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Dane statystyczne na podstawie badań przedstawionych na stronie 
internetowej „dziecko w sieci” 

Z Internetu w Polsce 
korzysta : 

• 56% dorosłych 

• 95 % dzieci 



• Uczymy dziecko, jak należy zachowywać się w 
piaskownicy, na placu zabaw, przy 
przechodzeniu przez jednię.  

 

• Pamiętajmy również o udzielaniu wyraźnych 
wskazówek, jak należy korzystać z komputera, 
tableta, komórki oraz jak zachowywać się w 
Internecie.  

 



W Dniu Bezpiecznego Internetu, UNICEF apeluje 
o ochronę dzieci przed zagrożeniami w sieci(źródło: wp.pl 

Nowy Jork, 6 lutego 2018 r. - Każdego dnia ponad 175 000 dzieci 
po raz pierwszy korzysta z Internetu. To 2 dzieci co sekundę.  

 

Dostęp do Internetu jest dla najmłodszych szansą i daje wiele 
możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia. 

 

Wśród nich jest dostęp do szkodliwych treści, ryzyko 
wykorzystania seksualnego, cyberprzemocy i kradzieży ich 
prywatnych informacji, ostrzega UNICEF. 

 

Każdego dnia tysiące dzieci korzysta z Internetu pierwszy raz w 
życiu, co naraża je na szereg niebezpieczeństw. 

Z: http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/ 



 



 



• 60% codziennie lub kilka razy w 
tygodniu 

• 30% kilka razy w miesiącu 

• 97,7% badanych w domu 

• 100 % w szkole 

 



• Połowa dzieci (50%) poszła sama 
na spotkanie umówione przez 
Internet,  

• 48% z koleżanką, kolegą, 
rodzeństwem, 

• 6% przez telefon komórkowy 
(podany przez Internet). 



Analiza treści gier komputerowych pokazuje, 
że większość z nich 

 ( ok. 80% - 85%)  

angażuje gracza w akty przemocy oraz 
zawiera sceny destrukcji.  

 

W zestawieniu 50 najpopularniejszych gier 
komputerowych jedynie 8 z nich (16%) nie 

zawiera aktów agresji. 



Pamiętajmy:  
Ludzie doznają określonych korzyści, 

czy satysfakcji korzystając z Internetu i 
programów komputerowych. 

Problemem nie jest to, że korzystają 
ze zdobyczy techniki, ale to, w jaki 

sposób to czynią. 



Dyskusja panelowa :  

Argumenty 

 
- przeciw korzystaniu z komputera 

 

- za korzystaniem z komputera. 



ZA 

Informa 

cje 

Dostęp do 
encyklopedii 

Programów 
multime 

dialnych 

e-mail bank 

PKP, 
PKS 

Kino, 
teatr 



ZA 

Pomoc 
w 

nauce 

cierpliwość 

Zręcz 

ność 

Zaintere 

sowania 
Wiedza 

Rozrywka 

Miłe 
spędzanie 

czasu 



PRZECIW 

KOMPUTER 

Złodziej czasu 

Ważniejszy 
niż inne 
formy 

wypoczynk
u 

Brak kontroli 
nad 

dzieckiem 
samym w 

domu 

Problemy 
zdrowotne 

Brutalne 

 gry 

Dostęp do 
stron 

pornografi
cznych 

Zagroże 

nie 
pedofilią 



Argumenty za i przeciw można 
podzielić na podgrupy: 

 zagrożenia fizyczne, 

 psychiczne, 

 intelektualne  

i moralne.  



Schematu uzależnienia  
od komputera 

Ciekawość  

           

 

 hobby, pasja    

 

  

  

uzależnienie 

         



OBJAWY ZAGROŻENIA (SYMPTOMY) 

OBJAWY 
FIZYCZNE 

Zaburzenia 
snu 

Bóle mięśni, 
stawów, 
pleców, 

kręgosłupa 

Zawroty bóle 
głowy 

Spadek 
zainteresowa

nia nauką 
szkolną 

Brak 
aktywności 
na lekcjach, 

częste 
wagary 

Niedożywienie; 

Przynależność 
do grup 

destrukcyjnych 
narkotyki 
alkohol 

Niepokój, 
nerwowość 

Osłabienie 
lub znużenie 



Zagrożenia intelektualne: 

 

• Nadmiar informacji bez odpowiedniej wiedzy 
powoduje, że: 

• Człowiek jest płytki intelektualnie, 

• Podatny na różnorodne manipulacje, 

• Niezdolny do własnych osądów  

Niezdolny do 
własnych 
osądów  

Podatny na 
różnorodne 
manipulacje 

Człowiek jest 
płytki 

intelektualnie 

Nadmiar informacji bez odpowiedniej wiedzy 
powoduje, że: 



Zagrożenia moralne:  

• Na stronach internetowych można znaleźć: 

–Materiały pornograficzne, 

–Strony organizacji faszyzujących, 

–Strony sekt, 

–Instrukcje budowy bomby. 

Na stronach 
internetowych 
można znaleźć: 

Materiały 
pornograficzn
e, 

Strony 
organizacji 
faszyzujących, 

Strony 
sekt, 

Instrukcje 
budowy 
bomby. 



Zagrożenia psychiczne: 

• Zaburzenia w sferze uczuć i emocji, 

• Utrwalanie postaw egocentrycznych, 

• Zaburzenie w zakresie własnej tożsamości, 

• Zawężenie zainteresowań i możliwości 
intelektualnych, 

•          Zmiana języka (zubożenie,  

       techniczny slang, używanie  

                        skrótów), 

 

 

Zaburzenia 
w sferze 
uczuć i 
emocji, 

Utrwalanie 
postaw 

egocentrycz
nych, 

Zaburzenie 
w zakresie 

własnej 
tożsamości, 

Zawężenie 
zainteresowań 

i możliwości 
intelektualnych, 



Skutki uzależnienia od 

Internetu: 

• Niekontrolowanie czasu spędzanego w sieci, 

• Rezygnacja z innych rozrywek i przyjemności, 

• Brak troski o własne zdrowie (zarwane noce, nieregularne 
posiłki) i higienę osobistą, 

• Kłopoty finansowe (przy korzystaniu z kosztownej Sieci w 
domu), 

• Utrata pracy (przy wykorzystywaniu dla swoich potrzeb 
Sieci w firmie). 



Co robić? 

• dbać o higienę pracy przy komputerze 

• zapewnić bezpieczne warunki pracy 

• właściwy sprzęt i oświetlenie 

• uczyć prawidłowej postawy podczas pracy przy 
komputerze 

• uczyć relaksu 

• zmuszać do czynienia przerw rekreacyjnych 
podczas pracy       

 



LUDZIE,  
NIE KOMPUTERY,  

MAJĄ BYĆ NASZYMI 
PRZYJACIÓŁMI  
I KOLEGAMI! 



10 przykazań użytkownika komputera  

1. Nie używaj komputera po to, aby zaszkodzić 
innym. 

2. Nie zakłócaj pracy na komputerach innym. 

3. Nie przeglądaj bez pozwolenia cudzych danych. 

4. Nie używaj komputera jako narzędzia do 
kradzieży. 

5. Nie używaj komputera do różnych nieetycznych 
sztuczek. 



6. Nie używaj i nie kopiuj cudzych programów, za które 
nie zapłaciłeś. 

7. Nie publikuj bez wiedzy autora jego tekstów, do 
których masz dostęp. 

8. Nie przywłaszczaj sobie wysiłku intelektualnego 
innych. 

9. Pomyśl o społecznych konsekwencjach tego co robisz 
(publikując teksty, fotografie, filmy w Internecie). 

10. Używaj komputera z zachowaniem rozsądku. 

10 przykazań użytkownika komputera 



Zagadnienie 3. 
Powstające mity związane z   komputerem. 

 



Komputer to lepszy i wierniejszy  
przyjaciel od ludzi.!? 

 

             Fałsz        Prawda 

 

Komputer nie uzależnia .!? 

 

Fałsz     Prawda 



Od komputera uzależniają się 

 tylko ludzie słabi .!? 

 

Fałsz     Prawda 

 

Życie bez komputera jest  

nudne i nieciekawe .!? 

 

Fałsz     Prawda 



Komputer to największa  

encyklopedia świata .!? 

 

Fałsz         Prawda 

 

Komputer daje iluzję bliskości z innymi .!? 

 

Fałsz          Prawda 

 

 



Tu szukaj pomocy: 
 0 800 100 100 

Strony internetowe:  

www.dyzurnet.pl, 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/ 

http://best.fdn.pl/ 

http://www.helpline.org.pl/ 

http://www.dyzurnet.pl/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.helpline.org.pl/


 



 



 



 



 



 



Dziękujemy za 
zapoznanie się z 
tym materiałem 



Telewizja - dodatkowe informacje 



•  Do 2 roku życia nasze maluchy nie 
powinny w ogóle oglądać telewizji, 
pamiętając o tym iż do tego wieku 
najważniejszym zmysłem biorącym udział 
w rozwoju jest dotyk, a nie słuch czy wzrok 

• Dwu czy dwu i pół-latek może obejrzeć 
krótką, wyłącznie animowaną bajkę (np. 
wieczorynkę) trwającą najwyżej 10 minut, 
której bohaterami są np. zwierzęta. 

• Dla trzylatka odpowiednim programem 
może być również krótka 15-20 minutowa 
bajka 



DZIECI PONIŻEJ 5 ROKU ŻYCIA SPĘDZAJĄ 
PRZED TELEWIZOREM ŚREDNIO 1,5 

GODZINY DZIENNIE A PRAWIE 40% Z 
NICH POSIADA TELEWIZOR WE WŁASNYM 

POKOJU! 



• Do okresu wczesno szkolnego  

(5-7 lat) dzieci mogą oglądać 
jednorazowo telewizję do 20-30 minut. 

Ważne jest aby oglądane programy 
zawierały elementy piosenek, 

wierszyków czy  propozycje zabaw 



• Dzieci w wieku 7 do 9 – mogą oglądać 
telewizję do 50 minut jednorazowo nie 

częściej niż dwa razy dziennie. Programy 
powinny zawierać elementy edukacyjne. 

 

• Powyżej 10 roku życia można oglądać 
telewizję jednorazowo nawet przez 

godzinę, starsze dzieci mogą telewizji 
poświęcić około dwóch godzin. 



Zmieniające się w niesamowitym 
tempie na ekranie obrazy 

powodują 

 rozstrojenie systemu 
nerwowego 

 mogą silnie zaburzyć 
zachowanie dzieci,  

 dezorganizować ich osobowość.  

 



Opracowanie: 

pracownicy PPP w Szczytnie 


