
Klikam
bezpiecznie
Czyli jak?



ZASTANÓW SIĘ I SPRÓBUJ 
ODPOWEDZIEĆ

Do czego wykorzystać można Internet?

Dlaczego korzystacie z Internetu?

Ile czasu spędzacie przed komputerem?

Czy rodzice kontrolują, co robicie w Internecie?

Czy rodzice tłumaczyli wam, jak działa Internet lub 
co można, a czego nie można robić w sieci?

Czy używacie komunikatorów internetowych? Jak 
tak, to z kim rozmawiacie?



ZASADY KORZYSTANIA 
Z INTERNETU

Nigdy nie podawaj 
osobom z internetu

swoich haseł.

Nigdy nie podawaj w 
Internecie swojego 

prawdziwego imienia 
i nazwiska.

Nigdy nie wysyłaj 
nieznajomym swoich 

zdjęć.

Nigdy nie umawiaj 
się na spotkanie z 

nieznajomą osobą.

Używaj programów 
antywirusowych.

Nie wierz we 
wszystkie informacje, 
które przeczytasz w 

internecie.

Jeśli zauważysz coś 
podejrzanego, od 

razu powiedz o tym 
rodzicom lub 
opiekunom.

Jeśli coś lub ktoś cię 
przestraszy, powiedz 

o tym rodzicom.

Pamiętaj, że nigdy 
nie wiadomo, kto jest 

po drugiej stronie.

Rozmawiaj z 
rodzicami o tym, co 
robisz w internecie.



W Internecie znaleźć można wiele fałszywych informacji. 
Ustal, czy poniższe nagłówki artykułów mogą być 
prawdziwe, czy nie:

•Amerykańscy naukowcy, po wieloletnich 
badaniach, odkryli, że szczęśliwe psy machają 
ogonem tylko w lewą stronę.

•Według ekspertów na każdego człowieka 
na ziemi przypada ponad milion mrówek.

•Uwaga! Słoń z Warszawskiego ZOO, nauczył 
skakać się przez przeszkody.

Jak donoszą najnowsze badania, krokodyle 
potrafią przeżyć bez pożywienia nawet dwa 
lata.



Podstawowe zasady 
NETykiety:

• Nie obrażaj innych w Internecie.

• Nie wyśmiewaj się z innych.

• Nie pisz dużymi literami, gdyż jest 
to równoznaczne z krzykiem. 
(np.CO TY ZROBIŁEŚ?)

• Zwracając się do konkretnego 
internauty, używaj zwrotów 
grzecznościowych i dużych liter-
Ty, Tobie, Ci itp.

• Pisz tylko na temat.



1. UDZIEL ODPOWIEDZI NA WYBRANE PYTANIA ZADANE 
W QUIZIE (quiz jest na następnym slajdzie)

w jeden z trzech sposobów:

W 
formie 

plakatu

2. PRZEŚLIJ SWOJĄ PRACĘ LUB JEJ ZDJĘCIE POPRZEZ 
MC TEAMS

• Prace odbierać będzie:

p. Joanna Szymańska- pedagog 
szkolny

Prace można wysyłać za pomocą 
MC Teams w wiadomości prywatnej 
do 18.12.2020 r.

ZDOBYWCY I, II i III MIEJSCA 
ZOBACZĄ SWOJE PRACE 
OPUBLIKOWANE NA OFICJALNEJ 
STRONIE NASZEJ SZKOŁY



QUIZ
• Czy zawsze osoba spotkana w Internecie podaje 

się za kogoś kim naprawdę jest?

• Czy można klikać we wszystkie linki jakie 
znajdziesz w Internecie? 

• Czy warto wierzyć w każdą  informację 
znalezioną w Internecie?

• Czy NETykieta pozwala na obrażanie innych 
osób w Internecie?

• Co według NETykiety znaczy pisanie tylko 
wielkimi literami? Jak to może zostać odebrane?

• Czy bezpiecznie jest wrzucać do Internetu 
wszystkie swoje zdjęcia?



Przygotowały:
Joanna Szymańska-

pedagog szkolny

Małgorzata Miziak-
psycholog szkolny


