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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
DZIAŁAJMY RAZEM 

 
JAK W MĄDRY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z SIECI 

 
 

 
 
 
CZAS TRWANIA ZAJĘCIA 
 
około 45 minut 
 
GRUPA WIEKOWA              
 
3-4 latki 
 
CELE OGÓLNE: 
 
-zapoznanie dzieci z podstawowymi terminami (m.in. Internet, siec ) 
-edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego Internetu 
-odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii 
-rozbudzenie s wiadomos ci jak unikac  zagroz en , gdzie szukac  pomocy 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 



dziecko: 
- wie, co to jest Internet, siec  
- zna korzys ci, jakie moz na uzyskac  z korzystania z Internetu, 
- jest s wiadome zagroz en , jakie niesie niewłas ciwe korzystanie z sieci, 
- stosuje zasadę ograniczonego zaufania, 
- rozwija mys lenie i prawidłową wymowę, wypowiadając się na temat podany 
przez nauczyciela, 
- wyrabia starannos c  i dokładnos c  wykonania pracy, kształtuje sprawnos c  
manualną, 
 
METODY I FORMY PRACY 
 
-indywidualnie, w grupach, całos ciowo 
- rozmowa kierowana 
- zabawy słowne 
- zabawy oglądowe 
- zabawy muzyczne, ruchowe, integrujące dzieci z ro z nych grup wiekowych 
- zabawy plastyczne 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE 
 
- rzutnik 
- telefony, smartfony, laptop, tablet 
- wiersz Agnieszki Galicy Komputer zachorował 
- piosenka Sowa Internetowa 
- kolorowanki ze strony Sheeplive.eu, Fundacji DDS 
- gra ruchowa Tworzymy sieć/Necio.pl/ z uz yciem wło czki 
  

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
1. Zabawa literacka z wierszem Komputer zachorował-wprowadzenie dzieci  
w tematykę dzisiejszego spotkania; rozmowa na temat tres ci. 
      

Komputer zachorował  
 

Nasz komputer zachorował 
Nie chce mi się zresetowac  

Płata figle, z arty stroi 
Nawet myszka go się boi. 

 
Wszystkie gry nam wirus zniszczył 

A komputer tylko piszczy 
Bardzo chory biedaczysko 

Cos  go łamie w twardym dysku. 
 



Czy komputer ma anginę? 
Moz e dac  mu aspirynę? 
Albo natrzec  obudowę 

Spirytusem kamforowym 
 

Choc  komputer to nie człowiek 
Trzeba dbac  o jego zdrowie 
Na wirusa mam gotowy 
Program antywirusowy. 

 
 
2. Razem z dziec mi szukamy dro g wykorzystania zalet wspo łczesnej technologii 
Dyskusja wstępna: 
 
-Kto z was ma w domu smartfon, komputer, tablet? 
-Do czego można używać smartfonu, komputera, tabletu? 
-Co to jest Internet?  
-Do czego używamy Internetu?  
-Kto z was używa Internetu?  
-Co możemy robić w Internecie?  
-Co możemy tam znaleźć? 
 
 
3. Zabawa z piosenką dla dzieci Alfabet warzywno-owocowy/Drop Nutki, 
pokazanie jak moz na przy pomocy Internetu nauczyc  się literek, nazw warzyw, 
owoco w a przy okazji pos piewac . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gMZDply5YCg 
 
4. Zabawa w grupach z kłębkiem wełny Tworzymy sieć 
 
Zabawa ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat 
Internetu. Polega na podawaniu sobie kłębka wełny w taki sposo b, by powstała 
siec  łącząca wszystkie dzieci biorące udział w zabawie 
 
Dzisiaj porozmawiamy o Internecie. Internet to sieć łącząca różne komputery na 
całym świecie. Z Internetu, za pomocą komputerów, korzysta wiele dzieci i 
dorosłych.  
W Internecie można oglądać strony WWW, grać, bawić się i uczyć. Można wysyłać 
sobie różne ciekawe rzeczy przez Internet, rozmawiać ze znajomymi. Teraz 
pobawimy się w komputery, które chcą połączyć się w sieć, tworząc Internet. Zwykle 
komputery łączą się za pomocą różnego rodzaju kabli. My zamiast kabli użyjemy 
kłębka wełny. Będziemy podawać sobie kłębek, zatrzymując jednocześnie jego 
rozwinięty kawałek dla siebie. Trzymajcie swoje kawałki mocno, żeby nie stracić 
połączenia z Internetem. 

https://www.youtube.com/watch?v=gMZDply5YCg


 
Us wiadomienie moz liwos ci komunikowania się wzajemnie, w jednym czasie, 
wielu   oso b. 
 
Zobaczcie, stworzyliśmy wielką sieć, która łączy nas wszystkich. Bardzo podobnie 
działa Internet. Dzięki niemu różni ludzie mogą się łączyć z kim chcą, rozmawiać, 
wspólnie się bawić i poznawać wiele ciekawych rzeczy. Mogą słuchać muzyki, 
oglądać filmy, grać, przesyłać pliki, robić zakupy. 
 
6. Zabawa ruchowa z piosenką Sowa Internetowa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5z_z4X4APcU 
 
7. Burza mo zgo w 
 
Przed chwilą rozmawialis my o komputerach, tabletach, smartfonach i Internecie. 
Wiemy juz , z e mogą byc  bardzo przydatne, jak ro wniez  dostarczyc  zabawy.  
Jak mys licie? 
 
-Czy mogą być także niebezpieczne? 
-Co się może stać, kiedy ich niewłaściwie używamy? 
-Czy ktoś potrafi podać przykład z własnego doświadczenia? 
 
Rozmowa kierowana na temat zagroz enia płynącego z niewłas ciwej zabawy przy 
komputerze 
Pytanie do dzieci Czy mają się do kogo zwrócić w trudnej, podobnej sytuacji? 
 
Podanie numeru 116-111, jako miejsca, do kto rego kaz de dziecko moz e się 
zwro cic  w trudnej sytuacji. Miejsc, w kto rych moz na szukac  pomocy, odpowiedzi 
na pytania (rodzice, nauczyciele, fundacje/Informacje, numery telefono w 
znajdujące się na tablicy w przedszkolu Chronimy Dzieci) 
 

 
8. Zabawy plastyczne w poszczego lnych grupach. 
-Kolorowanki 
-Papierowy komputer 

 
 

Na podstawie materiałów dostępnych  
na stronach Fundacji DDS, Safeinternet 
oraz YouTube, scenariusz przygotowała  

Agnieszka Pawlikowska 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5z_z4X4APcU

