
Inicjatywa: Przedszkolaki w internecie  

Nazwa instytucji: Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  

ul. Kotarbińskiego 16, 41-819 Zabrze; adres e-mail: przedszkoleintegracyjne@op.pl 

Organizatorzy: Anna Krzyżanowska, Natalia Szczygieł, Monika Mazur – Wdowska, Katarzyna 

Kempara, Krystyna Antecka, Katarzyna Dąbrowska, Beata Kossowska 

Czas trwania DBI: 13-17. 02 

W ramach DBI zorganizowano: 

1. Badania ankietowe online dla rodziców ("Przedszkolaki w internecie") w dniach 30.01-7.02.  

30 rodziców odpowiedziało na pytania dotyczące ilości czasu spędzanego przez dzieci przed 

komputerem; czynności, jakie wykonują w internecie; osób, które w tych czynnościach im 

towarzyszą. Próbowali także określić poziom świadomości własnych dzieci odnośnie zasad 

korzystania z internetu oraz bezpieczeństwa w sieci, wyszczególniając przy tym ich umiejętności w 

zakresie rozpoznawania stron przyjaznych i nieprzyjaznych oraz świadomość ewentualnych zagrożeń. 

Wypowiadali się także na temat woli zainstalowania filtru rodzinnego w domach i chęci otrzymania 

informacji o działaniach sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w internecie. 

2. Kampania informacyjna dla rodziców na blogu przedszkola: www.integracja48.wordpress.com  

Nauczyciele opracowali i opublikowali krótkie artykuły „Razem jest zabawniej i bezpieczniej” oraz 

„Neciaki” zwracające uwagę na działania wychowawcze i profilaktyczne pomagające chronić dzieci 

przed niebezpieczeństwami płynącymi ze świata wirtualnego. Skupiono się na potrzebie otwartej 

komunikacji między dziećmi i rodzicami, możliwej dzięki wzajemnej miłości i zaufaniu.  

Zaproponowano rodzicom zasoby necio.pl oraz Owce w sieci, jako materiał pomocny do 

zapoczątkowania wspólnego odkrywania świata wirtualnego oraz inicjowania rozmów na temat 

bezpieczeństwa. 

3. Badania ankietowe dla dzieci „Przedszkolaki w ankiecie o Internecie” w dniach 13-17 lutego. 

Zrealizowane w 3 grupach przez wychowawców. Skonfrontowano w nich odpowiedzi 46 dzieci z 

odpowiedziami rodziców. Dzieci odpowiadały także na pytania dotyczące niebezpieczeństwa w 

internecie oraz propozycji alternatywnych aktywności. Warto przeczytać! 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz gry multimedialne dla dzieci wprowadzające do 
zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie na bazie portalu "necio.pl". 
W ramach zajęć dzieci poznawały podstawowe pojęcia związane z korzystaniem z komputera i 
internetu, samodzielnie wykonały także papierowe laptopy. Podłączały się do sieci „na niby” i 
imitowały zabawy w internecie, komunikację online oraz przesyłanie plików. Zabawa ta prowadziła 
do najważniejszego wniosku – zasady obowiązującej zawsze podczas korzystania z sieci:  
GDY (w internecie) ZOBACZYSZ COS DZIWNEGO – IDŹ DO KOGOŚ DOROSŁEGO.  
Relacja z zajęć w artykule: „Mali konstruktorzy w świecie internetu”. 

4. Artykuł na temat programu profilaktycznego „Magiczne kryształy” opublikowany w kwartalniku 

Aleja Edukacji w marcu 2012 – autor Beata Kossowska 

5. Realizację programu profilaktyki uzależnień medialnych "Magiczne kryształy" wśród 

pięciolatków. Program wdraża do poszukiwania twórczych aktywności alternatywnych wobec 

wielogodzinnych sesji przed komputerem czy telewizorem. 
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