
III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 

Wydaje się, że korzyści, jakie daje nam dostęp do Internetu są wprost nieograniczone. Szybkość 

rozprzestrzeniania się Internetu spowodowała, że świat stał się globalną wioską. Łatwiej kontaktować 

się ze sobą, łatwiej wymieniać poglądy, znaleźć miłość, przyjaźń, nawiązywać nowe relacje nawet z 

ludźmi oddalonymi o wiele kilometrów, uczyć się języków obcych, przeglądać oferty pracy, a nawet 

zrobić zakupy. Wysyłanie tradycyjnego listu pocztą jest już coraz rzadsze. Możliwość szybszego 

kontaktowania się wywołuje przekonanie, że reakcja na nasz apel będzie szybsza i bardziej skuteczna. 

W mediach społecznościowych można szybko zorganizować zbiórkę dla osoby potrzebującej pomocy. 

Niestety istnieje ryzyko zbytniego przywiązania do komputera. Warto pamiętać, żeby poza 

Internetem wykorzystywać także tradycyjne źródła wiedzy, rozrywki: książki, gazety, filmy, teatr, 

telefon, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Internet jest jedynie wynalazkiem ułatwiającym 

życie, a nie celem samym w sobie. 

Niestety Internet niesie ze sobą także niebezpieczeństwo. Ilość informacji otrzymywanych 

codziennie przez Internet jest trudna do zliczenia. Ofiarami internetowych oszust, kradzieży padają  

zarówno dorośli, jak i dzieci. Szczególnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży są: pornografia, agresja, 

piractwo internetowe. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice kontrolowali to, co dzieci robią w sieci. 

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Ł. Wojtasik, Mój przyjaciel Necio, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012, s. 9. 

 

WSTĘP 

Opowiadanie pt. Mój przyjaciel Necio zostało wydane przez Fundację Dzieci Niczyje. 

Jest ono skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej. 

Celem tejże broszury jest przekazanie dzieciom podstawowych informacji o tym, czym jest i 

jak zbudowany jest komputer oraz podstawowych wiadomości o Internecie. Bajka ta jest 

elementem serwisu internetowego, w którym najmłodsi użytkownicy Internetu, poprzez 

animacje, piosenki i gry, uczą się podstaw bezpieczeństwa online.  

 

 

CYTAT 

„Jaś siedział na strychu kilka dni, próbując połączyć ze sobą wszystkie części robota. 

Od czasu do czasu zaglądał do książki, a czasem też do komputera taty. Ten komputer 

podłączony był do Internetu, a tam można znaleźć dużo ciekawych informacji. Również o tym 

jak zrobić robota! Babcia, nieco zaniepokojona, przynosiła Jasiowi jedzenie i picie oraz pytała, 

czy Jaś wie, co robi i czy na pewno to jest bezpieczne”. 



 

PODSUMOWANIE 

Bohaterem opowiadania jest chłopiec Jaś, który dzięki poradnikowi wypożyczonemu z 

biblioteki oraz dzięki informacjom zaczerpniętym z Internetu samodzielnie 

skonstruował robota o imieniu Necio. W tym przypadku chłopiec poruszał się 

bezpiecznie po stronach internetowych. Otwierał tylko te, które zawierały informacje 

dotyczące budowania robota. Należy jednak pamiętać, że dziecko pozostawione bez 

opieki może bardzo szybko natknąć się na serwisy niewskazane w jego wieku, a nawet 

uzależniające, silnie niszczące młodą psychikę.  

W opowiadaniu Łukasz Wojtasik przedstawia korzyści korzystania z sieci np.: 

wyszukiwanie potrzebnych informacji, czy przesyłanie mejli. Autor sygnalizuje także 

zagrożenia, które czyhają na nieświadome niebezpieczeństwa dzieci. Necio nazywa je 

„Sieciuchami”, które straszą i opowiadają straszne historie. 

 


