
DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 
INTERNETU 2020

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie 



Sprawozdanie z obchodów 

Dnia Bezpiecznego Internetu 

w roku 2020

Dane Organizatora: Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi

nr 226 „Małego Europejczyka” 

w Warszawie 

Adres: ul. Strumykowa 17, 03-

138 Warszawa 

Adres e-mail: 
sekretariat@przedszkole226.waw.pl 

Tel. kontaktowy: 22 676 51 95



Dzień Bezpiecznego Internetu pod 
hasłem „Działajmy razem”. 

Nasze przedszkole już po raz piąty 
bierze udział w obchodach Dnia 
Bezpiecznego Internetu. 

W dniach od 24 do 28 lutego 2020r. 
przeprowadziliśmy zajęcia 

z dziećmi na temat 
odpowiedzialnego  oraz 

bezpiecznego korzystania 
z urządzeń cyfrowych, netykiety. 

Szczególnie ważne było:

- rozpropagowanie wśród dzieci 
bezpiecznego i efektywnego 
korzystania z zasobów Internetu

- rozpropagowanie wśród 
rodziców informacji nt. dbania 
o bezpieczny dostęp  dzieci do 
zasobów internetowych oraz 
pozytywnego wykorzystania 
Internetu

- wskazanie dzieciom i rodzicom 
pozytywnych i negatywnych 
skutków korzystania z Internetu



Nasze 

przedszkolne 

działania

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 r. 
zrealizowało 15 przedszkolnych grup wraz ze swoimi nauczycielami. 

Zrealizowano następujące działania:

◦ W grupach dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich przeprowadzono wybrane zajęcia wg scenariusza Necio.pl 

◦ We wszystkich grupach przeprowadzono zajęcia z użyciem aplikacji ze strony internetowej
www.necio.pl

◦ W grupach dzieci 3-4 letnich przeprowadzono zajęcia nt. Internetu. Każda grupa stworzyła swój
własny plakat promujący „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”

◦ W grupach dzieci 5-letnich przeprowadzono zajęcia nt. netykiety. Każda grupa stworzyła
plakat, jak należy zachowywać się w Internecie.

◦ W grupach dzieci 6-letnich przeprowadzono zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz netykiety. Na koniec zajęć każda grupa przedstawiła poznane
zasady na plakacie.

◦ W grupach dzieci 6-letnich przeprowadzono wybrane zagadnienia z Sieciaki.pl (dzieci
dowiedziały się co to są Sieciuchy).

◦ 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 ramach realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu na platformie eTwinning zostało stworzone
wydarzenie „Bezpieczny Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii”, tak aby nasze
działania były widoczne w innych krajach europejskich.

◦ W związku z realizacją powstała przedszkolna wirtualna tablica propagująca akcję „Działajmy
razem” https://padlet.com/Asik/DBI2020 , na przedszkolnej stronie internetowej pojawił się link
do tablicy, aby każdy rodzic mógł zapoznać się z tym zagadnieniem.

◦ Powstały gry online na rodziców i dzieci: Memory, Puzzle, Quiz wiedzy dla rodziców i dzieci.

◦ W przedszkolnej gazetce grupowej Jagódek - Jagodnik umieszczono informację dla rodziców o
bezpieczeństwie dzieci online oraz jak chronić dziecko w sieci.

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

https://padlet.com/Asik/DBI2020


Plakaty

Dzieci 3-letnie

- gr. Kangurki

- gr. Sowy

- gr. Misie

- gr. Kotki



08.03.2020

Plakaty

Dzieci 4-letnie

- gr. Poziomki

- gr. Jeżyki

- gr. Jagódki

- gr. Wróbelki



Plakaty: 

Netykieta

Dzieci 5-letnie

- gr. Motylki

- gr. Krasnale

- gr. Słoneczka



Plakaty

Zasady 

bezpiecznego 

korzystania 

z Internetu

Dzieci 6-letnie:

- gr. Tygryski

- gr. Żabki

- gr. Biedronki

- gr. Pszczółki



W ramach realizacji powstały gry online

Memory - Emotki

Puzzle

Quiz wiedzy dla 

rodziców i dzieci



Grupa 
Biedronki 
z okazji 
DBI 2020 
ułożyła 
wiersz Grupa Tygryski 

stworzyła chmurę 
wyrazów 



Dodatkowe 
aktywności 
dzieci



„Wróbelkowy Necio”



Netykieta i zasady 

to są dla nas 

ważne sprawy  -

gr. Jagódki 

(czterolatki)



Netykieta – gr. 6-letnie
gr. Tygryski i Biedronki



Internet to sieć



Biedronki za 

pomocą 

alfabetu 

palcowego 

migały słowa 

Internet, 

netykieta



Netykieta 
na zajęciach



Internetowy 
lapbook



Tak wspólnie pracowaliśmy nad 
plakatami



Zajęcia w Pszczółkach



Internet 
uczy i bawi



Współpraca 
z przedszkolem 
w Serbii



Jagodnik- gazetka dla rodziców



www.padlet.com/Asik/DBI2020

http://www.padlet.com/Asik/DBI2020


Wystawa
przedszkolna



Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za aktywne 

uczestnictwo w akcji 

„Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 – Działajmy razem”

Lokalny organizator w przedszkolu

Joanna Pacholczyk-Mizdalska


