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SZKOŁA PODSTAWOWA POŁANIEC



DBI w świetlicy szkolnej
 W miesiącu lutym i marcu dzieci i nauczyciele ze  świetlicy szkolnej 

realizowali program edukacyjno – profilaktyczny „Loguj się z głową”, 
którego celem było rozwijanie wiedzy i umiejętności sprzyjających 
bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych (tablet, 
smartfon, laptop itp.) Podczas zajęć dzieci zapoznały się z kilkoma 
zagrożeniami: omawialiśmy problem nadużywania Internetu, 
zawierania znajomości z nieznajomymi, wyłudzania danych 
osobowych, hejtu.

 Dodatkowym działaniem w trakcie realizacji projektu było przesłanie 
informacji  e-mailowych z załącznikami do Rodziców uczniów klas        
I-III. W załączniku przesłano książeczkę „Rysia i Tolek na 
Cyberzachodzie”, którą wraz z dzieckiem można wykorzystać do 
rozmów o Internecie, przykładowe umowy między dzieckiem a 
rodzicami o zasadach korzystania z Internetu, 10 porad dla rodziców 
dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. 
Realizatorzy projektu zachęcili Rodziców dla dobra dzieci do 
skorzystania z przesłanych materiałów.



Dzień Bezpiecznego Internetu

 Działanie zostało zapoczątkowane w Dzień 
Bezpiecznego Internetu tj. 9 lutego 2021. W ramach 
tego projektu dzieci brały udział w kilku zajęciach. 
Celem pierwszych  zajęć było uświadomienie dzieciom, 
że Internet kradnie nam czas. Uczniowie obejrzeli 
prezentację multimedialną  „Poszukiwany Cyberzbir -
Złodziej Czasu”. Kolejne nasze zajęcia przebiegały pod 
hasłem  „Dobrzy znajomi”, czyli komu możemy ufać w 
sieci. W kartach pracy zatytułowanych - „Kto to mówi?” 
dzieci dopasowały wypowiedzi do określonych 
użytkowników Internetu. Na koniec zajęć każdy 
namalował własnego awatara co miało  uświadomić 
wychowankom, że awatarem w sieci może być każdy            
i trzeba być ostrożnym.
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Poszukiwany Cyberzbir Złodziej Czasu 
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Projekt edukacyjny „Loguj się z głową” 
Zajęcia edukacyjne Dobrzy Znajomi
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Zajęcia  edukacyjne Dobrzy znajomi



Projekt edukacyjny „Loguj się z głową”
Zajęcia Kierowanie emocjami

W kolejnych naszych zajęciach realizowanych 

w ramach projektu „Loguj się z głową” dzieci 
wybrały się w podróż na Cyberzachód. Podczas 

zabaw ruchowych takich jak: kto też … 

wychowankowie miały okazję wypowiedzieć się 

na temat zasad użytkowania Internetu                           

i opisywały emocje towarzyszące im podczas 
korzystania z mediów elektronicznych.
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Komunikacja w duchu życzliwości



Ćwiczymy język żyrafy



Podsumowanie projektu,  
tworzymy grę planszową



11 marzec 2021 - podsumowanie projektu, informacje 
zwrotne od uczestników, utrwalanie zdobytych wiadomości.



Gazetka w Holu Szkolnym  

Dzień Bezpiecznego Internetu – „Loguj się z głową”

Przeprowadzenie projektu      

w konwencji podróży na 

Dziki Zachód - Cyber

Zachód, bardzo się 

dzieciom podobało, 

spotkania uatrakcyjniono 

zabawami integracyjnymi, 

ruchowymi, tańcami 

z elementami pedagogiki 

zabawy. 



Zgłoszenie naszej 
inicjatywy do 
Polskiego Centrum 
Programu Safer

Internet

Realizatorzy projektu: Grażyna Kamińska, Marzena Abramczuk

Opracowała Grażyna Kamińska


