
JAK SPRAWIĆ, ŻE INTERNET
BĘDZIE DZIAŁAŁ DLA DZIECKA,

A NIE PRZECIWKO NIEMU?
1. Ustal zasady. Pamiętaj – to nie to samo co: zakazuj. Spróbujcie wspólnie ustalić sposób korzystania 
z komputera. Porozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach, na które mogą natknąć się w Internecie
 
2. Załóż swojemu dziecko osobne konto użytkownika. W ten sposób będzie mogło bez przeszkód korzystać 
z zasobów komputera, a Ty upewnisz się, że nie uzyska dostępu do czegoś, co wolelibyście pozostawić poza
jego zasięgiem.
 
3. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Niektóre programy można zainstalować bezpłatnie, 
lub przynajmniej przetestować przed zakupieniem. Powiedz dziecku, że zawsze może zwrócić się do ciebie 
po pomoc i zapytać czy dany plik jest bezpieczny.
 
4. Włącz filtr antyspamowy. Wiele niepożądanych treści w komputerze pojawia się za pośrednictwem poczty.
Filtr antyspamowy można włączyć w programie pocztowym.
 
5. Zablokuj wyskakujące okienka („pop-up”). Pod tą nazwą kryją się dodatkowe treści, wyświetlane w nowych
oknach przeglądarki podczas przeglądania stron. Opcję wyłączenia okienek znajdziesz w każdej przeglądarce.
 
6. Zainstaluj filtr rodzicielski. To program, który umożliwi kontrolowanie stron odwiedzanych przez Twoje
dziecko w Internecie. 
 
7. Włącz filtr w swojej przeglądarce. Różne przeglądarki oferują różnego typu filtry. Standardem jest
możliwość blokady niechcianych stron; warto pamiętać o zabezpieczeniu ustawień hasłem.
 
8. Zaproponuj dziecku korzystanie z odpowiedniej wyszukiwarki. Dzięki tym witrynom twoje dziecko zyska
dostęp do ciekawych i bezpiecznych informacji. Takie strony jak www.mammu.pl , www.lupiko.pl 
czy www.dzieci.wp.pl wprowadzą Twoje dziecko w świat Internetu i jego wspaniałych możliwości.
 
9. Pobaw się z siecią z dzieckiem. Istnieje wiele stron, na których znajdziecie ciekawe gry, zabawy, bajki, 
a także programy edukacyjne. Przegląd takich portali dla dzieci w różnym wieku 
znajdziesz tutaj:www.opiekun.pl.
 
10. Zaufaj swojemu dziecku. Rodzice muszą pamiętać, że z wiekiem nasze dzieci potrzebują swojej prywatnej
przestrzeni. Postaraj się zatem nie monitorować wszystkiego, co Twoje dziecko robi na komputerze.
Jednocześnie zawsze pamiętaj, żaden program nie zastąpi Ciebie. Dlatego bądź dla swojego dziecka
towarzyszem w rozwoju – dbaj o to, by czasem chciało wyłączyć komputer i doświadczyć wspólnie
 z Tobą świata, który dzięki niemu poznaje.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DANISZYNIE


