
Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 

 

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2019! To już 15. edycja DBI w Polsce, którą obchodzić 

będziemy 5 lutego 2019 r. „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Nadchodząca 

edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w 

współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 

organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu 

pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych 

zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.   

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody 

DBI. Centralnym punktem obchodów będzie konferencji , adresowana do przedstawicieli sektora 

edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Wydarzenie 

odbędzie się 5 lutego 2019 r. w teatrze Palladium w Warszawie. 

Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – 

szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego 

przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów 

(m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich 

do końca lutego 2019 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl. 

 

W naszej placówce do akcji przyłączają się uczniowie klas I – VIII  wraz z wychowawcami oraz 

nauczyciele zajęć komputerowych.                                                                                             

Planowane zajęcia będą odbywały się w dniach  04.02.2019r. – 08.02.2019r. 

Klasy I  – Konkurs plastyczny „ Bezpieczny Internet ”. 

Klasy II – Układanie haseł reklamowych „ Bezpieczny Internet – Razem możemy więcej”. 

Klasy III – List do kolegi „ Lepsze życie z Internetem -  Razem możemy więcej”. 

Klasy IV – Gazetka tematyczna „ Bezpieczny Internet – Razem możemy więcej”.”. 

Klasy V – Artykuł prasowy „ Bezpieczny Internet – Razem możemy więcej”.”. 

Klasy VI – Prezentacja  multimedialna w Power Point „ Bezpieczny Internet – Razem możemy 

więcej”.”. 

Klasy VII – Prezentacja multimedialna w Power Point „ Bezpieczny Internet – Razem możemy 

więcej”.”. 

Klasa VIII - – Prezentacja multimedialna w programie Prezi „Bezpieczny Internet – Razem możemy 

więcej”. 

 



 

Dodatkowo uczniowie będą korzystać z materiałów opublikowanych na stronie www.saferinternet.pl.  

Dla sprawnej organizacji poszczególne zadania zostały przyporządkowane odpowiednim  klasom: 

Klasy I - Owce w sieci – scenariusz zajęć (PDF), kreskówki 

www.edukacja.fdn.pl/scenariusze/owce-w-sieci.php 

Klasy II - Sieciaki - scenariusz zajęć (PDF), zeszyt ćwiczeń (PDF), kreskówki 

www.edukacja.fdn.pl/scenariusze/sieciaki.php 

Klasy III - Siecioszkoła – scenariusz zajęć (PDF), zeszyt ćwiczeń (PDF), kreskówki 

http://www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/scenariusze-lekcji 

Klasy IV - Zuźka i Tunio poznają internet – scenariusz zajęć (PDF), netykieta (PDF), rozsypanka do 

wydrukowania (PDF), kreskówki 

www.edukacja.fdn.pl/scenariusze/zuzka-i-tunio-poznaja-internet.php 

Klasy V - 321 Internet – scenariusz zajęć (PDF), kreskówki 

www.edukacja.fdn.pl/scenariusze/internet.php 

Klasy VI - Gdzie jest Mimi? - scenariusz zajęć (PDF), film (mp4) 

www.edukacja.fdn.pl/scenariusze/gdzie-jest-mimi.php 
Klasy VII – Dzień z życia – film  

www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/dzien-z-zycia.html 

Klasy VIII – Nadużywanie przez dzieci i młodzież  internetu 

www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/naduzywanie-internetu-przez-

dzieci-i-mlodziez.html 

Do naszej akcji w szkole zapraszamy również rodziców, którzy będą uczestniczyli w spotkaniu o 

tematyce „ Moje dziecko bezpieczne w sieci”. 
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