


 2



 3

SPIS TREŚCI
KIM JESTEM? 4

CZY WIESZ CO TWOJE DZIECKO ROBI W NECIE? 8
• Pytania kontrolne 11

JAK NASZE DZIECI KORZYSTAJĄ Z SIECI? 12
• Nasze dzieci w telefonie 14
• Muzyka w telefonie 14
• Co tam jeszcze na YouTube? 15
• Nasze dzieci na Facebooku 15

• Nasze dzieci w Facebookowym Messengerze 15
• YouTubowy słowniczek 16
• Instagram 17
• Tik-tak czy TikTok? 17
• Snapchat 17
• Co tam? Czyli WhatsApp? 18
• A teraz... Zadanie domowe! 18

W CO I JAK NASZE DZIECI GRAJĄ W SIECI? 19
• Gry smartfonowo-facebookowe 21
• Gry w przeglądarce 21
• Gry na komputer 21
• Wielu graczy w tym samym czasie w tej samej 

sytuacji 22
• Grać albo nie grać – oto jest pytanie! 23

NAJLEPSZYM PRZEJAWEM ZAUFANIA JEST  
KONTROLA? 25
• Ale! Ale! Jak to w ogóle z tymi telefonami  

u dzieci...? 27
• Na pewno z pociechą warto i trzeba rozmawiać. 27
• Zasady, zasady, zasady… 28
• W tym wszystkim mamy również swoich  

„pomocników” 29
• Kontrola czy zaufanie? 29

REASUMUJĄC... 30



 4



K I M  J E S T E M ? 5

KIM JESTEM?



 6

Nazywam się Kasia Aleszczyk i pomagam ludziom w ich relacjach z WordPres-
sem oraz ogarnianiu tego, co internetowe.

Dziś zapraszam Cię do specyficznego kursu. Specyficznego? Bo to do końca 
nie jest kurs, chciałabym raczej, by treści, które przedstawię, stały się dla Ciebie 
pewnego rodzaju przewodnikiem. Towarzyszem relacji między Tobą a Twoimi 
dziećmi.

No dobra, ale skoro na co dzień zajmuję się głównie WordPressem, możesz 
spytać: skąd nagle taka tematyka?

Powód pierwszy jest trywialny, bo poza tym, że WordPress stanowi centrum 
naszej firmy, to kilka lat temu staliśmy się rodziną zastępczą dla pewnego 
rodzeństwa – dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, którzy obecnie stają się 
nastolatkami. Pamiętam, że początkowo dzieciaki bardzo się cieszyły, że trafiają 
do domu „pana informatyka” (stawiam na to, że miały pewne wyobrażenia  
o czekającym ich życiu), ale doskonale też pamiętam moment, kiedy się zorien-
towały, że ów fakt mieszkania z „panem informatykiem”, niekoniecznie będzie 
oznaczał dostęp do wszelkich urządzeń i Internetu bez ograniczeń. Wręcz prze-
ciwnie…

W naszym domu – siłą rzeczy – tematyki komputerowo-internetowej jest 
sporo. Czasem laptop włączony jest praktycznie przez cały dzień. Jest on 
naszym głównym narzędziem pracy i zastępuje nam telewizor. Słuchamy też 
na nim muzyki, czytamy artykuły czy „skrolujemy Fejsbuczka”. Natomiast dzieci 
dostęp do Internetu mają ściśle ograniczony, a czas na urządzeniach stale pod 
kontrolą. W dodatku bardzo dużo z nimi o tym, co w „ich” sieci słychać, rozma-
wiamy i sami jesteśmy na bieżąco z używanymi przez nie aplikacjami i mediami 
społecznościowymi. Mamy również wypracowane podejście oraz zasady korzy-
stania z urządzeń podłączonych do Internetu, oraz przetestowane różne narzę-
dzia ułatwiające tzw. kontrolę rodzicielską.

Drugi powód jest już trochę mniej oczywisty… Tak się złożyło, że w 2018 
roku zorganizowaliśmy spotkanie naszej licealnej klasy. Wprawdzie zdołała 
się na nim pojawić jedynie ⅓ osób, z którymi uczęszczałam do LO, ale i tak 
było bardzo sympatycznie. Moją uwagę zwrócił jeden z momentów, kiedy 
rozmowa zeszła na tematykę dzieci. Okazało się bowiem, że sporo moich 
znajomych, ba, rówieśników nie ma bladego pojęcia, jakie treści ich pocie-
chy przeglądają i przyswajają w Internecie. Nie, bynajmniej nie dlatego,  
że ich rodziców to nie interesuje. Po prostu gdzieś po drodze „wypadli z obiegu”: 
nie rozumieją języka, jakim ich dzieci się posługują w necie, nie znają stron,  
na których przebywają oraz gier, w które grają.

Zaczęłam się więc rozglądać i częściej pytać przeróżnych napotkanych 
dorosłych, jak z ich wiedzą w tym temacie. Niestety często spotykałam pełen 
zażenowania wzrok, a w odpowiedzi słyszałam: że nie mają czasu, że nie ma 
okazji do rozmów, że zmęczeni, że są „nietechniczni”, że tego jest tyle, że nie 
nadążają, że nie ogarniają tego tematu…

Cześć, czołem, dzień dobry!
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Jeśli chcesz zobaczyć 
czym się zajmuję,  
zajrzyj do mnie:
www.KasiaAlesczyk.pl

I te dwa powody wystarczyły. Pomyślałam sobie, że skoro my mamy wiedzę, 
jesteśmy techniczni i ogarniamy, to możemy się swoim doświadczeniem podzie-
lić. Doświadczeniem – podkreślam. Poniższy e-book nie jest bowiem teoretycz-
nym studium czy zapisem przeprowadzonych w szerokim gremium badań. Nic 
z tych rzeczy. Jest po prostu zbiorem naszych życiowych doświadczeń. Mam 
nadzieję, że stanie się i Twoim towarzyszem. Odwagi!

http://www.kasiaaleszczyk.pl/
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CZY WIESZ, CO TWOJE 
DZIECKO ROBI W NECIE?

R O Z D Z I A Ł P I E R W S Z Y
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Obie sytuacje zadziały się  
w minione wakacje i do-
wiedziałam się o nich  
z rozmów ze znajomymi.  
O obu usłyszałam, ponie-
waż rodzice tych dzieci 
interesowali się tym, co 
ich pociechy działają w in-
ternetach. Mama Krzysia 
sprawdziła historię jego 
przeglądarki. „Znajomy” Ani 
też wiedział, co ona porabia  
w sieci. Tzw. snapy to zdjęcia, 
które dzieciaki robią sobie  
i przesyłają wzajemnie.  
Zdjęcia, które nie zapisują się  
w ich historiach „snapowa-
nia”. Sytuacja wyszła na 
jaw, ponieważ tato Ani ko-
rzystał ze specjalnej aplika-
cji, która owe prośby wyła-
pała.

Zaczyna się niewinnie.
Krzyś*, lat 13. W klasie usłyszał wyrażenie, którego nie zrozu-
miał. Nie chciał się do tego przyznać przed kolegami, więc posta-
nowił samodzielnie „wygooglować” wyraz w domu. Koledzy  
w szkole użyli słowa „ruchać”.

Ania**, lat 13. Poznała go na Facebooku. Mieli wspólną znajomą – 
jej przyjaciółkę, więc przyjęła go do znajomych. Zaczęli pisać na 
Messengerze. Ona chciała rozmawiać, on nie – pisał, że nie ma 
własnej przestrzeni. Poprosił jednak, by przeszła na Snapchat.  
W kolejnych dniach już tylko chciał „snapować”. W kolejnym tygodniu 
zaczął pytać, a potem nalegać, żeby rozmawiać nocą lub podczas 
kąpieli, pokazać się na zdjęciach w bieliźnie, a potem bez niej…

Dwie młode osoby. Już nastolatkowie, ale jeszcze jakby dzieci. 
Szkoła podstawowa, całe życie przed nimi, oni sami jeszcze tacy 
szczerzy, niewinni, przeżywający swoje pierwsze zakochania…

 Zarówno Ania, jak i Krzyś wychowują się w tzw. normalnych 
domach, mają dobry kontakt z rodzicami i swoim rodzeństwem,

są otwarci, komunikatywni, zazwyczaj ze swoimi problemami czy 
trudnościami przychodzą do taty lub mamy. Dużo rozmawiają  
i lubią wspólne spędzanie czasu.

Obie powyżej przytoczone sytuacje skończyły się również szcze-
rymi, pełnymi zaufania rozmowami. Krzyś powiedział mamie, że 
po sprawdzeniu samego słowa, przeglądarka podpowiedziała 
mu również obrazki i filmy, a kiedy zaczął je przeglądać, strasznie 
go wciągnęły. Rozmowa z Anią odbyła się dodatkowo w fajnym 
miejscu – naleśnikarni. Dziewczynka nie przesłała swoich zdjęć,  
a nawet kilka dni później zakończyła znajomość, bo – jak to ujęła  
w rozmowie z opiekunami – zrozumiała, że chłopakowi chodziło 
„tylko o jedno”. Podczas rozmowy usłyszała między innymi, że 
rodzice są dumni z jej postawy.

Pewnie czytasz sobie, myśląc: „O nie, nie! Moich dzieci to nie 
dotyczy! Jesteśmy porządną rodziną! Moje dzieci tylko sobie coś 
tam na Jutubie oglądają, wrzucają zdjęcia na Instagram, grają w gry, 
w których budują miasta, rozmawiają ze znajomymi”. I… prawdopo-
dobnie masz rację.
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Ale… tak tylko kontrolnie, dla świętego spokoju, pozwól, że 
zadam Ci kilka pytań. Chcesz? To zaczynamy!

 ⃣ Jak Twoje dziecko korzysta z Internetu? Wchodzi do przeglądarki? 
Z której korzysta? Jaki ma adres email?

 ⃣ Czy instaluje aplikacje? Jaką datę urodzenia w nich podaje?
 ⃣ Jaki jest ulubiony kanał Twojego dziecka na YouTube? A trzy ulubione 

kanały? Kogo śledzi Twoje dziecko na YT? Może nie znasz nazw, ale może 
wiesz, o czym nagrywają jego/jej ulubieni twórcy?

 ⃣ Jak nazywa się gra, w którą najczęściej gra Twoje dziecko? Co w niej robi? 
Jak nazywają się ludzie, z którymi w niej gra? Z jakich krajów pochodzą? Ile 
mają lat?

 ⃣ Ile Twoje dziecko ma znajomych na Facebooku? Czy zna wszystkich w real-
nym życiu? Jak poznaje nowych znajomych? Jaki wiek ma Twoje dziecko 
zadeklarowany na Fb?

 ⃣ Jakie snapy Twoja pociecha wypuszcza w świat? A jakie wysyła swoim 
znajomym?

 ⃣ O czym był ostatni Tiktok nagrany i upubliczniony przez Twoje dziecko? Co 
w ogóle Twoje dziecko wrzuca na TikToka?

 ⃣ Czym są streamy? A patostreamy? A donejty?

I jak? Znasz odpowiedzi? Jeśli tak – gratuluję, pewnie często rozmawiasz ze swoimi pocie-
chami, wymieniacie się tym, co Was bawi lub uczy w necie, może nawet wspólnie spędzacie 
w nim czas. Może jednak znasz kogoś, kto tak internetowo obeznany nie jest, a chciałby się 
doszkolić. Śmiało! Podeślij mu namiar na ten kurs! 

Jeśli nie – nie martw się i nie załamuj. To znaczy, że jesteś w świetnym miejscu.  
Z e-booka dowiesz się wielu rzeczy, które będziesz mógł/a wdrożyć w życie.

Powyższe pytania znajdziesz również w osobnym pliku PDF. Myślę, że warto 
je wydrukować i mieć pod ręką. Dlaczego? Żeby mieć świadomość, o co powinni-
śmy zapytać nasze dzieci w kolejnych rozmowach i być na bieżąco z tym, co się dzieje  
w Internecie.
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R O Z D Z I A Ł D R U G I

J A K  N A S Z E  D Z I E C I 
KORZYSTAJĄ Z SIECI?
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W zasadzie powinnam odpowiedzieć: wcześnie i sprawnie! Ale oczywiście nie do 
końca o to w pytaniu chodzi. Przyznam się, że do niedawna wierzyłam, że wszyscy 
korzystamy z Internetu w taki sam lub bardzo podobny sposób. Yyy… To znaczy, że  
w praktyce, że Wy korzystacie z neta tak samo jak ja! Wielkie było moje zdziwienie, gdy 
na własne oczy zobaczyłam, jak to wygląda u młodzieży! Dziś i Tobie trochę to przy-
bliżę…

Więc tak, każdy z nas zapewne widział nastolatka z telefonem w ręku. Nie ma opcji – 
żyjemy w czasach, w których to całkowicie normalny widok. Idący lub siedzący młody 
człowiek z lekko przygarbionymi plecami, głowa skierowana w dół, oczy wpatrzone  
w ekran umieszczony w uniesionych, lekko zgiętych w łokciach, rękach. Najczęściej do 
kompletu – w uszach widoczne słuchawki. A do czego potrzebuje tego małego urzą-
dzenia?

Nasze dzieci w telefonie
Zacznijmy od tego, że telefon naszym dzieciom kompletnie nie służy ani do dzwo-
nienia, ani do wysyłania SMS-ów. Dziwne, prawda? Ja mam w głowie świeże wspo-
mnienie telefonu tarczowego u mojej babci oraz momentu, kiedy zakładano telefony 
na naszym osiedlu i aparaty w mieście. Pamiętam żetony, karty i fakt, że w domu tele-
fon przywiązany był sznurem w salonie do gniazdka… Więc najpierw używało się go, 
by dzwonić. A potem, po wejściu pierwszych „komórek” wszyscy uczyliśmy się wysy-
łać wiadomości SMS. Owszem, w telefonie były też gry – nimi najbardziej ekscytowali 
się najmłodsi.

Muzyka w telefonie
Zacznijmy od tego, co chyba najważniejsze – słucha-
nia muzyki. Kiedyś słuchało się jej w radio, potem w TV, 
następnie w magnetofonach (kto pamięta, do czego służył zestaw: kaseta + ołówek?), 
które potem wynosiło się na zewnątrz, a także w walkmanach, dyskmanach i mptrój-
kach – już za pośrednictwem słuchawek.

Obecnie wystarczy odpowiednią liczbę utworów (wszystko zależy od pojemności 
karty pamięci w urządzeniu) pobrać na telefon i można słuchać do woli. Ba! Nawet nie 
trzeba pobierać. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację i mieć dostęp do Inter-
netu (WiFi, hotspoty) i również ma się każdy rodzaj muzyki dostępny od ręki.

NAJPOPULARNIEJSZE APLIKACJE NA TELEFON TO: YouTube oraz Spotify.  
W obydwu można słuchać utworów za darmo, ale i w obydwu wykupić abonament – 
wtedy słucha się muzyki bez reklam (dodatkowo w Spotify można wybierać konkretne 
utwory). Między apkami istnieje wiele różnic, ale najważniejsza to fakt, że słuchając 
muzyki na Spotify można w tym samym czasie robić coś innego na telefonie, zaś 
słuchając za pomocą YouTube nie ma się takiej możliwości.

OGRANICZENIA WIEKOWE: Spotify legalnie jest dostępne od 13 roku życia, YT od 
ukończenia 16 lat.

Dziś telefon, a właściwie smart-
fon, to praktycznie urządzenie 
wielofunkcyjne i mini komputer  
w jednym. I tak właśnie postrze-

gają go nasze pociechy!
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Co tam jeszcze na YouTube?

YT to obecnie największy serwis, w którym można umieszczać swoje i oglądać cudze 
filmy. Filmy umieszczone na YT można oglądać bez rejestracji, natomiast do umiesz-
czania własnych potrzebujemy już konta w serwisie, czyli tak naprawdę konta Google 
(stąd wspomniane powyżej ograniczenie wiekowe).

UWAGA! Zakładając konto na YouTube, automatycznie tworzy się swój własny 
kanał. To oznacza, że nasze pociechy mogą w każdej chwili opublikować w nim filmy, 
które nagrają np. smartfonem.

A skoro już o kanałach mowa… W pierwszym rozdziale pytałam, czy wiesz, jakie 
kanały śledzi Twoje dziecko na YouTube. Z jakiego powodu?

Bo w tym serwisie można znaleźć wszystko. Są w nim kanały pasjonatów, hobby-
stów wszelkich dziedzin (również i ja mam swój kanał!), nauczycieli, którzy po ludzku 
tłumaczą zawiłości swoich dziedzin. Znajdziemy tam również ludzi, którzy dzielą się 
swoją rzeczywistością i życiem, streamy i nagrania gier komputerowych, ale też pranki, 
„czelendże” oraz… patostreamy (naprawdę nie chcesz, by Twoje dziecko śledziło takie 
kanały!).

Na YT rządzą trzy wskaźniki: ilość subskrybentów, ilość „łapek w górę”/„łapek  
w dół” oraz ilość komentarzy pod filmami. Warto mieć na uwadze, że to właśnie na nich 
najbardziej zależy każdemu, kto publikuje własne treści w tym serwisie.

Portal DDOB tworzy zestawienia najbardziej popularnych kanałów na YouTube. Ich 
listę znajdziesz pod tym linkiem. Moja zachęta – znajdź chwilę czasu i obejrzyj po kilka 
filmów twórców z pierwszej dziesiątki. Jeśli masz w domu nastolatka, jestem przeko-
nana, że wiele z tych nazw kanałów będzie kojarzył przynajmniej ze słyszenia! Dla zain-
teresowanych – YouTubowy słowniczek na następnej stronie.

Nasze dzieci na Facebooku
Facebook to (za Wikipedią): „serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestro-
wani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami 
oraz korzystać z aplikacji”. W Polsce zyskuje na popularności od maja 2008 roku  
i wydaje się, że to ówcześni młodzi ludzie oraz ich rodzice są do dziś głównymi użyt-
kownikami Facebooka. Nasze dzieci, jeśli w ogóle zakładają w nim konta, to czynią to 
głównie po to, by móc korzystać z Messengera.

OGRANICZENIA WIEKOWE: konto na Facebooku można legalnie założyć po ukoń-
czeniu 13 roku życia.

Nasze dzieci w Facebookowym Messengerze
Śmiem twierdzić (choć jest to moja osobista opinia), że to właśnie to medium 
zastąpiło młodym ludziom główne funkcje telefonu. To tutaj kontaktują się  
z rówieśnikami, rozmawiają ze sobą, łączą się w grupki i podgrupki, dzwonią do siebie 
i dzielą się swoimi zdjęciami, czy filmami. Naprawdę nie zdziw się, jak kiedyś od swojej 
latorośli usłyszysz, że nie mogła się z Tobą skontaktować, bo nie miała WiFi czy Inter-
netu. Nastolatek bowiem domyślnie pisze lub dzwoni przez Messenger. Co za tym 
idzie – nie potrzebuje doładować telefonu i często nie posiada środków na karcie SIM 
smartfona.

LIFEHACK: koniecznie naucz swoje dziecko, że zawsze, ale to ZAWSZE, może 
zadzwonić do Ciebie na Twój koszt!

https://ddob.com/ranking/youtube


 1 6

DLA ZAINTERESOWANYCH – YOUTUBOWY 
SŁOWNICZEK:

• kanał na YT – konto, czyli miejsce, w którym można 
opublikować swój własny film;

• „filmik” – film nagrany wcześniej np. smartfonem  
i opublikowany w Internecie, np. na YT;

• „YouTuber” – osoba publikująca swoje filmy na YouTube;
• subskrypcja, subskrybent, „suby” – sposób śledzenia 

kanałów, które najbardziej nam się podobają (żeby zostać 
subskrybentem, należy kliknąć przycisk „Subskrybuj” obok 
ulubionego wykonawcy lub pod jego filmem);

• dzwoneczek – dodatkowy „wichajster” YT, dzięki któremu 
jesteśmy na bieżąco z ulubionymi kanałami, po jego klik-
nięciu otrzymujemy powiadomienia o każdym nowym 
dodanym filmiku;

• „łapka w górę”/„łapka w dół” – system oceniania filmów: 
jeśli się podoba, klikamy pod filmem uniesiony kciuk, jeśli 
nie – klikamy opuszczony;

• prank – coś w stylu żartu, dowcipu, śmiesznej sytuacji,  
w której jedna osoba „wkręca” drugą;

• prankster – osoba, która organizuje, przeprowadza  
i publikuje nagrane pranki;

• „czelendż”, wyzwanie – mniej lub bardziej śmieszne zada-
nia, które jedni wymyślają drugim do zrobienia i po ich 
nagraniu udostępniają na YT;

• stream – to to samo, co live na Facebooku, czyli transmi-
sja nadawana w czasie rzeczywistym;

• „donejty” – możliwość wpłacania pieniędzy dla konkret-
nego YouTubera podczas streamu;

• patostream – za Wikipedią: „transmisja internetowa na 
żywo, prowadzona w serwisach internetowych udostęp-
niających wideo strumieniowe (np. w serwisie YouTube), 
w trakcie której prezentowane są zachowania powszech-
nie uznawane za będące dewiacjami społecznymi,  
w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, prze-
moc domowa lub liczne wulgaryzmy. Kolejne czynności 
bywają wykonywane w zamian za wpłaty pieniężne doko-
nywane przez widzów”.

Pssst. Słowniczek, uzupełniony o frazy z innych miejsc  
w sieci, również znajdziesz w osobnym pliku PDF. Oczywi-
ście nie musisz się go uczyć na pamięć, ale myślę, że warto 
mieć go stale pod ręką.
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Instagram
To serwis, w którym pokazuje się swoje zdjęcia i ewentualnie krótkie 
filmy (tzw. Insta stories). Podobnie, jak Facebook, również tu dzie-
limy się swoją rzeczywistością. Możemy kogoś obserwować, klikać 
serduszka (zamiennik Facebookowych „lajków”) pod zdjęciami oraz 
śledzić opowieści. O ile na Facebooku mamy kontakt głównie ze 
znajomymi, a później z markami, o tyle na Instagramie śledzi się 
konkretne konta, których zdjęcia nam się podobają. Można wpraw-
dzie wysyłać wiadomości prywatne, ale komunikacja następuje głów-
nie dzięki hashtagom oraz komentarzom pod zdjęciami. Tu również 
rządzi ilość tzw. followersów, czyli osób, które śledzą dane konto.

UWAGA! Mówi się już dzisiaj, że Instagram pokazuje mocno 
podkolorowaną i subiektywnie wykrojoną rzeczywistość. Publiko-
wane zdjęcia są często tak kadrowane i ulepszane za pomocą filtrów, 
by pokazywały życie ładnie, pięknie i na bogato.

OGRANICZENIA WIEKOWE: właścicielem Instagrama są właści-
ciele Facebooka, więc podobnie jak w nim – 13 lat.

Tik-tak czy TikTok?
W obecnych czasach zdecydowanie TikTok. Czym jest? To nowy 
serwis, w którym umieszcza się i przegląda bardzo krótkie, najczę-
ściej kilkusekundowe filmy. Oczywiście jak każde medium społecz-
nościowe i TikTok ma swoje mechanizmy pozwalające śledzić popu-
larność. Kanały z filmami można obserwować, a pojedyncze filmy 
nagradzać serduszkami (znów zamiennik Facebookowego „lajka”). 
W tym serwisie komunikuje się także za pomocą komentarzy pod 
filmami.

OGRANICZENIA WIEKOWE: regulamin TikToka wskazuje, że 
dostępny jest on dla osób powyżej 13 roku życia.

Snapchat
Jeden z młodszych popularnych serwisów społecznościowych, czy 
raczej komunikatorów. W aplikacji wysyła się zdjęcia i krótkie filmy, 
które można wyświetlać przez maksymalnie 10 sekund. Później 
znikają…

UWAGA! Jeśli nie zmienimy ustawień w Snapchacie, to wszelkie 
zdjęcia po wyświetleniu będą znikać. Dlatego niektórzy młodzi lubią 
ten serwis. Tu nie ma kompletnie kontroli rodzicielskiej, ponieważ nie 
ma możliwości przejrzenia żadnej historii zdjęć czy wiadomości…

OGRANICZENIA WIEKOWE: od 13 do 17 roku życia powinno się 
mieć zgodę rodzica na korzystanie, od 18 lat jest w pełni dozwolony.
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Co tam? Czyli WhatsApp?
WhatsApp’a – chcieliśmy, czy nie – poznaliśmy chyba wszy-
scy, którzy mamy dzieci w wieku szkolnym, dzięki zamknię-
ciu szkół wiosną 2020 roku. To komunikator, który insta-
luje się w telefonie. Bezpośrednio po instalacji zaciąga on 
nasze kontakty z książki telefonicznej – i od razu możemy  
z tymi osobami pisać lub rozmawiać. Dodatkowo można 
tworzyć w nim grupy i pisać/rozmawiać z nieznajomymi, którzy  
w tych grupach są dodani.

UWAGA! Warto wiedzieć: wiadomości i rozmowy na WhatsApp 
są szyfrowane, więc nie tak łatwo się do nich włamać.

OGRANICZENIA WIEKOWE: z WhatsApp’a można legalnie 
korzystać wraz z ukończeniem 16 roku życia.

A teraz… Zadanie domowe!
Bardzo, ale to naprawdę bardzo gorąco, zachęcam Cię do 
znalezienia czasu na rozmowę z Twoją pociechą. I to nieza-
leżnie od tego, w jakim jest wieku. Proszę, usiądź ze swoim 
dzieckiem i pogadajcie, o czym i z kim rozmawia ono w sieci. 
Zainteresuj się jego/jej profilami społecznościowymi – przej-
rzyjcie razem, co w nich publikuje, kogo śledzi. Pogadajcie  
o tym, czym Twoja latorośl interesuje się w Internecie. Może się 
okazać, że istnieje taka przestrzeń w życiu Twojego dziecka,  
o której kompletnie nie miałeś/łaś pojęcia. Co więcej – to może 
być całkiem interesująca przestrzeń!
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R O Z D Z I A Ł T R Z E C I

W  C O  I  J A K  N A S Z E 
DZIECI GRAJĄ W SIECI?
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Pamiętasz moment, kiedy Twoje dziecko pierwszy raz samodzielnie włączyło komputer?  
A kiedy samo nauczyło się wyszukiwać bajki, a potem grać na Twoim smartfonie? Kiedy 
wygrało z Tobą w FIFA? Albo kiedy zaczęliście wspólnie budować miasto w Minecraft? Pamię-
tasz, od czego rozpoczął się kontakt Twojego dziecka ze światem wirtualnych gier?

Na początek drobne wyjaśnienie. W tym rozdziale nie zamierzam ani oceniać, ani tym 
bardziej krytykować gier komputerowych. Chcę Wam w nim po prostu przedstawić kilka 
najbardziej popularnych tytułów. Natomiast tak, ich opis oraz moje wnioski, obserwacje wyra-
żone na końcu wpisu są wyrazem mojej bardzo subiektywnej opinii. 

Gry smartfonowo-facebookowe
Zacznijmy od gier najprostszych i najczęściej zajmujących czas naszym najmłodszym pocie-
chom.

Będą to wszelkiego rodzaju układanki, labirynty do pokonania, zabawy  w wyimaginowany 
świat, tworzenie życiowych scenariuszy itp. Zaglądając na Facebooku w zakładkę „Gry” lub 
wchodząc do jakiegokolwiek sklepu z aplikacjami na smartfony, szybko je zauważysz. To te 
najbardziej popularne i podpowiadane każdemu.

Niektóre będą kalką gier, jakie znamy z naszego offlinowego dzieciństwa (państwa-mia-
sta, statki, kółko i krzyżyk itp.), inne powstały na wzór pierwszych gier na urządzeniach (wszel-
kie odmiany gry Tetris, Tamagotchi czy Mario Bros), kolejne odwzorowują programy telewi-
zyjne (np. Milionerzy), jeszcze inne to układanki: w zasadzie układa się wszystko (cukierki, 
pieski, zwierzątka, biżuterię itp.), byle jak najwięcej tego samego rodzaju elementów w jednym 
rzędzie.

Dla mnie zadziwiającą kategorią są gry, w których tworzy się scenariusze z życia wzięte: 
zakłada się i prowadzi kawiarnię, jeździ się tirami po całej Europie, wciela się w rolę mamy, czy 
opiekunki do dziecka, buduje się własną farmę, miasto w odległej krainie, warsztat samocho-
dowy, laboratorium lub każde inne miejsce usługowe (osobiście podejrzewam, że kategoria ta 
ma związek z popularną grą The Sims, ale mogę się mylić). Te gry zaczynają wciągać i często 
wymagają, poświęcenia im coraz więcej czasu.

Gry w przeglądarce
Wydaje się, że to przeżytek. Ręka w górę, kto z nas cokolwiek w Internecie budował! Ja oczy-
wiście szpital (gra istnieje do dziś, to Kapi Hospital), ale moi znajomi budowali różne rzeczy – 
najczęściej własne osady i miasta, które docelowo stawały się fortecami. Prędzej czy później 
w grach tych dochodziło do jakichś interakcji z innymi użytkownikami: w jednych wspólnie  
z innymi wykonywało się dodatkowe zadania, w innych zwalczało się siebie wzajemnie.

Gry na komputer
To tak naprawdę programy, które można na komputer ściągnąć i zainstalować. Kiedyś, gdy 
komputery nie miały bezpośredniego połączenia z Internetem, były to gry typu: Pasjans, Snaj-
per, Szachy, Pac-Man, czy Snake. Dziś również mamy gry, w które można grać w odłączeniu od 
sieci. Najpopularniejsze to Minecraft i Counter-Strike – więcej o nich poniżej.
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Wielu graczy w tym samym czasie w tej samej sytuacji
To najbardziej angażujące gry, ponieważ – niezależnie od rodzaju wykonywanych w nich akcji – 
nasze pociechy grają w nie wspólnie ze swoimi znajomymi. Gry te więc pełnią dwie zasadni-
cze role: można się pobawić i spotkać z przyjaciółmi!

Tak naprawdę o każdej z tych gier można napisać osobny wpis, a pewnie i cykl wpisów, 
ale ja dziś wymienię i krótko opiszę te najbardziej popularne wśród młodzieży (w opisach 
posiłkuję się Wikipedią):

 ‣ Minecraft – gra, w której buduje się własny świat z charakterystycznych sześcia-
nów. Można w niej spotkać różne zwierzęta, stwory, produkować, co tylko wyobraźnia 
podpowie, uprawiać ziemię, wydobywać surowce itp. W grę można grać samodziel-
nie lub z innymi graczami (na tzw. multiplatformie). Głównym celem gry jest przetrwa-
nie, więc w konfrontacji z innymi może dojść do niszczenia, podpalania, czy walki. 
Za to odpowiednio dostosowana (ograniczona przez rodzica/opiekuna) gra może być 
fajnym sposobem wspólnej, rodzinnej zabawy również z najmłodszymi.

 ‣ Fortnite – tzw. strzelanka, która posiada trzy tryby: Save the world (w której czterech 
graczy współpracuje, aby osiągnąć wspólny cel w różnych misjach), Battle Royale (gra 
typu player-versus-player dla maksymalnie 100 graczy, pozwalająca na grę w poje-
dynkę, w duecie lub w drużynie) i Creative (to tryb gry w piaskownicy, podobny do 
Minecrafta, ponieważ gracze mają pełną swobodę w tworzeniu wszystkiego, co jest  
w grze na wyspie, i mogą tworzyć gry, takie jak areny bitewne, tory wyścigowe, wyzwa-
nia platformowe). W grze gra się zawsze na platformie wraz z innymi graczami.

 ‣ Counter-Strike – kolejna „strzelanka”, która opiera się na walce antyterrorystów  
z terrorystami, w której jedna ze stron musi bronić miejsca, gdzie ustawiany jest ładu-
nek wybuchowy lub uwolnić zakładników, a druga podłożyć bombę albo pilnować 
pojmanych.

 ‣ League of Legends (LoL) – jest to gra strategiczna, w której dwie drużyny (po pięciu 
potężnych bohaterów) walczą ze sobą, by zniszczyć bazę przeciwnika.

 ‣ Word of Warcraft (WoW) – celem gry jest osiągnięcie 60/120 poziomu (w zależności 
od posiadanych dodatków do gry), wykonywanie zadań zlecanych przez bohaterów 
niezależnych, zdobycie coraz lepszej w przeróżnych ugrupowaniach, zgromadzenie 
jak najlepszego magicznego ekwipunku oraz obrona honoru swojej frakcji na polach 
bitwy. Dodatkowo można brać udział w przeróżnych zabawach (ang. event) takich jak: 
Walentynki, Festiwale, Święta Bożego Narodzenia, Halloween, czy też Festiwal Ognia 
albo Święto Księżyca.

 ‣ Roblox – platforma z przeróżnymi grami dla młodszych i starszych, w której można 
kontaktować się z innymi oraz tworzyć i udostępniać własne gry innym graczom.
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Grać albo nie grać – oto jest pytanie!
Oczywiście nie ma na nie jednoznacznej i dobrej odpowiedzi. Wszystko będzie zależało od 
wielu czynników, ale podzielę się kilkoma moimi spostrzeżeniami w temacie:

1. To, o czym trzeba musimy zawsze pamiętać to fakt, że każdemu producentowi gier 
zależy na jednym – na zysku. Nikt nie zatrudnia całego zespołu programistów i nie 
inwestuje własnych środków w nieustanny rozwój gier charytatywnie. Każda gra to 
projekt biznesowy jakiejś firmy, a te muszą nie tylko się zwrócić, ale jeszcze jak najwię-
cej zarobić.

2. Każdy producent gier uwielbia chwalić się ilością swoich graczy. Widać to w różnych 
miejscach i rankingach popularności gier. Dlatego też gry są tak skonstruowane, by jak 
najwięcej osób się nimi interesowało i jak najwięcej czasu spędzało na graniu.

3. W każdej grze, nawet tych bezpłatnych, fabuła jest tak skonstruowana, że prędzej, czy 
później przestaje się opłacać grać, nie inwestując w nią pieniędzy. W wielu z nich wpłaca 
się pieniądze, zamieniając je na środki płatnicze gry, by dokupować sprzęt, wyposaże-
nie, moc, życia, fanty (ubiory, rodzaje broni, kolory tzw. „skiny” itp.) i inne artefakty.

4. Wszyscy jesteśmy zbieraczami, a dzieci szczególnie! Stąd w grach bardzo często 
się coś kolekcjonuje, uzupełnia, posiada w magazynie. Coś, co można wykorzystać  
w grze, dzięki czemu można ją ulepszyć lub co można sprzedać, kiedy trzeba zainwe-
stować w coś innego. Ale uwaga! Raz wprowadzone realne pieniądze do gry są już nie 
do odzyskania. Wprawdzie w większości gier istnieje mechanizm sprzedaży artefak-
tów, jednak pozyskane w ten sposób środki można wykorzystać jedynie w tej grze lub 
pozostałych grach na danej platformie.

5. „Ale ja gram z moimi znajomymi!”. Niestety. To element gier, który nas, dorosłych, chyba 
najczęściej irytuje. Bo właśnie dzięki niemu nasze pociechy nie chcą przyjść na obiad 
czy zrobić czegoś w konkretnym czasie (bo właśnie teraz na platformach i serwerach 
są ich znajomi i dzieją się tam ważne rzeczy!). I znów uwaga! Porozmawiaj czasem ze 
swoim dzieckiem o tych „znajomych”. Bo może się okazać, że to nie do końca znajomi 
ze szkoły czy z podwórka, ale „znajomi” poznani w grze. A w gry gra wiele osób całkiem 
dorosłych…

6. Jeśli pamiętasz gry swojej młodości, w których szczytem graficznym był Mario Bros, to 
grafika i fabuła obecnych gier może Cię nieźle zaskoczyć.

7. W poprzednim rozdziale, w którym pisałam o YouTube, wspominałam, że, że niektó-
rzy oglądają w nim filmy z nagraniami i streamami graczy. Tak! Nasze dzieci, zwłasz-
cza jeśli same do gier nie mają jeszcze dostępu, siedzą często godzinami oglądając, jak 
grają inni! Więcej – niektóre marzą, że jak już będą grały, to swoją grę będą publikowały 
na YT i zarabiały w ten sposób pieniądze!

8. W zasadzie pisząc ten rozdział, uświadomiłam sobie, że przecież nie tylko dzieci grały/
grają w gry komputerowe. Być może łatwo nam mówić dziś, że „Za moich czasów, tośmy 
godzinami na trzepaku z funflami siedzieli!”, ale czy to na pewno do końca prawda? Ja 
swój pierwszy komputer – Commodore C64 – otrzymałam, kiedy miałam jakieś 10, 
może 11 lat. I doskonale pamiętam, jak wieczorami razem z mamą na zmianę grały-
śmy w pokonywanie przeszkód na deskorolce. Potem, już mając lat około 30 wciągnę-
łam się w Kapi Hospital na tyle, że moje dni były praktycznie dostosowane do momen-
tów wyciągania pacjentów z kolejnych gabinetów i podawania im leków. Kto z nas nie 
zatracił się przed kompem/laptopem/smartfonem na kilka godzin i ze zdziwieniem 
nie odkrył, że w tym czasie zapadła ciemność albo inny domownik wrócił do domu…? 
Skoro więc my, „stare konie”, dorośli, którzy mamy wykształcone mechanizmy obronne 
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przed wszystkim, co w grach tak bardzo wciąga, potrafimy się „zapomnieć”, to o ileż 
łatwiej zatracić się w tym wirtualnym świecie naszym dzieciom!

9. W ostatnich latach twórcy gier wytworzyli jeszcze jedno zjawisko: e-sport. Jest to 
rywalizacja (sport), podczas której zawodnicy rywalizują ze sobą grając w gry interne-
towe (e-). O ile początkowo były to niewielkie wydarzenia, podczas których ścierali się 
zapaleńcy, o tyle obecnie są to ogromne rozgrywki, organizowane na całym świecie,  
w których można wygrać całkiem spore pieniądze. To również nakręca młodych 
ludzi na granie – wielu z nich wierzy, że kiedyś zasiądzie w takiej drużynie podczas 
mistrzostw świata!

10. I na koniec coś, co niepokoi z pewnością nas wszystkich – wpływ gier na zdrowie 
dzieci oraz popularne słowo występujące w kontekście gier – uzależnienie. Tak, bo 
od grania, podobnie jak od alkoholu, tytoniu i narkotyków, można się uzależnić. I oczy-
wiście wszystkim nam zależy, by nasze pociechy od niczego uzależnione nie były. 
Najlepiej przez całe życie, a już z pewnością w czasie, kiedy jesteśmy za nie odpowie-
dzialni. Więc tak, do niedawna sama byłam zdania, że im mniej tym lepiej, żeby przy-
padkiem się jakieś nadmierne przyzwyczajenie/uzależnienie nie wdało. Ale zobaczy-
łam później pewien dokument. I Tobie również polecam go obejrzeć. Bo może nie taki 
diabeł straszny?

https://player.pl/programy-online/bez-tabu-odcinki,20640
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R O Z D Z I A Ł C Z W A R T Y

NAJLEPSZYM PRZEJAWEM 
ZAUFANIA JEST KONTROLA?



n a J l E p S z y M  p r z E J a w E M  z a u f a n I a  J E S T  K o n T r o l a ? 2 7

Kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, mama zapisała mnie na lekcje języka niemiec-
kiego. Była to końcówka lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku i w programie nauczania 
język obcy pojawiał się dopiero w klasie piątej. Lekcji i szkół prywatnych jeszcze wtedy nie 
było, ale mama jakoś wykombinowała, że zapisała mnie na zajęcia w swoim miejscu pracy. 
W zasadzie był to kurs języka niemieckiego dla pracowników, a ja zostałam jego najmłodszą 
uczestniczką, co mi się bardzo podobało. Dwa razy w tygodniu, po szkole, maszerowałam 
więc dumnie przez połowę Zabrza, by brać udział w kolejnych lekcjach.
Przypominam – końcówka lat osiemdziesiątych. Nie było telefonów komórkowych. Nie było 
innych zdalnych urządzeń. Nie było monitoringu w mieście. Nie było żadnej możliwości, by 
moja mama wiedziała, czy wyszłam już ze szkoły, którędy idę i na jakim etapie drogi jestem…
Dziś, kiedy wręczasz swojemu dziecku telefon lub inne urządzenie, tak naprawdę wręczasz 
mu m.in. nadajnik. Ba! Dzięki temu, że ma on wbudowany GPS możesz wiedzieć na bieżąco, 
kiedy i gdzie Twoja pociecha przebywa. Więcej! Dzięki temu, że wszyscy korzystamy z Inter-
netu, masz możliwość zarządzać jego urządzeniem zdalnie!

Ale! Ale! Jak to w ogóle z tymi telefonami u dzieci…?
Wiem. Każdy z nas zastanawia się, kiedy nadchodzi ta chwila, by kupić dziecku jego pierw-
szy, własny telefon. Nie mam dobrej odpowiedzi, bo też nie ma jakiegoś uniwersalnego wieku, 
o którym można powiedzieć: „już tak”, albo: „jeszcze nie”. My postanowiliśmy, że o własnym 
telefonie zaczniemy rozmawiać w okolicach 13 urodzin, ponieważ jest to wiek, kiedy małoletni 
nabywa już trochę praw obywatelskich i ponosi już w pewnym stopniu odpowiedzialność za 
swoje czyny w obliczu prawa. Takie podejście ustawodawcy akurat nam pomogło w podjęciu 
decyzji, choć rozumiem, że możesz się z tym podejściem nie zgodzić.
Natomiast, jeśli już miałabym doradzić, to przed zakupem pierwszego telefonu (lub innego 
urządzenia), wzięłabym pod uwagę:

• wiek dziecka;
• jego zaangażowanie w domu;
• jego zaangażowanie w obowiązki szkolne;
• jego otoczenie rówieśnicze (pamiętajmy, że te dzieci, które jeszcze nie mają telefonów, 

mogą czuć się w szkole, delikatnie mówiąc, jak Amisze);
• jego uważność i dbałość o powierzone rzeczy;
• jego plany odnośnie korzystania z urządzenia.

Na pewno z pociechą warto i trzeba rozmawiać.
Internet to zdecydowanie inne miejsce niż świat, w którym żyjemy. Przede wszystkim ze 
względu na swą nieskończoność i dostępność do praktycznie wszystkiego, do każdego rodzaju 
treści, które czekają na wyciągnięcie ręki odległość kciuka. I choć nasze dzieciaki będą, zwłasz-
cza początkowo, znały głównie to, co pokażą im ich rówieśnicy, to właśnie – o zgrozo – będą 
znały dokładnie to, co pokażą im ich rówieśnicy!
I dlatego uwrażliwiam, mimo znikomej ilości czasu, jaką dysponujemy, i pomimo komplet-
nej banalności rzeczy i spraw, jakie mogą śledzić w Internecie nasze dzieci (nawet jeśli są to 
tylko głupie filmiki) – naprawdę warto o tym wszystkim rozmawiać. Bez drwin, półuśmieszków  
i pomniejszania wartości dziecięcych treści. Za to z uwagą, zainteresowaniem i poświęcając 
choć odrobinę czasu. Serio! Uciesz się, jeśli Twoje dziecko przyjdzie do Ciebie z najgłupszym 
prankiem, bo to oznacza, że chce dzielić się z Tobą swoją rzeczywistością. Że po prostu Ci ufa!
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Zasady, zasady, zasady…
W naszym domu nie lubimy wprowadzać zasad. Bo jeśli już jakieś istnieją, 
to nigdy się same nie pilnują, a do tego pochłaniają nasz czas i energię. 
Mamy więc ich jak najmniej, a te, które pojawiły się odnośnie korzysta-
nia z urządzeń, powstały w tzw. życiowym kieracie. Nie twierdzę, że są 
idealne, ale podzielę się nimi, bo może zaczerpniesz coś z naszej praktyki 
dla własnej rodziny.

1. Owszem, o telefonie rozmawiamy w okolicach 13 roku życia, ale 
nikt nie otrzymuje go na 24 godziny na dobę i nieodwołalnie.

2. Z urządzeń korzystamy, jeśli domowe obowiązki są zrobione.
3. Jeśli nie potrafimy korzystać rozsądnie z dobrodziejstw Internetu, 

ograniczamy dostęp do konkretnych stron czy aplikacji.
4. Doładowujemy starszym dzieciakom Internet, by mieć podgląd 

ich lokalizacji – pomaga nam to skoordynować czas powrotu ze 
szkół i dodatkowych zajęć.

5. Mamy limit dziennego korzystania z urządzeń: 3 godziny dzien-
nie w tygodniu, 4 godziny dziennie w weekendy, ale w tym czasie 
mają być również sprawdzone zastępstwa w szkole, zadane zada-
nia, plany lekcji i inne informacje „porządkowe”.

6. Mamy limit dziennego korzystania z urządzeń, ale to nie ozna-
cza, że każdy ten limit codziennie wykorzystuje do maksimum; 
czasem nie ma takiej możliwości, czasem robimy przerwę od 
urządzeń, czasem jest nie po równo…

7. Kończymy o godzinie 20:00 i wtedy wszystkie urządzenia trafiają 
w jedno miejsce, gdzie ładują się na następny dzień (dzieciaki nie 
mają ich przy sobie w nocy).

8. Jeśli jest taka potrzeba – zawsze możemy wyłączyć komuś urzą-
dzenie zdalnie.

9. Mamy zdalny dostęp do treści, które dzieci przeglądają, historii 
korzystania z Internetu i aplikacji. Musimy również wyrazić zgodę, 
jeśli ktoś chce na swoim urządzeniu zainstalować coś nowego  
i dzieciaki o tym wiedzą. Natomiast, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
by przejrzeć któreś z urządzeń – to robimy to wspólnie z jego 
właścicielem.

10. Kompletnie nie mamy problemu z odcięciem dzieciaków od urzą-
dzeń, jeśli stają się one powodem ich kłótni. Nie do tego służy 
Internet, byśmy mieli dodatkowe awantury w domu.



n a J l E p S z y M  p r z E J a w E M  z a u f a n I a  J E S T  K o n T r o l a ? 2 9

W tym wszystkim mamy również swoich „pomocników”

Aplikacji tzw. kontroli rodzicielskiej (kto wymyślił to określenie?!) istnieje 
mnóstwo i jeśli chcesz o nich poczytać, to znajdziesz je wraz z ich porów-
naniem w Google. My koniec końców zdecydowaliśmy się na trzy, ponieważ 
odpowiadają naszym potrzebom (spokojnie możemy się obejść bez pozo-
stałych funkcji). Są to: Google Family Link, Microsoft Twoja Rodzina oraz 
Hoverwatch.

Pierwsza z nich działa na urządzeniach z systemem Android oraz iOS  
i pozwala nam:

• śledzić lokalizację dzieci;
• włączać i wyłączać dostęp do wszystkich aplikacji zdalnie;
• mierzyć czas korzystania z urządzenia;
• widzieć statystyki korzystania z poszczególnych aplikacji;
• ustawić, by ktoś z dorosłych musiał wyrazić zgodę na instalację nowej 

aplikacji (dotyczy tylko aplikacji ze sklepu Google Play, o instalacji apli-
kacji z innych źródeł Family Link informuje mailem);

• włączać i wyłączać urządzenie zdalnie.

Druga z nich jest dostępna dla systemu Windows i ma podobne możliwo-
ści. Nam przede wszystkim przydaje się mierzenie czasu i możliwość ograni-
czenia go dla każdego konta (z Windowsa korzystamy na komputerze stacjo-
narnym).

Trzecia – to już płatna aplikacja i stanowi wyższą szkołę jazdy. Korzy-
stamy z niej tylko, jeśli intuicyjnie czujemy jakiś niepokój związany z dziec-
kiem, którego urządzenia sprawa dotyczy. To narzędzie bowiem śledzi 
wszystko, co użytkownik robi na swoim telefonie, włącznie z tworzeniem 
zrzutów ekranu w czasie rzeczywistym i zapisywaniem ich w chmurze.

Kontrola czy zaufanie?
Co by nie pisać, prawda jest taka, że każdy z nas zna swoje dziecko 
najlepiej. I dlatego właśnie nie ma uniwersalnych rozwiązań. Być może  
w rozmowach z innymi rodzicami widać czasem, jak tendencyjnie i podob-
nie do siebie potrafią zachowywać się nastolatki w konkretnych sytuacjach, 
ale i tak gdzieś z tyłu głowy towarzyszy nam cały czas przeświadczenie, że 
każda pociecha to osobny organizm i osobny wszechświat. My postanowi-
liśmy bardziej ufać i towarzyszyć młodzieży w odkrywaniu świata (również 
wirtualnego!) niż zabraniać i kontrolować na każdym kroku.

Czasem wydaje się jednak, że życie z dziećmi przypomina trochę jazdę 
samochodem. Niby wiemy, że każdy, kto siada za kółkiem, ma określone 
umiejętności, a mimo to wszyscy mądrzy nieustannie powtarzają, że co jak 
co, ale zaufanie do innych na drogach powinniśmy mieć mocno ograniczone…
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REASUMUJĄC...
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Wbrew pozorom Internet to oczywiście nie tylko zagrożenia. Istnieje 
wiele miejsc w sieci, które pomagają w nauce, w dobrej zabawie lub po 
prostu ułatwiają życie. Uważam, że „zwalanie” na Internet wszystkiego, 
co złe, nie prowadzi do niczego dobrego. Internet istnieje i mocno zaakli-
matyzował się w naszym życiu. Jestem nawet przekonana, że rzeczywi-
stość pokolenia naszych dzieci będzie z nim niesamowicie związana. Już 
dziś można tak zorganizować sobie życie, że dzięki wykorzystaniu Inter-
netu np. do zakupów online, oszczędzamy wiele czasu i energii. Przed 
nami bowiem czasy, kiedy nasze sprzęty będą radziły sobie w sprzątaniu, 
robieniu zakupów, zarabianiu, czy obsłudze naszego domu bez naszego 
udziału.

Oczywiście Internet nie pełni jedynie funkcji użytkowej. Wielu z nas 
korzysta z niego w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Poniżej garść 
linków, które mogą się przydać na różnych etapach rozwoju naszych dzie-
ciaków.

Dla dzieci polecam pięć zestawień:
 ‣ 50 miejsc w sieci, które pomogą podołać wyzwaniu edukowania dzieci 

w domu (polecane przez Montessori Mountain Schools).
 ‣ Darmowe atrakcje dla dzieci online: spektakle, muzea, audiobooki, 

ebooki (polecane przez Kidos.pl).
 ‣ Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla dzieci (polecane przez 

zabawyzarchimedesem.pl).
 ‣ 15 kanałów edukacyjnych i naukowych, które przydadzą się w szkole 

(polecane przez otwartezasoby.pl).
 ‣ 5 kanałów YouTube idealnych dla dzieci (polecane przez panwybierak.

pl).

A oto kilka fajnych miejsc dla rodziców:
 ‣ Nebule.pl – blog mamy,
 ‣ Natuli.pl – księgarnia,
 ‣ Ronja.pl – blog mamy,
 ‣ BlogOjciec.pl – blog taty,
 ‣ OjcowskaStronaMocy.pl – blog taty,
 ‣ PozytywnaDyscyplina.pl – blog i księgarnia,
 ‣ MamaMaCzas.pl – kurs online dla mam,
 ‣ AgnesOnTheCloud.pl – blog do pomyślenia,

https://szkolamontessori.com.pl/50-miejsc-w-sieci-ktore-pomoga-podolac-wyzwaniu-edukowania-dzieci-w-domu/
https://szkolamontessori.com.pl/50-miejsc-w-sieci-ktore-pomoga-podolac-wyzwaniu-edukowania-dzieci-w-domu/
https://kidos.pl/blog/darmowe-atrakcje-dla-dzieci-online-spektakle-muzea-audiobooki-ebooki/
https://kidos.pl/blog/darmowe-atrakcje-dla-dzieci-online-spektakle-muzea-audiobooki-ebooki/
https://www.zabawyzarchimedesem.pl/dla-rodzicow/ciekawe-portale-edukacyjne-dla-dzieci/
https://otwartezasoby.pl/15-kanalow-edukacyjnych-i-naukowych-ktore-przydadza-sie-w-szkole/
https://panwybierak.pl/blog/5-kanalow-youtube-idealnych-dla-dzieci/
https://www.nebule.pl/
https://natuli.pl/
https://ronja.pl/
https://www.blogojciec.pl/
https://www.ojcowskastronamocy.pl/
https://pozytywnadyscyplina.pl/
https://www.mamamaczas.pl/
https://agnesonthecloud.pl/
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Dziękuję Ci za zakup kursu „Bezpieczne dzieci 
w sieci” i pobranie tego e-booka. Mam nadzieję, 
że pomoże Ci on przejść przez wszystkie nagra-

nia oraz materiały, dzięki którym poprawi się 
bezpieczeństwo Twoich pociech w Internecie.
Czy to już koniec? Ależ skąd! Zawsze możemy 

pozostać w kontakcie.
A sposobów na to jest kilka. Przekonasz się – 

klikając w jeden z linków poniżej!
www.KasiaAleszczyk.pl – blog o WordPressie,

www.JakZycWNecie.pl – podcast związany  
z WordPressem, 

YouTube – zapraszam na mój kanał,
WordPress (nie tylko) dla blogerów – moja grupa 

na Facebooku.

http://www.kasiaaleszczyk.pl
http://www.jakzycwnecie.pl
https://www.youtube.com/channel/UCJhsxU-hCfrGW5zoEOTD2_w
https://www.facebook.com/groups/WordPressDlaBlogerow

