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Warsztaty ,, Jestem bezpieczny w sieci’’ 

Program zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczających do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku,  

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

 Internet stwarza możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnorodnych informacji, toteż stał się on nieocenionym narzędziem  w procesie edukacji. Jego 

zaletą jest nieprzerwana praca sieci, możliwość korzystania z niej w dowolnych porach, praca w tempie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości 

osoby uczącej się. 

Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces kształcenia w zorganizowanych formach uczenia się, jak i w samokształceniu. Jednak mimo 

wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników.  

Założeniem programu „Jestem bezpieczny w sieci” jest profilaktyka, czyli działania, które mają zapobiec sytuacji, gdy uczeń (dziecko) używając Internetu staje się 

ofiarą przestępstw. Program profilaktyczny „Jestem bezpieczny w sieci” uczy właściwego korzystania z zasobów internetu, pokazuje, że Internet może być 

bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki a jest to możliwe dzięki znajomości zagrożeń i stosowaniu zasad bezpieczeństwa.  
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Cele i zadania programu 

 

Cele  

 

Kształtowane kompetencje 

Cel ogólny  

 

Edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania efektów 

pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne (praca w grupie, 

umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w społeczności), 

kreatywność, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  - odgrywanie ról, 

zadania zespołowe), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK (praca z użyciem 

tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego ekranu), wykorzystywanie 

zasobów stron internetowych (superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  

pracy, ćwiczenia on-line na edukacyjnych platformach internetowych, portali youtube.pl, 

sieciaki.pl  

Cele  szczegółowe  

1. - poznanie przez uczniów najważniejszych zastosowań internetu,  

- przybliżenie uczniom informacji o dobrych i złych stronach 

internetu,  

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania efektów 

pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne (praca w grupie, 

umiejętność respektowania i wdrażania zasad funkcjonowania w społeczności, empatia, 
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internetu,  

- poznanie sposobów reagowania na niebezpieczeństwa internetowe,  

- doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań w przypadku 

zetknięcia się z zagrożeniem w sieci, zapoznanie uczniów z projektem 

Sieciaki.pl.  

umiejętność współpracy w grupie, wyrażania uczuć), kreatywność (podczas 

kreatywnych prac plastycznych, wymagających wykorzystania wyobraźni, 

zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  (malowanie palcami, duże formy 

przestrzenne, odgrywanie ról, zadania zespołowe, podczas tworzenia autorskich planów 

aktywności), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK (praca z użyciem tablicy 

multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów stron 

internetowych (superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-

line na edukacyjnych platformach internetowych, portali youtube.pl,,  

 

Efekty:  

o są świadomi zagrożeń, jakie mogą spotkać korzystając z Internetu; 

o zgłaszają nieprawidłowości w działaniu komputera; 

o są świadomi zagrożeń wynikających ze zbyt długiego spędzania czasu przy komputerze; 

o wykonują ćwiczenia praktyczne; 

o znają wartość Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki; 

o wykorzystują Internet, jako źródło informacji, w celu pogłębiania swojej wiedzy 

o doceniają zalety kształcenia na odległość (e-learning); 

o sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 

o rozsądnie korzystają z Internetu; 
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o wspólnie z nauczycielem ustalają zasady bezpieczeństwa w Internecie; 

o przestrzegają ustalonych zasad podczas codziennych zajęć. 

 
Metody pracy: 

• Pogadanka 

• Prezentacja 

• Aktywna praca w sieci 

• Praca w grupach  

Narzędzia: 

• praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa, wykorzystywanie zasobów stron internetowych (cybernauci.pl, sieciaki.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line 

na edukacyjnych platformach internetowych, portali youtube.pl,  

• filmy edukacyjne:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jldcaXHalXU 

 

Źródła:  

https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/rodzice/ 

http://www.plock.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jldcaXHalXU
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         https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/nauczyciele/nauczyciele-klasy-i-iii-szkoly-podstawowej/ 

         https://sieciaki.pl/media-files/sieciomat/sieciomat.html 

       https://cybernauci.edu.pl 

       https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla-uczniow-szkol-podstawowych-kl1-3 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

1.  
 

 

 
Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii informacyjnych 
 

 
Uczniowie poznają zasady 

bezpieczeństwa i etykiety w 
sieci 

 
Wprowadzenie do zajęć 
– poznajemy sieciaki i 
sieciuchy 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

 
Zasoby edukacyjne 

portali: 
 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

Zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

2.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

O Internecie – struktura 
sieci Internet 

- filmiki edukacyjne - 
kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Fragmenty: podręcznika, 
ćwiczeń, karty pracy  

3.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Prywatność  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

4.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Zdjęcia w sieci  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

5.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Znajomości online  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

6.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Komunikacja i netykieta  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

7.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Cyberprzemoc (ofiara)  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

8.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Cyberprzemoc 
(świadek) 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

9.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Cyberprzemoc 
(sprawca) 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

10.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Hejt  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

11.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Niebezpieczne treści  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

12.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Wirusy - zabezpiecz 
swoje urządzenie 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

13.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Prawa autorskie  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

14.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Zakupy w sieci  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

15.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Nadmierne korzystanie 
z internetu 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

16.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Mów, gdy coś jest nie 
tak. 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

17.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Prawa autorskie – 
poszanowanie 

własności intelektualnej 

 
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

18.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   

Dbaj o FEJS  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

http://www.plock.eu/
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- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

 zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 

19.  Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych 

Nauczenie zasad bezpiecznego 
używania Internetu: 

- jak zachować się w 
sytuacjach ryzykownych, 
- jakich danych na swój temat 
nie podawać,   
- jakie programy są niezbędne 
do ochrony komputera przed 
zagrożeniami   w sieci  
- zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie można ufać osobom 
znanym wyłącznie z Internetu. 

Podsumowanie zajęć.  
- filmiki edukacyjne - 

kreskówki,   
- ćwiczenia 

indywidualne,  - 
ćwiczenia grupowe. 

 

Zasoby edukacyjne 
portali: 

 SuperKid 
Sieciaki.pl 

edukacja.fdds.pl 
necio.pl 

zestaw multimedialny 
Fragmenty: podręcznika, 

ćwiczeń, karty pracy 
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