
Szanowni rodzice! 

W związku ze wzmożoną aktywnością dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej, zachęcamy do 

zapoznania się w kilkoma linkami, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z internetu. 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland - świetna, estetyczna gra wydana przez 

Google, która zawiera bardzo wiele mądych treści podzielonych na moduły: życzliwość w sieci, 

narażenie na oszustwa, uważność w udostępnianiu oraz chronieniu swojej prywatności. Edukacja 

przez zabawę! 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/ - baza krótkich filmików informacyjno-

instruktażowych podzielona na kategorie wiekowe - dla klas 1-3, 4-6 i dla uczniów gimnazjów, które z 

powodzeniem mogą obejrzeć uczniowie klas 7-8. Sporo wiedzy, która może pomóc bezpiecznie 

korzystać z internetu w pigułce.  

https://families.google.com/intl/pl/familylink/ - aplikacja umożliwiająca rodzicom nastolatków i 

młodszych dzieci wprowadzenie reguł korzystania z urządzeń cyfrowych obowiązujących w całej 

rodzinie. Dzięki niej rodzice mogą zobaczyć, ile ich dziecko spędza na korzystaniu ze swoich 

ulubionych aplikacji, zatwierdzać lub blokować aplikacje, które dziecko chce pobrać ze Sklepu Google 

Play, a gdy zajdzie potrzeba - ustawić limity korzystania czy zdalnie zablokować możliwość 

korzystania z urządzenia. Często mówi się, że dzieci “siedzą w telefonie” i “nie wiadomo co tam 

robią”. Teraz już będzie wiadomo. :) 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/ - szczególnie polecam Państwu zapoznanie się z artykłami na tej 

stronie. Znajdą Państwo na niej m.in. tekst na temat tego, jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej 

sytuacji związanej z koronawirusem oraz w jaki sposób nastolatki radzą sobie ze stresem. Sporym 

ułatwieniem jest możliwość ustawienia kryteriów dot. wieku dziecka oraz interesującego nas tematu.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zFlYu8avE34Garp1YPHWtiyjzmaeq2Z - playlista na 

YouTubie, która z powodzeniem może funkcjonować jako kompendium wiedzy dla rodziców i 

nauczycieli dot. internetu, w którym funkcjonują ich dzieci. Rada Rodziców Asów Internetu w formie 

webinarów odpowiada na pytania, jak dzieci i młodzież korzystają z internetu, jak pomóc im 

korzystać z jego zasobów jak najlepiej oraz zapewnić im bezpieczeństwo w sieci.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu! 
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