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Dzień Bezpiecznego Internetu 
pod hasłem „Działajmy razem”. 

Nasze przedszkole już po raz czwarty bierze 
udział w obchodach 

Dnia Bezpiecznego Internetu.
W dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. 

przeprowadziliśmy zajęcia z dziećmi na temat 
odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania 
z urządzeń cyfrowych, netykiety, czyli zbioru 

zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. 

Szczególnie ważne dla nas było 
rozpropagowanie wśród rodziców informacji 

i działania na rzecz bezpiecznego dostępu 
dzieci do zasobów internetowych oraz 
pozytywnego wykorzystania Internetu.



• W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 Małego Europejczyka

w Warszawie w dniach od 11 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. zostały

zorganizowane zajęcia edukacyjne z dziećmi w każdej grupie wiekowej.

• Tegoroczne hasło DBI 2019 r. brzmiało „Działajmy razem”. Organizatorem

lokalnych obchodów w przedszkolu była Joanna Pacholczyk- Mizdalska.



• Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 r. zrealizowało 15 przedszkolnych grup wraz ze swoimi nauczycielami.
Zrealizowano następujące działania:

 przeprowadzono w grupach dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich wybrane zajęcia wg scenariusza Necio.pl oraz przeprowadzono
zajęcia z użyciem aplikacji ze strony internetowej www.necio.pl

 przeprowadzono w grupach dzieci 5 i 6-letnich zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz
netykiety;

 w grupie dzieci 6-letnich przeprowadzono wybrane zagadnienia z Sieciaki.pl – dzieci dowiedziały się co to są
Sieciuchy, kim jest Ajpi, Kompel, Netka, Spociak

 dzieci 6-letnie obejrzały wybrane filmy edukacyjne pt. „Owce w sieci” - narzędzie edukacyjne dla dzieci koncentrujące
się na zagrożeniach związanych z Internetem i nowymi technologiami

 w grupach dzieci 5 i 6-letnich wspólnie z dziećmi wykonano logo akcji DBI i plakaty dot. zasad bezpiecznego
korzystania z sieci cz. I: Nie podawaj swoich danych, Zabezpiecz swój komputer, Mów, jeśli coś jest nie tak oraz
plakaty dot. netykiety

 na przedszkolnej stronie internetowej pojawiła się publikacja dla rodziców dot. Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie
korzystać z urządzeń cyfrowych

 w grupie Jagódki przeprowadzono zajęcia na podstawie materiałów z Fonolandii – Dbam o swój zasięg z wydawnictwa
GWP, dzięki którym poznali świat mediów cyfrowych oraz poznali niebezpieczeństwa z tym związane

 w przedszkolnej gazetce grupowej Jagódek - Jagodnik umieszczono informację dla rodziców o bezpieczeństwie dzieci
online oraz jak chronić dziecko w sieci, wykorzystano w niej materiały zawarte na stronie www.saferinternet.pl oraz
materiały z czasopisma dla dzieci Świerszczyk

 z wykonanych prac przez dzieci oraz materiałów otrzymanych z SaferInternet- przygotowano tablice informacyjne dla
rodziców, galerie oraz informacje na stronę internetową przedszkola

http://www.saferinternet.pl/


JAGÓDKOWE PLAKATY



Poziomki



Jeżyki



Krasnale



Motylki



Liski



Misie



Jagódki



Słoneczka



Wróbelki



Kangurki



Biedronki



Pszczółki 



Kotki



Tygryski



Żabki



DRUŻYNA 
NECIAKÓW 

BIEDRONKI



NECIAKI, 
SIECIAKI

SŁONECZKA



Razem 
z Neciem 
i Netrobim 
poznajemy 
internet



Rodzicu, zatrzymaj się
i przeczytaj…



Gazetka dla rodziców grupa Jagódki



Koniec

Dziękujemy wszystkim grupom 
i nauczycielom za udział 
i zaangażowanie w obchodach 
Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.

Opracowała:
Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Lokalny organizator 
w Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 226 Małego 
Europejczyka


