KWIECIEŃ

JEŻYKI

Najczęstsze zagrożenia, na jakie
narażone są dzieci w Internecie:

Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwitającymi
pierwszymi
wywabia

wiosennymi
przedwcześnie

kwiatami,
ciepło

które

promieni

słonecznych. Dawniej nazywano go łżykwiatem
albo nawet zwodzi kwiatem, bo te wczesne
bukiety,

które

przynosi,

zwodzą

rychłym

nadejściem cieplejszych dni.

Kwiecień - plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Omawiana tematyka
na KWIECIEŃ 2018:

 Kubusiowi Przyjaciele Natury
 Wiosna na wsi
 Ochrona przyrody
 W świecie teatru

Internet nie jest sam w sobie
niebezpieczny ani zły, ale źli ludzie
mogą go wykorzystywać w niewłaściwy
sposób (podobnie, jak każdą inną rzecz
stworzoną przez człowieka). Właśnie
tacy ludzie zagrażają Ci w Sieci.

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej
stronie.

 kontakt z treściami
pornograficznymi
 kontakt z materiałami epatującymi
przemocą
 kontakt z pedofilami
 uzależnienie od Internetu
 kontakt z internetowymi oszustami
 nieświadome uczestniczenie
w działaniach niezgodnych
z prawem
 konsekwencje finansowe (np.
korzystanie z dialerów)
 nieświadome udostępnianie
informacji (np. numerów kart,
adresów, haseł)
ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJE - nie udzielaj
Jeśli nie
musisz,
nie
ujawniaj
prawdziwych danych, a jeśli takie
informacje są wymagane zapytaj
rodziców, czy możesz je podać w tej
konkretnej sytuacji.
NIEZNAJOMI - nie ufaj

Pamiętaj o tym, że tak naprawdę wcale
nie znasz osób spotkanych w Sieci, a to,
co piszą o sobie, nie musi być prawdą.
TY - odpowiadaj za siebie
Nie zapominaj też, że w każdej chwili
możesz się wylogować. kiedy coś Cię
zdenerwuje lub sprawi, że poczujesz się
zakłopotany.
ETYKIETA – przestrzegaj
Główne zasady obowiązujące
wszystkich użytkowników Internetu:
1. myśl (!);
2. nie działaj na czyjąś szkodę;
3. nie nadużywaj.
RODZICE – ufaj
Jeżeli w Sieci przytrafi Ci się coś, co
sprawi, że poczujesz się zakłopotany,
urażony albo w jakikolwiek sposób
skrzywdzony, powiedz o tym właśnie
rodzicom. Oni będą wiedzieli, co zrobić.
NIEUCZCIWOŚĆ - wystrzegaj się
W Internecie można znaleźć mnóstwo
materiałów, z których nie można
korzystać bez zapłacenia, bo jest to po
prostu kradzież, za którą grożą surowe
kary.
EDUKACJA - ucz się i ucz rodziców
Rodzice wiele Cię nauczyli, teraz Ty
możesz zrobić coś dla nich. Pokaż im,

jakie możliwości kryją się w Internecie,
a na pewno ułatwisz im życie.
TABELA - używaj
Opracuj z rodzicami Umowę dotyczącą
korzystania
z Internetu.
Ich
doświadczenie
życiowe
i Twoja
znajomość sieci pozwoli Wam ustalić
zasady, dzięki którym unikniecie
zagrożeń związanych z surfowaniem po
Internecie.

Ona też chce najeść się.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta gra,
aż Małgosia jeść im da.

PAMIĘTAJ!

Piosenka do nauki:

Więcej informacji na stronach:
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.kidprotect.pl

Wiersz do nauki:

„W zagrodzie Małgosi”
Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi
każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Kod, ko, dak.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.

„Pisanki”
Leżą w koszyczku
piękne pisaneczki, kolorowe,
malowane, ładnie układane.
Ref. Pierwsza ma kropeczki,
druga gwiazdki złote,
a na trzeciej siedzi malowany kotek.[2 x]
W ten wielkanocny,
wielkanocny ranek,
poukładam w koszu
śliczne jajka malowane.
Ref. Pierwsza ma kropeczki,
druga gwiazdki złote,
a na trzeciej siedzi malowany kotek.[2 x]

