
INTERNET – PAMIĘTAJMY O ZALETACH I ZAGROŻENIACH!! 
 

Moje dziecko jest bezpieczne – bo ja z nim jestem!!! 

 

Okres dzieciństwa to czas, w którym kształtuje się osobowość dziecka.  

Media są szansą na kształtowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, ponieważ pobudzają 

myślenie, rozwijają procesy poznawcze.  

Niestety niekontrolowane, zbyt długotrwałe i częste korzystanie z mediów elektronicznych może 

zaburzać, a nawet hamować rozwój psychiczny dziecka doprowadzając niekiedy do degradacji 

nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości dziecka. 

 
W: Szanse czy zagrożenia – wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku p-lnym -W. Żychowska 

 

 

Pamiętajmy, że wskaźnikami zależności od multimediów są: 

 czas , 

 częstotliwość, 

 rodzaj kontaktów (gry, programy). 

 

     Wg. dr M. Kaczmarzyka niezwykle ważną rolę odgrywa również zdawanie sobie przez 

dorosłych sprawy z tego, że ośrodek przyjemności w mózgu jest w pełni rozwinięty już od 3 r.ż., 

natomiast ośrodek decyzyjny dopiero od 21 r.ż. 

 

Mamo, tato nie zostawiajcie mnie samego z komputerem!: 

* mogę się wystraszyć,  

* mogę zobaczyć więcej niż chcecie, abym widział,  

* mogę się uzależnić. 

 

 

SPRAWDZONE PROGRAMY RODZICIELSKIE: 

www.cenzor.pl 

www.opiekun.pl 

www.beniamin.pl 

www.viskid.pl 

 

NA CZYM POLEGA BLOKADA RODZICIELSKA: 

•   blokowanie pobierania plików, 

•   blokowanie komunikatorów w profilu dziecka, 

•   rejestrowanie otwieranych przez dziecko stron internetowych, 

•   blokowanie dostępu do internetu w określonych godzinach, 

•   blokowanie portów niektórych usług, 

•   wysyłanie na emaila rodzica cotygodniowych raportów aktywności  

             dziecka w internecie, 

•   filtrowanie słów kluczowych i stron www (wbudowana baza), 

•   blokowanie nagrywania CD, DVD,  

•   blokowanie plików exe, 

•  zarządzanie czasem, itp. 

 

 

 

 

http://www.cenzor.pl/
http://www.opiekun.pl/
http://www.beniamin.pl/
http://www.viskid.pl/


PRZYDATNE STRONY WWW 

Wszystkich rodziców i pedagogów, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat 

niebezpieczeństw czyhających na dzieci w internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać skuteczne 

metody na wyeliminowanie zagrożeń, zapraszamy na polecane strony: 

www.sieciaki.pl 

fdds.pl – oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce 

przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa 

www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec 

rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze 

szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów. 

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat 

www.dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 

fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców 

www.bezpiecznyinternet.pl 

www.kidprotect.pl – bezpieczne dziecko 

www.saferinternet.pl 

www.dyzurnet.pl - punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie 

związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci 

www.pisupisu.pl  

www.miniminiplus.pl  

www.blogojciec.pl 

 

 

 

http://fdds.pl/
http://www.saferinternet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.necio.pl/
http://www.dbi.pl/
https://fundacja.orange.pl/kurs/
http://www.bezpiecznyinternet.pl/
http://www.kidprotect.pl/
http://www.saferinternet.pl/
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http://www.blogojciec.pl/


 

 

 

 

Oprac. na podst. ogólodostępnych materiałów 

Beata Skucha-Skrzyńska 

Małgorzata Drewnik 


