
Klasa IVb – termin realizacji zadania 29.05.2020  

Temat: Rozrywka z komputerem – Internet. 

Dzień dobry! 

Na dzisiejszych zajęciach przybliżymy sobie najistotniejsze zagadnienie związane z Internetem. 

Obecnie Internet jest jednym z elementów nasze codzienności. Czym tak naprawdę jest? 

Internet to ogólnoświatowa sieć połączonych ze sobą komputerów. Łączą się one za pomocą fal radiowych, 

światłowodów lub łączy satelitarnych. Z Internetu można korzystać prawie wszędzie – w banku, na poczcie, w 

aptece, w szkole, w biurze, w przychodni lekarskiej, na dworcach kolejowych czy na stacji benzynowej. 

 

 

  Co daje nam Internet: 

• Dostęp do informacji 

• Zdobywanie i poszerzanie wiadomości 

• Możliwość porozumiewania się ludzi z całego świata 

• Szybkie przesyłanie i odbieranie wiadomości 

• Różne usługi: telewizję, filmy, zakupy 

• Rozrywkę – gry komputerowe. 

W tym wszystkim jednak nie komputery są najważniejsze, ale ludzie, którzy je obsługują oraz swoboda 

wymiany informacji i wiedzy. 

 

 

 

Żeby dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu odwiedź stronę 

www.saferinternet.pl . Polecam również stronę www.sieciaki.pl 

 

 

ZADANIE! 

Kliknij w link, który przeniesie Cię do strony „Owce w sieci” 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html 

Obejrzyj 3 dowolne filmiki i napisz przed czym one przestrzegają.  

Miłego oglądania. Bądźcie bezpieczni w sieci! 

     Życzę powodzenia. Trzymam kciuki! Anna Kulczyńska 

PAMIĘTAJ!            

Sieć komputerowa – grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany 

danych lub współużytkowania różnych zasobów. 

W Internecie każdy może pisać, jeśli ma taką potrzebę i ochotę, dlatego podchodź krytycznie do 

tego, co znajdujesz w sieci. Nie zawsze są to informacje wiarygodne, nie wszystkie strony są godne 

odwiedzenia. Niektóre zawierają treści, które nie są przeznaczone dla osób w Twoim wieku. Unikaj 

takich stron, zgłoś nauczycielowi, rodzicowi (opiekunowi), jeżeli coś Cię niepokoi. 

WAŻNE!            

 Uważaj z kim komunikujesz się przez Internet. Nie zawsze Twój rozmówca jest osobą, za którą się 

podaje. Nie podawaj nieznajomym swojego adresu zamieszkania czy numeru telefonu!   

http://www.saferinternet.pl/
http://www.sieciaki.pl/
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

