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Dni Bezpiecznego Internetu

Poznaliśmy zasady
bezpiecznego
korzystania z internetu

Od 7  lutego rozpoczęliśmy  w naszej
szkole obchody Dni Bezpiecznego
Internetu. Na różnych lekcjach
rozmawialiśmy o bezpiecznym korzystaniu
z sieci. Poruszyliśmy tematy o sytuacjach
w jakich możemy się znaleźć na co dzień.
Na lekcji plastyki rysowaliśmy prace
dotyczące tej tematyki. 
Na muzyce uczyliśmy się piosenki
,,Przytul hejtera'' oraz układu do niej.
Natomiast na zajęciach z wychowawcą
pisaliśmy ,,zasady bezpiecznego
korzystania z internetu''. Aby ozdobić
szkolny korytarz wszystkie klasy 
na drzwiach wywiesiły gazetki z tematyką
internetu.
K.Odrowska J.Molasy

B. Nyga

J. Janeczek

Apel podsumowujący DBI

Apel podsumowujący DBI
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Zasady korzystania
z internetu

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swoich danych.
Posługuj się nickiem.
2.Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
3. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna,
nie odpowiadaj na nią.
4. Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz w Internecie.
Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika może być
dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.
5.Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy,
koniecznie powiedz o tym osobie dorosłej.
6.Hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu.
7.Kasuj maile od nieznajomych.
8.Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze.
9.Pokazuj rodzicom strony, które Cię interesują i które
często odwiedzasz.
10.Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą
być niebezpieczne!
11.Nie wszystkie informacje, które znajdziesz w
Internecie muszą być prawdziwe!

Bezpieczny internet

Bezpieczny internet

Bezpieczny internet

Zosia Ławska

Ola Pietrzak

Ola Pietrzak
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Wykonaliśmy wiele zadań w związku z DBI

- prezentacje multimedialne i plakaty „Jak bezpiecznie korzystać z komputera, telefonu i tabletu”,
- rebusy i krzyżówki obrazkowe do haseł „Internet bez hejtu”, „Sieciaki”, „Bezpieczny Internet”,- grafiki
komputerowe na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
,- opracowaliśmy słowniczek zwrotów dotyczących bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu w języku
angielskim,
- opracowaliśmy  gazetki szkolnej,
- przygotowaliśmy układ taneczny do piosenek,- nauczyliśmy się korzystać z platformy e-learningowej,
- wzięliśmy udział w szkolnym konkursie na grafikę komputerową pt.: „Bezpiecznie korzystam z
Internetu”,
- przygotowaliśmy przedstawienie "Bezpieczne media".

krzyżówka

rebus

Bezpieczny internet

praca ucznia

praca ucznia

Ola Borsiak
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Prace uczniów

rebus

rebus rebus

Gazetkę przygotowały:
Julia Molasy
Klaudia Odrowska
Gosia Majewska
 oraz opiekunowie
P. Beata Nyga
P. Jolanta Janeczek 

...

praca ucznia

praca ucznia Julka Molasy

DBI
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