: lepszy 

Internet zaczyna się od Ciebie”. 

 

 

Choć domyślam się, że dla większości z Was (przynajmniej te) 

podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu są znane, 

warto o nich przypominać i dzielić się nimi z tymi, którzy na temat 

nowych technologii wiedzą niewiele. 

 

 

 

 

 

 



Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Oto zasady: 

 

 



Poniżej przedstawiam kilka krótkich i ciekawych kreskówek, dodatkowych 

informacji oraz zadań pomagających w zrozumieniu zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu. Zachęcam do obejrzenia i wsłuchania się bo są tego 

warte, a na koniec krótkiego zastanowienia się nam nimi.  

 

1. „Chroń swoją prywatność” 

https://www.edukacja.fdds.pl/937c0efe-3357-4fcb-b345-

d3cc494dbf96/Extras/film1_Chron_swoja_prywatnosc.mp4  

Zasada „Chroń swoją prywatność” jest bardzo ważna. To od Was zależy, ile informacji o 

sobie publikujecie w sieci. Najbezpieczniej, by tych informacji było możliwie, jak najmniej. 

W przypadku zdjęć, musicie pamiętać, że każde opublikowane w sieci zdjęcie czy film każdy 

może pobrać lub zapisać na dysku swojego komputera. Nie publikujcie materiałów, które 

mogą Wam zaszkodzić. 

 

2. „Mów jeśli coś jest nie tak” 

https://www.edukacja.fdds.pl/937c0efe-3357-4fcb-b345-

d3cc494dbf96/Extras/film2_Mow_jesli_cos_jest_nie_tak.mp4 

Przedyskutuj z mamą, tatą czy rodzeństwem temat zagrożeń, na jakie można się napotkać 

korzystając z Internetu. Ważne, abyście zastanowili się także, do kogo możecie zwrócić się o 

pomoc w trudnej sytuacji online. 

 

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci  

https://www.edukacja.fdds.pl/937c0efe-3357-4fcb-b345-

d3cc494dbf96/Extras/film3_Nie_ufaj_osobom_poznanym_w_sieci.mp4 

Po obejrzeniu kreskówki spróbuj odpowiedzieć na pytanie:  

Dlaczego poznawanie nowych osób w sieci może być niebezpieczne? 

 

4. „Szanuj innych w sieci” 

https://www.edukacja.fdds.pl/937c0efe-3357-4fcb-b345-

d3cc494dbf96/Extras/film4_Szanuj_innych_w_sieci.mp4 

Po emisji kreskówki zadaj sobie pytanie: Jak Twoim zdaniem, należy reagować na hejt? 

Po udzieleniu odpowiedzi, przeczytaj omawianą zasadę bezpiecznego korzystania z sieci.  

 

Należy pamiętać, że jeśli chce się być dobrze traktowanym, tak samo należy traktować innych. 

Podobnie jak w domu, szkole, tak i w Internecie panują te same zasady kulturalnego 

zachowania wobec innych. Pamiętajcie, że każdy hejt możecie zgłosić korzystając z opcji 

dostępnych w danym serwisie społecznościowym czy na forum. 
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5. „Korzystaj z umiarem z Internetu” 

https://www.edukacja.fdds.pl/937c0efe-3357-4fcb-b345-

d3cc494dbf96/Extras/film5_Korzystaj_z_umiarem_z_internetu.mp4 

Po obejrzeniu kreskówki zrób burzę mózgów na temat: Co można robić w wolnym czasie, 

poza korzystaniem z Internetu? Swoje odpowiedzi możesz zapisać lub powiedzieć osobie, z 

która wykonujesz zadania.  

Na podsumowanie zapoznaj się z ostatnia już zasadą bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

Spędzanie dużej ilości czasu w Internecie może wywołać bóle głowy czy popsuć wzrok. 

Możecie przestać mieć czas dla znajomych i na wypełnianie obowiązków domowych, co może 

negatywnie wpłynąć na relację z rodzicami. Korzystajcie z Internetu z umiarem i pamiętajcie 

także o aktywnościach poza siecią. 

 

 

Jeżeli korzystają Państwo wraz z dziećmi z zajęć przygotowanych przeze mnie, zachęcam 

bardzo do wysyłania zdjęć na mail: bozena.sobczak212@gmail.com.  

 

Pozdrawiam serdecznie.  

 

Bożena Sobczak 

Wychowawca świetlicy 
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