
 

NA ZASADY NIE MA RADY!  

Zasady, normy, warunki, reguły, 
przepisy…, czyli coś, czego 
przestrzegamy, co wyznacza kierunek 
naszych działań i pomaga zachować 
porządek i BEZPIECZEŃSTWO, tak jak np. 
w przypadku zasad ruchu drogowego. 

Poruszając się w wirtualnym świecie 
również warto przestrzegać zasad.  

ZASADY, CZYLI CO? 
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O przestrzeganiu zasad powinny pamiętać 
nie tylko dzieci, ale też… pingwinek! 
Pingwinek Rozumek! Poznaliśmy go na 
ostatnich zajęciach MegaMisji. 
Bardzo czekał na swój wymarzony 
prezent urodzinowy – tablet. Kiedy z 
niego zaczął korzystać okazało się, że nie 
wszystko wie a chciałby, by jego prezent i 
to, co z nim robi nie stało się źródłem 
kłopotów. 
Chętnie pomogliśmy mu roztrzygnąć 
wszystkie wątpliwości. Była to dla nas 
świetna zabawa, a przy okazji 
utrwaliliśmy zasady bezpiecznego  
korzystania z Internetu! 
 

A MOśE KONTRAKT? 

 

 

DZI EC IAK I  Z  MISJĄ  

P RZEDSTAWIAJĄ 

Pingwinek, by uniknąć w przyszłości 
kłopotów, dbając o własne 
bezpieczeństwo, podpisał z rodzicami 
kontrakt. Pomogliśmy mu go wypełnić  
i sami otrzymaliśmy takie same 
egzemplarze. Na pewno przeczytamy je 
razem z rodzicami w domu i 
zastosujemy się do zawartych w nich 
rad! 

Jeżeli chcielibyście także zatroszczyć się 
o swoje bezpieczeństwo w sieci, 
zachęcamy do zajrzenia na stronę 
programu. W zakładce „baza wiedzy”  
w dziale „prawo” znajdziecie kontrakt 
pingwinka. Zachęcamy do jego lektury  
i wykorzystania! 

PINGWINEK RADZI 

∗ z komputera, tabletu korzystamy  
w porach ustalonych z rodzicami 

∗ w Internecie korzystamy ze stron/gier 
dostosowanych do naszego wieku 

∗ zachowujemy się kulturalnie w stosunku 
do innych użytkowników sieci 

∗ gdy kontaktuje się z nami ktoś, kogo 
nie znamy, powiadamiamy o tym 
rodziców  

∗ w sieci nie ujawniamy swoich danych: 
imienia i nazwiska, adresu domu, szkoły, 
numeru telefonu, haseł dostępu!!! 

PINGWINKOWY QUIZ 



 

Niezmiennie zapraszamy na stronę 

programu, ale te sprawy można też 
 

 
DZIECIAKI Z MISJĄ PRZEDSTAWIAJĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

ZŁAPALIŚMY KOLEJNEGO Psotnika! A nawet 
psotniczkę! Bardzo się z tego cieszymy, to 
już czwarta zdobycz w naszej kolekcji! 

∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 

Właśnie otrzymaliśmy informację, że relacje 
z naszych zajęć zostały nagrodzone! Już 
wkrótce dotrze do nas ozobot wraz  
z zestawem puzzli! Pomoże nam zgłębiać 
tajniki programowania. Już nie możemy się 
doczekać! Dziękujemy! 

 

PSOTNA ZAGADKA 
 

 

Jeżeli chcecie razem z nami utrwalić 
najważniejsze pojęcia z zajęć, 
rozwiążcie zagadkę. Psotnik dla 
żartu poprzestawiał litery  
w poniższych wyrazach. Dla 
ułatwienia pogrubiono pierwsze 
litery. Powodzenia! 

 

ASZDAY 

ONRKATTK 

PNIWEGNIK 

NEIRTENT 

EECZZWPTBEISŃO 

OCDERIZ 

ULRKUTA 

∗∗∗∗∗ 

 

 

PODZIĘKOWANIA 

W realizację zadań MegaMisji zaangażowani 
są wszyscy nauczyciele świetlicy! Nawet 
jeżeli nie wszyscy są widoczni w relacjach! 
Bez nich realizacja programu nie byłaby 
niemożliwa, ale na pewno trudniejsza. 
Dziękujemy! 

Nawet jeżeli nie pamiętacie wszystkich 
zasad, o których wspomnieliśmy 
powyżej, zapamiętajcie tę jedną: 
 
O WSZYSTKICH WĄTPLIWOŚCIACH 

POJAWIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS 
KORZYSTANIA Z INTERNETU 
POWIADAMIAMY RODZICÓW!  

ONI ZAWSZE ZNAJDĄ ODPOWIEDZI 
NA NASZE PYTANIA I ZARADZĄ 

KŁOPOTOM! 

DO ZAPAMIĘTANIA! GALERIA MEGAMISJI 

To, co dzieje się na zajęciach moŜna śledzić 
na stronie programu, są tam teŜ dostępne 
zdjęcia z naszych spotkań. Zachęcamy do 
zapoznania się z nimi! 
 

                 


