
Szkoła:                   Szkoła Podstawowa nr 8 w Cieszynie

Liczba 
uczestników:

55

Charakterystyka 
uczestników :

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 - grupa wiekowa od 7 lat do
13.

Opis inicjatywy: 1. Warsztaty z dziećmi : zapoznanie dzieci z postaciami komiksu pt. 
Cybermisja na Marsa”, Mariolą, Adrianem i Kajtkiem- wykonanie 
masek, zapoznanie dzieci z treścią komiksu, bajko terapia dla 
najmłodszych dzieci, granie w gry dot. zachowań w sieci, 
bezpiecznych stronach itp. kalambury, wykorzystanie tablicy 
interaktywnej oraz tabletów do quizu „Kahoot!”,

2. Zorganizowanie Pikniku na Campingu Olza w Cieszynie; kalambury
dot. haseł internetowych, rebusy, memory, kolorowanki, gry i 
zabawy na świeżym powietrzu połączone z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek oraz atrakcjami na placu zabaw,

3. Przeprowadzenie zajęć z dziećmi na lekcjach wychowawczych na 
podstawie dostępnych scenariuszy na stronie  
https://cybernauci.edu.pl/materialy-
edukacyjne/nauczyciele/nauczyciele-klasy-i-iii-szkoly-podstawowej/
oraz https://cybernauci.edu.pl/materialy-
edukacyjne/nauczyciele/nauczyciele-klasy-iv-vi-szkoly-
podstawowej/ oraz filmu edukacyjnego,

4. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat „Zagrożenia w 
sieci”,

5. Zorganizowanie konkursu na wierszyk lub opowiadanie fantastyczne
na temat „Przygód w Internecie”; przyznanie trzech pierwszych 
miejsc dla zwycięzców, rozdanie nagród,

6. Zorganizowanie 2 konkursów plastycznych: 
• plakat dot . korzyści płynących z bezpiecznego internetu, przyznanie
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trzech pierwszych miejsc dla zwycięzców, rozdanie nagród,
• projekt podkładki pod myszkę komputerową, przyznanie trzech 

pierwszych miejsc dla zwycięzców, rozdanie nagród,
7. Nagranie piosenki,
8. Warsztaty kulinarne – pieczenie ciasteczek w formie „@”;
9. Stworzenie prezentacji multimedialnej w Prezi zawierającej 

wszystkie działania w ramach konkursu

Efekty: Dzięki  zaangażowaniu  całej  społeczności  szkolnej,  nauczycieli  oraz
rodziców  zwiększyła  się  świadomość  na  temat  korzystania  z  Internetu,
zagrożeń,  niebezpiecznych  stron,  zachowania  ostrożności  w  sieci,
logowania,  haseł,  udostępniania  danych  osobowych,  portali
społecznościowych itp.  Uczniowie zyskali wiedzę na temat bezpiecznego
Internetu w atrakcyjnej formie. 

Zaangażowanie 
rodziców w 
inicjatywę:

Rodzice rozwiązali wraz ze swoimi dziećmi Quiz dla rodziców ,

• Rodzice wraz z dziećmi sprawdzili czy są bezpieczni w 

sieci,
• Rodzice pomogli swoim dzieciom w domu w układaniu 

wierszyków oraz przygotowaniu plakatów w konkursie 
plastycznym.

Materiały, które 
zostały wykorzystane 
(krótki opis, linki)

sheeplive.pl, sieciaki.pl, necio.pl, printoteka.pl, learningapps.pl, 
cybernauci.pl, kahoot.it, prezi.com oraz materiały własne

Relacja i szczegóły
inicjatywy:

  https://prezi.com/upevtv193vp5/cybernauci-zpswr/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy

Autorki: Monika Lenartowicz, Marta Koplejewska
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