
Jak chronić dziecko przed szkodliwymi treściami w Internecie? 

 

Podczas korzystania z Internetu dzieci mogą mieć kontakt z materiałami o szkodliwej treści. Są to np. 

materiały pornograficzne, treści prezentujące przemoc, promujące zachowania destrukcyjne                       

( np. samookaleczenie, zażywanie substancji psychoaktywnych, drastyczne odchudzanie) czy 

nawołujące dyskryminacji. 

W związku z tym, że treści te nie pozostają bez wpływu na psychikę dziecka, a wysoki poziom 

negatywnych emocji jaki im  towarzyszy zaburza poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój dziecka, 

warto ustalić wraz z nim zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Należy pamiętać o tym, aby były 

dostosowane do wieku dziecka i nie zapominać o częstych rozmowach z dzieckiem, wyjaśnianiu 

dlaczego wprowadzamy ograniczenia, uświadamianiu , że dbamy w ten sposób o jego bezpieczeństwo. 

O czym warto pamiętać ustalając zasady korzystania z Internetu: 

• Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych stron wskazanych 

przez rodziców.  

 

• Rodzic ustala czas, jaki dziecko może spędzić w sieci. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym 

powinno korzystać z urządzeń ekranowych nie dłużej niż dwie godziny dziennie. 

 

 

• Jeżeli z komputera korzysta przedszkolak powinien mu towarzyszyć rodzic. W przypadku 

dzieci starszych należy mieć możliwość wglądu w ekran komputera lub telefonu. Warto 

zainteresować się tym, co dziecko robi w sieci, rozmawiać z dzieckiem na ten temat. 

 

• Najmłodsze dzieci nie powinny same korzystać z komunikatorów czy portali 

społecznościowych. Wprowadzając tą zasadę warto porozmawiać z dzieckiem na temat 

zagrożeń związanych z kontaktem z nieznajomymi. 

 

 

• Dzieci nie powinny również umieszczać w Internecie swoich zdjęć, filmów, informacji o sobie. 

Należy porozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach związanych z publikacją wizerunku i 

prywatnych informacji. 

 

• Należy ustalić z dzieckiem, że będzie nas informowało jeżeli natknie się w sieci na 

nieodpowiednie treści lub cokolwiek innego, co je zaniepokoi. Warto wtedy pochwalić 

dziecko za to, że nas poinformowało, wytłumaczyć mu sytuację oraz zastanowić się, jak 

można uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości. 

Jeżeli dziecko miało kontakt z materiałami pornograficznymi lub przemocowymi nie należy go 

oceniać ani obwiniać. Wg. badań większość dzieci nie podzieliłaby się z rodzicami niepokojącymi 

zdarzeniami w sieci, dlatego warto wykorzystać szczerość dziecka do pogłębienia relacji, 

wyjaśnienia sytuacji udzielenia odpowiedzi na pytania. Jeżeli dziecko widziało w sieci brutalne 

sceny filmowe lub gry, należy wytłumaczyć mu, że to fikcja i nikomu nic się nie stało. Jeżeli miało 

kontakt z pornografią należy adekwatnie do wieku wytłumaczyć mu na czym polega bliskość, 

seks, a materiały, które widziało są przeznaczone dla dorosłych. 



Jeżeli dziecko ma kontakt ze szkodliwymi treściami poza domem, np. w szkole, u kolegi warto 

poinformować o problemie wychowawcę, pedagoga szkolnego czy rodziców kolegi. Można 

skorzystać również z telefonu dla rodziców i wychowawców dotyczących bezpieczeństwa dzieci 

800 100 100 

 

 

 

 

 

 

W celu zwiększenia ochrony dziecka przed materiałami o szkodliwej treści zachęcam Państwa 

do zapoznania się z filmem instruktarzowym dotyczącym konfiguracji kontroli rodzicielskiej                

w urządzeniach z systemem Android oraz systemem Windows 7. 

 

Film można znaleźć tutaj https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=K8--mztOu9s 

oraz https://www.youtube.com/watch?v=8EVl2JT8bhY 

 

 

A to przykładowa umowa internetowa z dzieckiem ( za: www.fdds.pl ) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=K8--mztOu9s
https://www.youtube.com/watch?v=8EVl2JT8bhY
http://www.fdds.pl/


 

 

 

Na zakończenie coś do posłuchania☺ Zachęcam do obejrzenia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T6CVDb28efI 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T6CVDb28efI

