
 

 
 

 OBCHODY DNI BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniach 8 lutego – 18 marca 2022 r.  pod hasłem  

„DZIAŁAMY RAZEM! – TWORZYMY PRZYJAZNY INTERNET” 
 
 

PROGRAM OBCHODÓW  

1. Zgłoszenie inicjatywy, czyli przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu lokalnych obchodów DBI 
(www.saferinternet.pl – styczeń 2022 r. B. Pawlik) 
 

2.   Informacja o ogólnych celach akcji DBI w Polsce i Europie oraz programie naszych działań w akcji 
DBI-2022 na stronie internetowej szkoły www.sp1bielsko.pl (luty ’22 r. B. Pawlik)  

3. Cykl  lekcji edukacji  informatycznej  oraz  informatyki,  prezentujących  tematykę  bezpiecznego  
i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, cyberprzemocy, pomocy  w  razie poczucia  zagrożenia  
(telefon zaufania 116 111), tworzeniu kultury szacunku w sieci, reagowaniu na agresję, przemoc... 
 

Przykładowa tematyka zajęć: 
klasy 1-3 

a) filmiki „Przygody Plika i Foldera w Sieci" - nauka bezpiecznych zachowań on-line  
b) kreskówki „Sieciaki” -  istota Internetu oraz zagrożenia w Sieci  
 

klasy 4-5  
- Kreskówki edukacyjne „Zuźka i Tunio poznają Internet” – 5 filmików o podstawach pracy w Sieci 
- Kreskówki edukacyjne „Owce w sieci” – 18 filmików o zagrożeniach dzieci w Sieci. 
 

klasy 6-8 
- filmiki edukacyjne i scenariusze zajęć o cyberprzemocy: „Lekcja bezpieczeństwa”, „Gdzie jest Mimi?”, 
"Dodaj znajomego”  
 
 

4. Zajęcia z wychowawcą  klasy 4, 5, 6, 7, 8  pod hasłem „Tworzymy przyjazny Internet” 
(przeprowadzą wychowawcy do 18 marca) 

Rozmawiamy na lekcjach o korzyściach pracy w sieci, bezpieczeństwie i zagrożeniach, 
nowoczesnych technologiach, ale także odpowiedzialnym korzystaniu z nich, wzajemnym szacunku 
i kulturze zachowania, czyli o wspólnym tworzeniu lepszego Internetu. Przedstawiamy zasady 
antyhejtowe - STOP hejtowaniu, agresji i mowie nienawiści w świecie rzeczywistym i wirtualnym. 
 
 

Przykładowe materiały do zajęć: 

 Filmy instruktażowe na platformie https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia 

 Materiały edukacyjne https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html 

 Kreskówki edukacyjne www.sieciaki.pl 

 Porady oraz pomoc w sytuacjach trudnych: telefon zaufania https://116111.pl/ 
 
 
 
 

5. Edukacja o bezpieczeństwie w sieci w świetlicy szkolnej 
 

 pogadanki na korzyści pracy w sieci oraz zagrożeń w Sieci,  

 oglądanie kreskówek edukacyjnych uczących dobrych zachowań w Sieci, 
 warsztaty o bezpiecznym postępowaniu w Internecie. 

(A. Borowa, E. Mikołajczyk, M. Borowy, J. Wojtuś): 
 

6. Edukacja medialna w bibliotece szkolnej – gazetka, zajęcia edukacyjne (A. Kolber, D. Bem)  
 

 
 

http://www.saferinternet.pl/
http://www.sp1bielsko.pl/
https://akademia.nask.pl/materialy-edukacyjne/film-przygody-plika-i-foldera.html
https://sieciaki.pl/tv/11,kreskowki,1
https://sieciaki.pl/tv/0,wszystkie,5/id/56
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia
https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html
http://www.sieciaki.pl/
https://116111.pl/


 
 
 

7. Konkursy szkolne: 
:: 
: 

 

 wiedzy informatycznej „Konkurs informatyczny” dla klas IV-VIII (nauczyciele informatyki)  

 rodzinny dla klas I-III na plakat/hasło/wiersz  „Bezpieczne dzieci w Sieci” (wychowawcy klas I-III) 

 hasło lub rymowanka „Dbajmy o bezpieczeństwo w sieci” dla klas I-VIII (wychowawcy klas I-VIII) 

 grafika komputerowa (klasy IV-VI) na plakat „Dbajmy o lepszy internet" (B. Pawlik, U. Wajda) 

 prezentacja multimedialna (klasy VII) „Stop cyberprzemocy” (B. Pawlik, U. Wajda) 

 projekt multimedialny (klasy VIII) „Cyfrowe bezpieczeństwo” (B. Pawlik, U. Wajda, A. Kolber)  

 plastyczny w świetlicy szkolnej „Bezpieczny Internet” (A. Borowa, E. Mikołajczyk, M. Borowy, J. Wojtuś) 

 najciekawsza inicjatywa promująca bezpieczeństwo i kulturę w sieci (klasy I-VIII) 
                                                                                                                                       (wychowawcy klas I-VIII)  
 

Przykłady aktywności klasowych:   
lekcja o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w sieci, debata, gazetka tematyczna, konkursy klasowe, 
kodeks Internauty, gry edukacyjne, wiersze, rymowanki, piosenki, plakaty, krzyżówki itp. 
 1-3 wybrane przez klasę prace oddajemy/przesyłamy do konkursu szkolnego do 18 marca ’22 r.  
 

8. Wykonanie wystawy pokonkursowej we wszystkich kategoriach online lub w holu głównym, 
wyłonienie laureatów: Klasy I-VIII (nauczyciele informatyki)  

9. Przekaz medialny dla rodziców o cyberprzemocy i nadużywaniu „niebieskich ekranów”  
na stronie szkoły (zagrożenia w sieci, porady jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdzie 
szukać pomocy - marzec 2022 r.)   
 

 
 

10. Artykuł o przebiegu akcji DBI-2022 w naszej szkole w gazetce szkolnej „Newsy Jedynki”  
  (Uczniowie - redakcja gazetki, D. Baumgart-Klisz) 

11. Podsumowanie akcji – wystawa konkursowa, prezentacja prac uczniów w holu szkoły oraz na 
szkolnej stronie internetowej (marzec 2022 r.): 

zebranie prac konkursowych i materiałów dokumentujących udział w akcji, rozstrzygniecie 
konkursów, ogłoszenie wyników (nauczyciele informatyki) 

 

12. Sprawozdanie konkursowe z przebiegu akcji – opracowanie i opublikowanie na szkolnej  stronie 

internetowej - B. Pawlik  (marzec 2022 r.) 

13. Przesłanie sprawozdania na konkurs ogólnopolski do NASK w Warszawie (marzec 2022 r.) 

14. Uzyskanie zaświadczenia dla szkoły potwierdzającego przeprowadzenie lokalnych obchodów 
DBI-2022.  
                                                                  

 
INNE INICJATYWY PODJĘTE PRZEZ NAUCZYCIELI  I  UCZNIÓW Z OKAZJI DBI-2022  

NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 18 MARCA 2022 R. 

INFORMACJA ZOSTANIE  DOŁĄCZONA DO SZKOLNEGO SPRAWOZDANIA. 

 

Koordynator akcji DBI-2022 w SP1 Bożena Pawlik 

 


