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Co czyha w Internecie? 
 



Bezpieczny Internet - limit czasu 

Dziecko w sieci, czyli poznaj podstawy bezpiecznego korzystania z internetu, 
http://www.edziecko.pl/edziecko/7,133522,19256104,dziecko-w-sieci-czyli-poznaj-podstawy-bezpiecznego-korzystania.html, 
22.05.2019. 
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Zagrożenia z Internetu 

Zagrożenia 
z Internetu 

Niechciane  
i nieodpowiednie treści 

Nękanie w Internecie  
- cyberprzemoc 

Spotkanie z poznanymi 
osobami 

Łamanie prawa /straty 
finansowe 

Uzależnienie  
od Internetu 



Nieodpowiednie treści 

 W pierwszej kolejności w tej kategorii wymieniane 
są: 

 materiały pornograficzne, 

 przemoc, 

 rasizm, 

 przekazy promujące zachowania autodestrukcyjne 
tj.: 

 promocja brania narkotyków, 

 skrajnego odchudzania, 

 sposoby na samobójstwa. 



Nieodpowiednie treści  
– jak uchronić przed nimi dzieci/młodzież? 

 Metodą ograniczenia kontaktu dzieci 
z nielegalnymi treściami w Internecie może 
być oprogramowanie filtrujące.  

 Warto pamiętać, że filtrowanie tego typu powinno 
być uruchomione na wszystkich urządzeniach, 
z których korzysta dziecko, również mobilnych. 



 W przypadku kiedy dziecko lub my natrafimy 
w sieci na treści szkodliwe lub nielegalne 
(materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, 
pornografia związana z prezentowaniem przemocy lub 
posługiwaniem się zwierzęciem, rasizm i ksenofobia),  

powinniśmy poinformować o tym zespół 
ekspertów Dyżurnet.pl https://dyzurnet.pl.  

 Zespół ten zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń 
dotyczących treści nielegalnych, ich analizą  
i współpracą w tym zakresie z policją.  

 Zgłoszenie możemy złożyć anonimowo. 

https://dyzurnet.pl/


Niebezpieczne kontakty 

 Internet umożliwia nawiązywanie nowych 
znajomości i łatwe znajdowanie ludzi  
o podobnych zainteresowaniach czy poglądach. 
Jest to jedna z jego ważnych funkcji, ale także 
tutaj może dochodzić do nadużyć. Obserwujemy 
zjawiska: 

 groomingu czyli uwodzenia dzieci w internecie  
w celu późniejszego wykorzystania seksualnego 

 niebezpieczne kontakty mogą dotyczyć także zjawisk 
tj. werbunek do sekty lub grupy przestępczej. 



Łamanie prawa/straty finansowe 

 „Uwaga konkurs czyli licencja na zgadywanie” 
zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane  
z płatnymi, telefonicznymi konkursami  

 

 

 

 

 

 
https://www.edukator.pl/Krasnoludki-2-0,8908.html, 22.15.2019.  
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Cyberprzemoc 



Cyberprzemoc – co to takiego? 

 Cyberprzemoc = agresja elektroniczna. 
  
To inaczej przemoc z użyciem mediów 
elektronicznych – przede wszystkim Internetu 
i telefonów komórkowych. 



Podstawowe formy cyberprzemocy 

 Przemoc werbalna w sieci – wulgarne 
wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, 
nękanie, szantaż. 

 Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli 
danej osoby. 

 Publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, 
kompromitujących informacji, zdjęć, 
filmów z użyciem Sieci. 

 Podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew 
jego woli. 



 Animacja „W spirali agresji czyli wojny braci” 

 

 

 

 

 

 
https://www.edukator.pl/Krasnoludki-2-0,8908.html, 22.05.2019. 
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Cyberbullying 

 To wysyłanie i publikowanie szkodliwych treści 
lub obrazów przy użyciu Internetu lub innych 
cyfrowych narzędzi komunikacyjnych. 

 Cyberbullying ma miejsce wtedy, gdy dziecko albo 
nastolatek jest: 
 tyranizowane, 

 zastraszane,  

 szykanowane,  

 upokarzane,  

 zawstydzane  

 lub w inny sposób krzywdzone  

przez inne dziecko lub nastolatka przy użyciu Internetu, 
interaktywnych lub cyfrowych technologii, albo też 
telefonów komórkowych. 



Seksting 

 To przesyłanie intymnych zdjęć za pomocą 
telefonu lub Internetu. Coraz więcej 
nastolatków robi to, aby wyznawać sobie miłość  
i utrzymać przy sobie partnera. 

 Problem wzmaga beztroskie podejście młodych 
ludzi do: 

 dysponowania swoim wizerunkiem, również  
o charakterze seksualnym,  

 podmiotowe traktowanie dziewcząt,  

 przypisywanie wyglądowi szczególnej wartości  

 i gotowość do krytykowania osób odbiegających  
od powszechnych kanonów urody. 



 „Owce w sieci” - Bez kożuszka 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html, 22.05.2019, 
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Hejt 

(ang. hate) 

1. obraźliwy i zwykle agresywny komentarz 
internetowy 

2. mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś 
temat lub o jakiejś osobie 

 



Jak sobie radzić z hejtem? 

 Zasady antyhejtowe, 
https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady/hejt, 
22.05.2019.  

 

 

 

 

 

 Zblewska A., Wirtualny hejt - jak zapobiegać złu 
w sieci… HEJSTOP, 
https://psychologiazycia.com/wirtualny-hejt-jak-
zapobiegac-zlu-w-sieci-hejtstop, 22.05.2019. 
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5 sposobów na hejt w Internecie 

1. Nie czytaj komentarzy na swój temat. 

2. Odcinaj toksyczne znajomości. 

3. Nie daj się sprowokować, 

4. Ignoruj i nie upubliczniaj patologicznych 
zachowań. 

5. Zgłaszaj hejt i uczulaj na to zjawisko innych. 

 

 
5 sposobów na hejt w Internecie, https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie, 22.05.2019. 

 

 

https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie
https://bankuje.pl/5-sposobow-na-hejt-w-internecie


 

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady, 
22.05.2019. 
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 Jeśli chcesz nagrać film lub zrobić komuś zdjęcie, 
zawsze zapytaj tę osobę o pozwolenie. Nie można 
nagrywać ani fotografować osób, które sobie tego nie życzą. 

 Nie umieszczaj w sieci zdjęć ani filmików z osobami, 
które nie wyraziły na to zgody. Jeśli ktoś umieści  
w internecie materiał, który Cię obraża lub ośmiesza, zgłoś 
to natychmiast administratorowi danej strony. Skontaktuj 
się z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci 

i Młodzieży 116111 – tam uzyskasz fachową pomoc. 

 Nie przenoś konfliktów do sieci. Nie umieszczaj  
w internecie obraźliwych ani ośmieszających filmików. 
Możesz nimi wyrządzić komuś prawdziwą krzywdę. 
Szanuj innych internautów. Traktuj ich tak, jak 
chcesz, żeby oni traktowali Ciebie. 

 



 

Jeśli chcesz być dobrze traktowany w sieci, 
i Ty bądź dobry dla innych internautów.  
Aby zapobiec „wpadce”, przeczytaj netykietę  
i naucz się jej na pamięć:  

 Nie rozsyłaj internetowych łańcuszków (łańcuszek 
internetowy to wiadomość zawierająca prośbę  
o rozesłanie jej do jak największej liczby internautów, 
jest popularną formą spamu). 

 Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, 
buziaczków).  



 Bez potrzeby nie pisz wielkimi literami, gdyż 
oznaczają KRZYK. 

 Nie bądź Bełkotem, nie prowokuj kłótni w sieci. 
Staraj się nie irytować innych internautów. 

 Wystrzegaj się Bełkota. Nie daj się sprowokować. 

 Nie obrażaj innych użytkowników sieci. Pamiętaj: 
również w internecie jesteśmy odpowiedzialni za swoje 
działanie. 

 



 Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj się pod czyimiś 
wypowiedziami czy pracami. Korzystając z materiałów 
znalezionych z sieci, zawsze podawaj źródło ich 
pochodzenia. 

 Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj 
o używaniu wielkich litery w zaimkach:  
Ty, Tobie, Ci itp. 

 Nie zakładaj sobie niepotrzebnych kont e-mail. 



Uzależnienie i skutki 
uzależnienia od Internetu 



 

 Uważaj! Zbyt długie korzystanie z internetu może 
zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć 
kontakty z kolegami. 

 Nie spędzaj całego wolnego czasu w internecie. Ustal 
sobie limit czasu, który spędzasz w sieci i staraj się 
go nie przekraczać. 

 Nie zaniedbuj szkoły i kolegów, staraj się spędzać 
z nimi dużo czasu. Nie wykorzystuj internetu tylko do 
rozrywki, poszukaj interesujących stron, dzięki którym 
będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

 Rozwijaj swoje zainteresowania także poza 
siecią.  

 



Skutki uzależnienia od komputera 
mają charakter 

 Fizyczny: 
 ból i zmęczenie oczu 

 wady postawy 

 nadwyrężenie mięśni karku i nadgarstka 

 bóle głowy 

 Psychologiczny: 
 zaburzenia koncentracji uwagi 

 skłonność do fantazjowania i kłamania 

 wyższy poziom agresji 

 częsty niepokój i stany lękowe 

 spadek nastroju, a nawet depresja w sytuacji 
niemożności korzystania z komputera 

 zmiana języka - zubożenie, techniczny slang, używanie 
skrótów 



 Moralny: 

 łatwy dostęp do pornografii 

 do informacji o sektach 

 przemoc słowna 

 erotyka 

 zatracenie granicy między dobrem a złem 

 Społeczny: 

 zanik więzi emocjonalnych 

 zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych 

 rezygnacja z ruchu i aktywnego wypoczynku  
na świeżym powietrzu 

 utrata dotychczasowych zainteresowań 



 Intelektualny: 

 utrata zainteresowania nauką przez dzieci 

 niezdolność do racjonalnej selekcji danych, z jakimi 
człowiek spotyka się w sieci tzw. szok informacyjny 

 spadek koncentracji uwagi 

 zaburzenia pamięci 
 



Materiały edukacyjne 
pomocne podczas realizacji 

z uczniami zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa  

w Internecie 



Necio.pl  
Dla dzieci 4-, 6-letnich 

 http://www.necio.pl 

 

http://www.necio.pl/


Piosenki: 

 Fajnie w internecie - 
http://www.necio.pl/audio/fajnie-w-internecie 

 Hasło - http://www.necio.pl/audio/hasło 

 Necio RAP - http://www.necio.pl/audio/necio-rap  
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Dla dzieci 6-, 10-letnich 

 http://pl.sheeplive.eu - Owce w sieci 

 

http://pl.sheeplive.eu/


 https://www.saferinternet.pl - oficjalna strona 
projektu Komisji Europejskiej, realizowanego  
w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć 
Komputerowa. 

 

https://www.saferinternet.pl/


edukcja.fdds.pl 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

 https://www.edukacja.fdds.pl - platforma 
edukacyjna dla profesjonalistów, gdzie znajdziemy 
kursy e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, 
a także materiały edukacyjne oraz aktualne 
informacje o szkoleniach. 

   

 

https://www.edukacja.fdds.pl/


Scenariusze 
zajęć 

 

 

 Chronimy Dzieci 1 (przedszkola) - scenariusz zajęć  
dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy 
i wykorzystywania seksualnego  

 

 Chronimy Dzieci 2 (6-9 lat) - scenariusz zajęć dla dzieci  
z klas 1-3 szkół podstawowych z zakresu profilaktyki przemocy  
i wykorzystywania seksualnego  

 

 Bądź kumplem, nie dokuczaj (dla klas 1-3)  
- m.in. agresja elektroniczna 



Scenariusze  
zajęć 
klasy IV-VI 

 

 3… 2… 1… Internet ! - scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI   

 

 Bądź kumplem, nie dokuczaj (dla klas IV-VI)  

 

 Czy opłaca się być dobrym kumplem - konspekt 
lekcji wychowawczej (dla klas IV-VI)  

 
 



 Zuźka i Tunio poznają internet (dla uczniów klas II-IV szkoły 

podstawowej) 
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń 
w internecie. 

Podczas zajęć prezentowana jest 
problematyka internetowych zagrożeń: 
szkodliwych treści, niebezpiecznych 
kontaktów oraz zagadnienia związane  
z ochroną danych osobowych  
i wizerunku, a także zasady kulturalnego 
zachowania w Internecie (netykieta). 
 
• http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-zuzka-i-tunio-

poznaja-internet, 15.11.2018. 
 

• https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs
=1&fnd=&grupa=0&offset=3&sort=1&szkolenie=1117&criteria
=&blotem=26#opisszkolenia, 22.05.2019. 
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Materiały edukacyjne 

 



Przygody Plika i Foldera w sieci  
dla kl. 1-3 

 https://akademia.nask.pl/projekt-38/o-nas.html 
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Krasnoludki 2.0 

 https://www.edukator.pl/Krasnoludki-2-
0,8908.html - Krasnoludki 2.0 to zestaw filmów 
animowanych, przygotowanych w ramach 
projektu KURSOR 
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 Filmy „Nieznajomi znajomi czyli 007 wyloguj się” 
i „Hasło wszystkich haseł czyli szkarby są wieczne” 
opowiadają o zachowaniu prywatności  
w Internecie. 

 Animacja „W spirali agresji czyli wojny braci” - 
dotyka problemów cyberprzemocy. 

 „Mech w potrzebie czyli powrót uszatych”  
to opowieść o netykiecie. 

 „Uwaga konkurs czyli licencja na zgadywanie” 
zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane  
z płatnymi, telefonicznymi konkursami. 



 https://sieciaki.pl 

 

 

 

https://sieciaki.pl/


Cybernauci 

 https://cybernauci.edu.pl 

 

https://cybernauci.edu.pl/
! Jak rozmawiać o bezpieczeństwie/8. Cybernauci.edu.pl


Bezpieczne interneciaki  

 http://www.bezpieczneinterneciaki.pl  

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/


Oswajanie sieci 
- Materiały do pobrania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://fdn.pl/?q=materialy-do-pobrania&cat1=445&cat2=674&cat3=1586, 15.11.2018. 

Dla dzieci 4-8 lat 
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Bezpieczny internauta, kl. 3 

 Scenariusz lekcji, na której dzieci będą uczyć się 
bezpiecznych zachowań on-line oraz budować 
świadomość zagrożeń w sieci. 

 

 

 

 

 

 
http://www.scholaris.pl/zasob/112377, 22.05.2019. 

 

http://www.scholaris.pl/zasob/112377


Bezpieczeństwo dziecka 

 Każdego dnia wiele maluchów trafia do szpitala  
z powodu różnych urazów. Do wielu z nich 
dochodzi w domu, ponieważ to tam dzieci 
spędzają najwięcej czasu. Większości wypadków 
można uniknąć – w poniższych artykułach 
podpowiadamy jak można chronić dziecko przed 
niebezpieczeństwem. 

m.in. 

 Bezpieczeństwo dziecka w sieci 

 Zdjęcia dzieci w Sieci 

https://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka 
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Bezpiecznie Tu i Tam 
Kurs internetowy dla rodziców 

 https://www.orange.pl/bezpiecznie-tu-i-tam.phtml  

 http://www.fundacja.orange.pl/kurs 

 Więcej informacji na temat zasad 
odpowiedzialnego korzystania z sieci - bezpłatny, 
internetowy kurs Bezpiecznie Tu i Tam. 

 Został on opracowany przez Fundację Orange 
specjalnie z myślą o rodzicach, którzy chcą 
przygotować siebie i dzieci do świadomego 
i bezpiecznego korzystania z technologii. 

https://www.orange.pl/bezpiecznie-tu-i-tam.phtml
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Gra karciana dla dzieci i rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2005906/4108095955.pdf, 22.05.2019. 
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 https://www.cyfrowobezpieczni.pl  

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/


 www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii  
„Chroń dziecko w sieci”, która ma na celu 
przestrzec rodziców przed konsekwencjami 
kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami  
w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko 
takich kontaktów. 

http://www.dzieckowsieci.pl/


 https://www.facebook.com/safety/educators - 
biblioteka zawiera opracowane przez ekspertów 
plany lekcji, które mają pomóc młodym ludziom  
w rozwijaniu umiejętności potrzebnych  
do poruszania się w cyfrowym świecie, rozważnego 
odbierania informacji oraz odpowiedzialnego 
tworzenia treści i dzielenia się nimi. 

https://www.facebook.com/safety/educators


 



W lutym każdego roku 

 https://fdds.pl - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy 
Komisji Europejskiej i od 2004 r. angażuje coraz 
więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na całym 
świecie.   

https://fdds.pl/
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