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1. Wprowadzenie
Światowa sieć rozwija się coraz szybciej, stając się niemal 

powszechnie dostępnym medium. Korzystają z niej coraz młodsi 

użytkownicy. Badania pokazują, że dwie trzecie dzieci w wieku 

3-6 lat korzysta z Internetu częściej niż raz w tygodniu, 

a jednorazowa sesja w sieci trwa średnio 45 minut 

(Megapanel PBI/Gemius, październik 2010).

Można się zastanawiać, czy tak małe dzieci w ogóle powinny 

używać komputera i Internetu. Decyzja należy do rodziców. 

Wydaje się, że jeżeli odbywa się to pod ścisłym nadzorem 

dorosłych i z wykorzystaniem bezpiecznych oraz przyjaznych 

dzieciom serwisów internetowych, a także w ograniczonym 

wymiarze czasowym, to nie stanowi to zagrożenia dla dzieci. 

Czas pierwszych kontaktów z komputerem i Internetem jest 

doskonałym momentem, aby poprzez wspólną zabawę pokazać 

dzieciom pozytywne zastosowania Internetu oraz ostrzec je przed 

czyhającymi w sieci zagrożeniami. Zadanie rodziców polega 

na wprowadzeniu dzieci w świat komputerów i Internetu, 

a nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać ten proces.

Proponujemy zestaw zajęć, które dzięki zastosowaniu różnych 

form aktywności (słuchanie bajki, nauka piosenki, rozwiązywanie 

ćwiczeń, kolorowanie) zaangażują dzieci, sprawiając, że w łatwy 

sposób przyswoją przekazywaną wiedzę. 

Program „Necio.pl – zabawa w Internet” wykorzystuje fabułę 

i zasoby serwisu edukacyjnego www.necio.pl, którego celem 

jest nauka bezpieczeństwa w Internecie. Bohaterem serwisu jest 

przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej 

„zabawy w Internet”. Portal www.necio.pl prowadzony jest przez 

Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange, 

w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet.
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Charakterystyka zajęć
Na potrzeby realizacji programu „Necio.pl – zabawa w Internet” zostały opracowane scenariusze pięciu 
30-minutowych zajęć, podczas których dzieci zapoznają się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl) 
oraz z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem. Słuchając bajki, ucząc się piosenki, 
wykonując ćwiczenia, dzieci poznają zasady działania Internetu, oswajają się z klawiaturą komputerową,  
a także dowiadują się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci.

	Odbiorcy		  Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 4-6 lat. Mogą być realizowane zarówno w przedszkolach, 
jak i w klasach zerowych lub pierwszych szkoły podstawowej.

	Cele	 	   Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia 
związane z korzystaniem z sieci. W trakcie zajęć nauczyciel zachęca dzieci do odwiedzania serwisu www.necio.pl.

	Prezentowane	treści		  Podczas zajęć dzieci poznają pojęcia „komputer” oraz „Internet”, a także bohatera 
serwisu www.necio.pl – robota imieniem Necio, który zaprasza do wspólnej „zabawy w Internet”.

W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się:
 czym jest komputer oraz Internet i do czego służą
 kim jest Necio
 jak posługiwać się klawiaturą komputerową
 jak kulturalnie korzystać z sieci
 co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

	Forma	zajęć		   Zajęcia opracowano w formie edukacji przez zabawę. Dzięki temu dzieci łatwiej i lepiej 
przyswoją ważne treści.

W scenariuszach wykorzystano:
 aktywne słuchanie
 grę ruchową
 ćwiczenia indywidualne i grupowe
 naukę piosenki.

	Czas	zajęć		  Zajęcia zostały podzielone na pięć 30-minutowych bloków. Sugerujemy, by były prowadzone co najmniej 
raz w tygodniu. Do niektórych z nich warto wracać, żeby utrwalić przekazywane treści. Dotyczy to szczególnie nauki 
piosenki.

	Prowadzenie	zajęć		  Zajęcia mogą być prowadzone w dogodnym dla nauczyciela czasie po zapoznaniu się ze 
scenariuszem zajęć.

	Wymagana	wiedza		  Do prowadzenia zajęć wymagana jest jedynie podstawowa znajomość Internetu. 
Ważne, aby przed zajęciami dokładnie zapoznać się z niniejszym scenariuszem. Pomocne będzie również  
odwiedzenie serwisów internetowych: www.necio.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl.

	Sprzęt	i	materiały	potrzebne	do	realizacji	zajęć:		
 odtwarzacz audio CD
 płyta CD (lub materiały multimedialne pobrane ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl)
 zeszyt ćwiczeń dla każdego uczestnika (lub arkusze pracy zamieszczone w niniejszym scenariuszu, 

 powielone w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników zajęć)
 kłębek wełny syntetycznej lub sznurka
 kredki.

Zestawy edukacyjne zawierające scenariusz zajęć, płytę CD, plakat oraz zeszyty ćwiczeń można zamówić  
na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl (będą przesyłane w miarę dostępności). Można też pobrać materiały 
potrzebne do realizacji zajęć w wersji elektronicznej ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl.

	Zgłoszenie	zajęć	i	zaświadczenie	dla	prowadzącego		  Po realizacji zajęć prowadzący proszony jest 
o wypełnienie sprawozdania z zajęć na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na podstawie 
wypełnionego raportu prowadzący otrzyma drogą elektroniczną (e-mailem) zaświadczenie potwierdzające  
ich przeprowadzenie.
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Spotkanie I: 
bajka „Mój przyjaciel Necio”

Czas trwania: 
30 minut.

Cele: 
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z pojęciami: komputer, Internet oraz z Neciem – bohaterem ser-
wisu edukacyjnego Necio.pl. Zadaniem dzieci będzie udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane po 
wysłuchaniu bajki. Bajkę można  dzieciom przeczytać lub odtworzyć  z  płyty CD albo pliku pobranego 
ze strony www.necio.pl (zakładka „Dla nauczycieli”).

	 Przebieg	spotkania	

Poproś dzieci, żeby usiadły swobodnie. Wprowadź je w temat zajęć.

„Usłyszycie zaraz bajkę. Poznamy w niej chłopca, który sam zbudował robota – Necia. Posłuchajcie”.

 MÓJ PRZYJACIEL NECIO  

Jak	zrobić	robota?
„Ten dzień chyba nie będzie za ciekawy” – pomyślał Jaś, wyglądając rano przez okno. Bo chociaż zaczęły się  
już wakacje, to pogoda była brzydka, a do tego wszyscy najlepsi koledzy Jasia wyjechali. Franek  
na kolonie w góry, Czarek z rodzicami do Paryża, a Kacper na całe wakacje pojechał do dziadków na wieś. 
Jaś też miał w planach wyjazd, ale dopiero za tydzień. Jego rodzice są naukowcami i pojechali  
na jakąś bardzo ważną konferencję. Po powrocie wszyscy razem mają wyjechać nad morze i to aż na 
trzy tygodnie! Ale to dopiero za tydzień… Tymczasem Jaś został w domu pod opieką babci.
Na szczęście Jaś bardzo lubił czytać i pomyślał, żeby w ten pochmurny dzień znaleźć i poczytać jakąś 
nową, ciekawą książkę. Albo może jednak pomajsterkować? Bo Jaś, tak jak i jego tata, poza czytaniem 

bardzo lubił majsterkować, do tego całkiem 
dobrze mu to szło. Kiedyś razem z tatą prze-
robili zwykłą ławkę na huśtawkę, z części  
po starej pralce zrobili fontannę w ogrodzie, 
a w planach mieli zbudowanie robota  
i prawdziwej rakiety.
„Jednak sobie poczytam” – pomyślał Jaś  
i postanowił odwiedzić bibliotekę, w której 
jest bardzo dużo książek i można tam usiąść 
wygodnie i je czytać albo wypożyczyć je  
i czytać w domu. Biblioteka była kilka kroków 
od domu Jasia. Tak blisko, że czasami chodził 
tam… w kapciach.

– Dzień dobry Jasiu. Miło cię znów widzieć w moim królestwie książek – powiedziała, jak zwykle 
uśmiechnięta, bibliotekarka pani Basia. – Mam coś, co powinno cię zainteresować – dodała. 
– „Jak samodzielnie zrobić robota?” – przeczytał Jaś tytuł z okładki i aż mu się oczy zaświeciły.  
– To jest to! Dziękuję pani Basiu! – krzyknął Jaś i w podskokach, z książką pod pachą, pobiegł do domu.
„Zrobię tacie niespodziankę. Jak za kilka dni wróci do domu, robot będzie już gotowy” – pomyślał Jaś  
i zabrał się do czytania. Po kilku godzinach chodził już po całym domu w poszukiwaniu części do zbudo-
wania ROBOTA. Na strychu znalazł stare radio. „Rodzice niedawno kupili nowe, więc nie powinni mieć 
nic przeciwko, jeśli je wezmę” – pomyślał. Wyciągając odkurzacz ze schowka, miał więcej wątpliwości, 
ale przecież mama od dawna powtarza, że trzeba kupić nowy, więc może nawet się ucieszy. Jasio znalazł 
stary mikser kuchenny. Tata już rok temu obiecał mamie, że go naprawi, ale chyba nie ma na to tak 
naprawdę ochoty. Do tego stary komputer, który podobno do niczego się już nie nadaje, żarówki, diody, 
przyciski, budzik, baterie, akumulator, śrubki, przedłużacz, trochę drutu i można zaczynać.
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Witaj	w	domu!
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.
Po kilku dniach robot był gotowy. Z głośników radia, które teraz nie było już zwykłym radiem, tylko 
głową robota, słychać było szumy, trzaski i inne dziwne dźwięki. Na głowie duża żarówka świeciła się 
na niebiesko. Rury od odkurzacza, z których zrobione były nogi i ręce robota, czasami się poruszały 
napędzane silnikiem miksera kuchennego. A na środku brzuszka zrobionego ze starego akumulatora 
Jasio zamontował budzik, który pokazywał godzinę 4. 
Jaś był z siebie dumny. Jak tylko rodzice przyjechali do domu, zaprowadził ich na strych i zapre-
zentował im swoją niespodziankę. Tata Jasia nie mógł uwierzyć własnym oczom. Obszedł robocika 
pięć razy dookoła, robiąc wielkie oczy i cały czas się dopytywał:
– Naprawdę zrobiłeś go sam? Nikt ci nie pomagał? 
Mama początkowo była trochę niezadowolona ze straty „całkiem dobrego” odkurzacza, ale też nie 
kryła podziwu dla Jasia.
– A jak się to cudo nazywa? – zapytał tata. 
Po krótkim namyśle Jaś odpowiedział:
– NECIO. Nazywa się Necio. 
– To imię bardzo dobrze pasuje do tak sympatycznego, małego robocika – powiedziała mama. – Witaj 
w domu Neciu – dodała i wszyscy się roześmiali serdecznie.

Necio	sam	w	domu
Przyszedł czas upragnionych wakacji. Jasio 
bardzo się cieszył z wyjazdu, ale też i było mu 
smutno, że musi zostawić swojego nowego 
przyjaciela w domu. Próbował przekonać 
rodziców, żeby Necio pojechał razem z nimi, 
ale rodzice tylko sobie z tego żartowali. 
– Necio nie zając, nie ucieknie – mówiła mama. 
– Poza tym Necio chyba nie lubi kąpieli  
w morzu i opalania się na plaży, co Jasiu?  
– śmiał się tata.
Jeszcze przed wyjazdem tata Jasia trochę 
poprawił kabelki w robociku i podłączył go 
do komputera z Intenetem – powiedział, że w ten sposób Necio może się czegoś nowego nauczyć.  
Nie był pewien, czy to się uda, ale razem z Jasiem postanowili spróbować.
Podczas gdy Jasio z rodzicami wypoczywał nad morzem, w domu na strychu działy się bardzo dziwne 
rzeczy. Neciowi zamigotały wszystkie lampki i diody, wskazówki zegara na brzuszku zaczęły się szybko 
kręcić. Robocik zaczął płynnie poruszać nogami i rękoma, a z głośników rozległ się śpiew: „Jestem 
Necio, Necio.pl. W Internecie spotkasz mnie…”.
Jednak po chwili robocik pochylił głowę, migające lampki przygasły, wskazówki zwolniły, a jego ręce i nogi 
przestały się ruszać. Necio przypomniał sobie Jasia i posmutniał. Poczuł, że bardzo tęskni za chłopcem.

Necio	nadaje
Mały robot nie wiedział, co zrobić, żeby znowu zobaczyć Jasia. Myślał, myślał i nic. Nagle lampka  
na jego głowie rozbłysła mocnym, niebieskim światłem. Necio wpadł na pewien pomysł. Wyszukał  
w komputerze adres mailowy taty Jasia i wysłał mu przez Internet taką wiadomość:
„Hej Jasiu. To ja, robocik Necio. Umiem już pisać, mówić, a nawet śpiewać. Nauczyłem się też używać 
komputera i Internetu. Tylko bardzo za Tobą tęsknię. Spotkajmy się w Internecie – wystarczy, że wystu-
kacie z tatą na klawiaturze adres www.necio.pl. Przygotowałem tam dla Ciebie dużo niespodzianek”.
Tata Jasia odebrał wiadomość na komputerze i najpierw myślał, że to jakiś żart. „Ale nikt poza nami 
nie wiedział przecież o Neciu” – pomyślał. – „No, może poza babcią, ale babcia nie mogła napisać tej 
wiadomości”. 
Z zamyślenia wyrwał go śmiech Jasia wracającego właśnie z plaży. Tata go zawołał i pokazał mu 
wiadomość od robocika. Razem wystukali na klawiaturze adres www.necio.pl i… mało brakowało, 
aby z wrażenia pospadali z krzeseł.
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Na ekranie pojawił się Necio, odwrócił się do nich i zaczął mówić swoim śmiesznym, robocikowym głosem:
– Wreszcie jesteście. Witajcie na mojej stronie internetowej. Przygotowałem tu dla was duuużo 
ciekawych gier i zabaw. Zawsze jak za sobą zatęsknimy, możemy tu porozmawiać. Ale i tak nie mogę 
się doczekać, kiedy wrócisz do domu, Jasiu. Zrobiłem na strychu porządek i mam nadzieję, że poz-
wolicie mi tutaj zamieszkać.
Jasio podskakiwał ze szczęścia i krzyczał do mikrofonu w komputerze: 
– Pewnie, że możesz u nas mieszkać. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę!
A tata tylko wpatrywał się w ekran i powtarzał:
– Wielkie nieba, nie do wiary.

Pod	jednym	adresem
Wracając z wakacji, Jasio nie mógł się doczekać spotkania z Neciem. Jak tylko dotarli do domu, po-
biegł prosto na strych. Myślał, że już nic go nie zaskoczy, ale się mylił – pierwsze, co zobaczył, to nie 
był robocik, tylko dziwne, czarne stworki pozamykane w klatkach. Na szczęście był też Necio, który 
po serdecznym przywitaniu wszystko Jasiowi wytłumaczył.
– Jak tylko zrobiłem porządki na strychu, to zabrałem się za porządkowanie Internetu – opowiadał 
Necio. – Odkryłem, że można się tu wspaniale bawić, ale nie zawsze jest tu przyjemnie. Te stworki 
w klatkach to Sieciuchy, które czasami przeszkadzają w zabawie: krzyczą, straszą i opowiadają jakieś 
niestworzone historie. Najlepiej omijać je z daleka, ale ja je łapię i zamykam w klatkach. Po kilku 
godzinach, jak nie mają komu dokuczać, to robią się coraz mniejsze, aż w końcu znikają. Pomożesz mi 
trochę? Zobacz, to całkiem proste, wystarczy kliknąć w nie myszką. 
Jasio ochoczo przystąpił do zamykania Sieciuchów w klatkach. Najpierw nie szło mu to najlepiej, 
ale po chwili nabrał wprawy i Sieciuchy nie miały najmniejszych szans. A później Jasio długo, długo 
rozmawiał z Neciem. 
Robocik opowiedział mu o tym, jak uczył się z Internetu. Jak rozmawiał z innymi robotami. Jak  
oglądał zdjęcia i filmy z różnych stron świata. Jak bawił się na różnych stronach dla dzieci i jak bardzo 
tęsknił za Jasiem. A także o tym, jak z tej tęsknoty zrobił swoją własną stronę internetową.

– Ta twoja strona jest super. Mogę o niej 
powiedzieć Frankowi, Czarkowi, Kacprowi, 
Blance, Tosi i innym dzieciom w przed- 
szkolu? – zapytał Jaś.
– Oczywiście – odpowiedział Necio. – Powiedz 
im, żeby odwiedzali ją razem z rodzicami.  
I niech nie obawiają się Sieciuchów. U mnie 
jest bezpiecznie. W końcu nad wszystkim 
razem czuwamy, prawda?
– Prawda, kochany robociku – powiedział Jaś 
i uśmiechnął się do Necia. A Necio zamrugał 
do niego radośnie wszystkimi lampkami.

Po przeczytaniu bajki zadaj dzieciom pytania: 

 Jak nazywają się bohaterowie tej bajki?
 Kim jest Necio?
 Gdzie był Necio, gdy Jaś pojechał z rodzicami na wakacje?
 Co robił Necio, gdy sam był na strychu?
 Kim są Sieciuchy?
 Czy Necia można spotkać w Internecie?
 Co można robić dzięki Internetowi?

Praca	domowa:	Necio	konstruktor

Potrzebne materiały:
 druga strona zeszytu ćwiczeń lub arkusz z postacią Necia do wycięcia i złożenia zamieszczony 

 w niniejszym scenariuszu, powielony w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci.

Przekaż dzieciom do domu arkusz z postacią Necia. Będzie ją można wyciąć, złożyć i skleić. Zachęć 
dzieci, żeby powiedziały rodzicom o Neciu i serwisie www.necio.pl.
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Spotkanie II: tworzymy sieć 
– gra ruchowa

Czas trwania: 
30 minut.

Potrzebne materiały:
 kłębek wełny syntetycznej lub sznurka (powinien dać się łatwo rozwijać).

Cele: 
Zabawa ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami 

na temat Internetu. Polega na podawaniu sobie kłębka w taki sposób, 
by powstała sieć łącząca wszystkie dzieci biorące udział w zabawie.

Poproś dzieci, by utworzyły krąg i usiadły. Wprowadź je w temat zajęć.

	 Przebieg	spotkania	

„Usiądźmy wszyscy w kręgu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Internecie. Jak wiecie, Internet łączy  
komputery na całym świecie. Z tych komputerów korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci. Teraz  
my stworzymy taką internetową sieć. W zabawie staniecie się na chwilę komputerkami. Mam  
tutaj kłębek, który będziemy rzucać do siebie. Rzucając, będziemy wypowiadać imię osoby, do któ- 
rej chcemy, aby kłębek trafił – to tak jak w Internecie, zawsze wiemy, do kogo chcemy, żeby trafiła 
nasza wiadomość. Zobaczcie, rzucam kłębek i trzymam jego koniec. Jaś. [Nauczyciel wypowiada imię 
dziecka, do którego rzuca kłębek]. Teraz ty, Jasiu, trzymaj kawałek nitki i rzuć kłębek, do kogoś innego 
– pamiętaj, wypowiedz imię tej osoby.
Podawajcie kłębek w różnych kierunkach. Zobaczcie, jaka powstaje nam plątanina wełny”. 

W trakcie zabawy przypominaj dzieciom, żeby trzymały mocno swoje kawałki kłębka.
Kiedy wszyscy uczestnicy zabawy będą trzymać swój fragment kłębka, poproś ich, żeby wstali.

„A teraz mocno trzymajcie swoje fragmenty kłębka, wstańcie i spróbujcie je naciągnąć. Zobaczcie, jak 
sieć internetowa łączy komputery na całym świecie”.

Niech dzieci wstaną, siłują się z siecią. Potem znowu usiądą, dalej trzymając swoje fragmenty wełny. 
Kontynuuj rozmowę z dziećmi.

Pytanie	do	dzieci:
„Jak myślicie, co to jest Internet i do czego służy?”.

Zbierz kilka swobodnych wypowiedzi dzieci.

Ważne, aby na koniec powstała konkluzja, że Internet to sieć komputerowa, dzięki której różni ludzie 
mogą się łączyć z kim chcą, rozmawiać, wspólnie się bawić i poznawać wiele ciekawych rzeczy. Mogą 
słuchać muzyki, oglądać filmy, grać, przesyłać pliki, robić zakupy. 

Pytanie	do	dzieci:
„A wy, co byście chcieli robić w Internecie?”.

Zbierz kilka swobodnych wypowiedzi dzieci. Podsumuj zabawę.

„Dzisiaj, jako małe komputery, stworzyliśmy nasz własny, mały Internet. Internet to sieć, która łączy 
ze sobą komputery na całym świecie. Dzięki niemu można robić wiele ciekawych rzeczy. Powiedzcie 
rodzicom, żeby pokazali wam Internet. Zaproście ich na stronę www.necio.pl – będziecie mogli wspól-
nie odkrywać jego możliwości”.
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Spotkanie III: zabawy 
z klawiaturą – uzupełnianie 
arkuszy I oraz II

Czas trwania: 
30 minut.

Potrzebne materiały:
 zeszyty ćwiczeń (strony 3 i 4) lub arkusze I oraz II zamieszczone w niniejszym scenariuszu, 

 powielone dla każdego dziecka,
 plansze pokazowe z wyrazami do odnalezienia, zamieszczone w niniejszym scenariuszu,
 kredki,
 jako tła muzycznego możesz użyć piosenek, podkładów lub słuchowiska „Necio opowiada” 

 zamieszczonych na płycie CD lub pobranych z serwisu www.necio.pl.

Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z klawiaturą komputera. Powiedz dzieciom, żeby usiadły przy  
stolikach. Wprowadź je w ćwiczenie.

	 Przebieg	spotkania	

„Jak wiecie, żeby korzystać z Internetu, potrzebujemy komputera. Komputer, oprócz monitora, ma 
także klawiaturę i myszkę. Dzisiaj będziemy poznawać klawiaturę”.

Pytanie	do	dzieci:
„Czy wiecie, do czego służy klawiatura?”.

Zbierz kilka swobodnych wypowiedzi dzieci. Podsumuj je.

„Dzięki klawiaturze możemy pisać litery. Litery tworzą wyrazy. Bez liter nie stworzymy wyrazów. 
Dzięki klawiaturze możemy wpisywać adresy stron internetowych, które chcemy odwiedzić, pisać 
wiadomości, grać w gry. Czy pomożecie mi szukać liter?”.

Poproś dzieci o otwarcie zeszytów ćwiczeń na stronie 5 lub rozdaj arkusz I. Podaj instrukcję do 
ćwiczenia, pokazując i omawiając arkusz. Zadaniem dzieci będzie odszukiwanie i pokolorowanie liter 
na klawiaturze tworzących wyrazy „LIS” i „KOT”. Kolejne wyrazy, które dzieci mają znaleźć, możesz 
zaprezentować na planszach pokazowych. Do pomalowania każdego wyrazu dzieci powinny użyć in-
nego koloru. 

„Popatrzcie. Na obrazku są lis i kot. Jest też klawiatura komputera. Będziemy teraz szukać liter na 
klawiaturze komputera. Litery te utworzą nazwy zwierząt, które widzicie na obrazku. Będę pokazywać 
wam plansze z wyrazami, których szukamy. Popatrzcie na planszę i znajdźcie litery tworzące wyraz 
na klawiaturze. Jak już znajdziecie, pokolorujcie je. Wszystkie litery w nazwie powinny mieć taki sam 
kolor.
Najpierw poszukajmy lisa. Niech każde z was przygotuje sobie czerwoną kredkę”.

Pokaż planszę z wyrazem LIS – wymawiaj kolejno głoski, prosząc dzieci, by odnalazły odpowiednie 
litery na klawiaturze. Obserwuj pracę grupy, podchodź z planszą do poszczególnych stolików. Pomóż 
dzieciom, jeśli tego potrzebują.
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„Czy każdy znalazł już literę L? Ten, kto znalazł, niech zamaluje cały klawisz na klawiaturze komputera 
z literką L”. 
Powtórz powyższe czynności, pokazując dzieciom na planszy kolejne litery tworzące wyraz LIS.
Poproś dzieci o zmianę koloru na niebieski. Teraz ich zadaniem będzie odnalezienie na klawiaturze 
wyrazu „KOT”. Po wypełnieniu arkusza I dzieci mogą pokolorować rysunki. 

Jeśli dysponujesz czasem i widzisz, że dzieci pozytywnie reagują na ćwiczenie, poproś je o przejście 
do strony 4 lub rozdaj arkusz II i powtórz ćwiczenie – teraz zadaniem dzieci będzie odnalezienie 
wyrazów „RYBA” i „NECIO”. Możesz także powtórzyć to ćwiczenie podczas kolejnego spotkania.

L SI K TO

N OICER ABY
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Spotkanie IV: 
„Fajnie w Internecie” 
– nauka piosenki

Czas trwania: 
30 minut.

Potrzebne materiały:
 piosenka „Fajnie w Internecie”, 
 podkład muzyczny „Fajnie w Internecie”.

Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie poprzez 
naukę piosenki. Zachęcamy do regularnego ćwiczenia piosenki – po pewnym czasie dzieci powinny 
opanować cały tekst. Pierwsze próby powinny odbywać się z użyciem piosenki, żeby dzieci mogły 
się osłuchać z tekstem i opanować linię melodyczną.

	 Przebieg	spotkania	

Zwrotka	1
Fajnie	w	Internecie	spędzam	czas
i	wszystkie	zasady	dobrze	znam.
Imię	–	nie	podaję,
nazwisko	–	nie	podaję.
Zdjęcia	–	nie	wysyłam
i	tego	się	w	sieci	trzymam.

Ref.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
w	Internecie	bawimy	się.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
razem	z	Neciem	w	Internecie
nie	nudzimy	się!

Zwrotka	2
Klikam	w	sieci,	patrzę,	słucham,	gram.
Z	mamą,	z	tatą	–	wiem,	nie	jestem	sam.
Numer	–	nie	podaję,
adres	–	nie	podaję.
Sieciuch	–	chce	wykiwać,
Necio.pl	nas	wzywa!

Ref.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
w	Internecie	bawimy	się.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
razem	z	Neciem	w	Internecie
nie	nudzimy	się!
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Spotkanie V: Grzeczni 
w Internecie – rysowanie 

z użyciem arkusza III
Czas trwania: 

30 minut.

Potrzebne materiały:
 zeszyty ćwiczeń (strona 9) lub arkusz III zamieszczony 

w niniejszym scenariuszu, powielony dla każdego dziecka,
 kredki.

Cele:
Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, na czym polega komunikacja za pośrednictwem Internetu oraz 

zwrócenie ich uwagi, że w Internecie (jak w świecie rzeczywistym) należy być miłym i uprzejmym.

	 Przebieg	spotkania	

Poproś dzieci, aby dzieci usiadły przy stolikach. Wprowadź je w ćwiczenie.

„Dzisiaj porozmawiamy o Internecie. Dzięki niemu można rozmawiać z ludźmi, których znamy.  
Można do nich pisać, rozmawiać jak przez telefon, a nawet widzieć ich w czasie rozmowy dzięki 
kamerce podłączonej do komputera”.

Pytanie	do	dzieci:
„Jak myślicie, z kim możecie rozmawiać przez Internet?”.

Zbierz kilka wypowiedzi dzieci. W odpowie- 
dziach dzieci powinny podać bliższą i dalszą  
rodzinę, kolegów i koleżanki z przedszkola, 
klasy bądź podwórka. Po wysłuchaniu wszyst-
kich wypowiedzi podsumuj dyskusję. Zwróć 
uwagę dzieci na prawidłowe zachowanie się  
w stosunku do innych internautów.

„Jesteście jeszcze za mali, żeby samodzielnie 
komunikować się  przez Internet, ale jak dorośniecie 
przez Internet będziecie mogli porozmawiać  
z dziadkami, ciociami, wujkami, kuzynami. Z kimś 
z rodziny, kto akurat wyjechał lub mieszka w in- 
nym mieście. Musicie pamiętać, żeby w czasie roz-
mowy nikomu nie sprawić przykrości, być miłym  
i uprzejmym, mówić proszę i dziękuję. Tak, 
jak robicie, rozmawiając z kimś w domu czy  
przedszkolu”.

Poproś dzieci o otwarcie zeszytów ćwiczeń  
lub rozdaj arkusz III. Podaj instrukcję do 
ćwiczenia. Zadaniem dzieci będzie narysowanie 
w pustym oknie czegoś, co mogą powiedzieć 
innym przez Internet. Dzieci mogą przerysować 
symbole widoczne na arkuszu lub narysować 
coś innego.
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Symbole widoczne na arkuszu mają wydźwięk zarówno pozytywny (serce, kwiat, uśmiechnięta buźka, 
słońce), jak i negatywny (burza, smutna buźka, znak piratów, bomba). Jeśli dzieci narysują symbole  
o charakterze negatywnym, warto zwrócić na to uwagę w czasie dyskusji i podsumowania ćwiczenia.

„Na obrazku widzicie dzieci, które chcą porozmawiać ze sobą przez Internet. Zastanówcie się, o czym 
dzieci mogłyby rozmawiać. Narysujcie to w pustym oknie. Możecie przerysować symbole widoczne 
na górze obrazka”.

W trakcie ćwiczenia podchodź do stolików i sprawdzaj, jak dzieci sobie radzą. Po wykonaniu prac 
poproś dzieci, żeby opowiedziały o swoich rysunkach, co umieściły w oknie i dlaczego. Podkreślaj, że 
w Internecie, tak samo jak w świecie rzeczywistym, wszyscy powinni być dla siebie mili i uprzejmi, 
żeby nie sprawiać innym przykrości. Podsumuj ćwiczenie.

„W Internecie, jak w świecie rzeczywistym, trzeba być uprzejmym. Jeśli będziecie dla kogoś niemili, 
sprawicie mu przykrość. Pamiętajcie, żeby mówić o wszystkim, co się dzieje w Internecie, rodzicom. 
Możecie się pobawić w rozmawianie z innymi przez Internet w domu. Poproście rodziców, żebyście 
wspólnie skorzystali z komputera i wejdźcie na stronę www.necio.pl”. 

Praca	domowa:	Necio	–	memo

Potrzebne materiały:
 zeszyty ćwiczeń (ostatnie strony okładki) lub karty do gry memo zamieszczone w niniejszym 

 scenariuszu, powielone dla każdego uczestnika zajęć (z opcją kopiowania dwustronnego).

Przekaż dzieciom arkusze z kartami gry memo do wycięcia. Zachęć dzieci do wspólnej gry z rodzicami. 
Niech opowiedzą im o Neciu i stronie www.necio.pl. 

 ZAKOŃCZENIE: 

Na ostatnich zajęciach poproś dzieci, żeby usiadły w kręgu na podłodze i żeby każde z nich  
opowiedziało, co zapamiętało z zajęć dotyczących Internetu, co mu się podobało.
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Scenariusz przedstawienia pt. 
„Mój przyjaciel Necio”
Po zrealizowaniu zajęć, jeśli dzieci polubią Necia i będą miały ochotę na dalszą „zabawę w Internet”, 
proponujemy przygotowanie przedstawienia, które wykorzystuje elementy zawarte w scenariuszu  
ćwiczone przez dzieci przy okazji spotkań poświęconych korzystaniu z komputera i Internetu. Na przed-
stawienie można zaprosić rodziców lub dzieci z młodszych grup. To doskonała okazja, żeby rodzice pozna-
li Necia i serwis www.necio.pl i przekonali się, że dzięki Internetowi można bezpiecznie się bawić, uczyć  
i poznawać świat.

	Scenografia:	
Stolik, dwa krzesła, transparent z napisem Necio.pl, tło z papieru 
pakowego (można na nim zrobić wystawę prac wykonanych 
przez dzieci w trakcie realizacji zajęć lub pokolorować wspólnie  
z dziećmi w motywy nawiązujące do tematyki zajęć), dwa 
komputery wykonane z pudeł kartonowych (na jednej ze 
ścian narysowany ekran, a na wąskim pasku, wywiniętym 
na zewnątrz, przyklejone kolorowe kwadraty imitujące przy-
ciski, pozostałe elementy zamknięcia należy odciąć), dwie 
myszki komputerowe. Komputery ustawione na stoliku, tyłem  
do siebie wraz z krzesłami tworzą dwa stanowiska komputerowe.

Stolik z krzesłami powinien zostać ustawiony na drugim planie. Na pierwszym będą się ustawiać dzieci  
biorące udział w przedstawieniu. Obok sceny musi być miejsce dla aktorów, gdzie mogą usiąść i przygoto- 
wywać się do swojego wystąpienia. Po zakończeniu każdej części uczestnicy schodzą ze sceny.
Elementem przedstawienia jest prezentacja piosenki, dlatego należy przygotować sprzęt audio i podkład  
do piosenki „Fajnie w Internecie”. 

	Wykonawcy:	
Nauczyciel oraz dzieci. Liczba dzieci jest dowolna. Im więcej dzieci weźmie udział w przedstawieniu, tym krótsze 
partie tekstu będą do opanowania. Tekst można podzielić między dzieci w dowolny sposób.

 I. POWITANIE, WPROWADZENIE 

Wszyscy wychodzą na scenę, nauczyciel staje z boku. Po wypowiedzeniu ostatniej kwestii przez dzieci nauczyciel 
powinien dyskretnie zachęcić publiczność do oklasków na dobry początek.

NAUCZYCIEL:
Powitajmy	gości	wszystkich,
którzy	dziś	tu	do	nas	przyszli.
Przedstawienie	zaczynamy
i	serdecznie	zapraszamy.
Będą	wiersze	i	piosenka,
układanki	i	zagadki.
I	jeszcze	rzecz	najważniejsza:
robot	Necio	–	kto	to	taki?
Tego	się	dowiecie	prędko,
niech	każdy	nadstawi	ucha.
Przedstawienie	rozpoczęto.

DZIECI	(razem):
My	mówimy,	reszta	słucha!

EKRAN
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 II. ZAPOZNANIE PUBLICZNOŚCI Z NECIEM 

Przy stoliku, przy komputerach siada dwójka dzieci. Za plecami każdego z nich ustawia się dwu-, trzyosobowa 
grupka. Z zainteresowaniem obserwują, jak dzieci siedzące przy komputerach bawią się w Internecie. Pokazują 
coś sobie nawzajem, wskazując na ekrany komputerów.

DZIECKO	PRZY	KOMPUTERZE	1:
Mam	komputer	–	radość	wielka,
każdy	nań	z	zazdrością	zerka.

DZIECKO	PRZY	KOMPUTERZE	2:
Też	chcę	tak,	jak	inne	dzieci,
znaleźć	coś	dla	siebie	w	sieci.

DZIECKO	PRZY	KOMPUTERZE	1:
Klikam	–	jestem	w	Internecie.

DZIECKO	PRZY	KOMPUTERZE	2:
Spotkam	się	za	chwilę	z	Neciem.

DZIECKO	3	(jedno	z	grupki):
Chce	Internet	nam	pokazać,
stronę	wypełnioną	grami.

DZIECKO	4	(jedno	z	grupki):
Do	zabawy	nas	zaprasza
wspólnej,	razem	z	rodzicami.

DZIECKO	5	(jedno	z	grupki):
Strona	Necia	w	Internecie,
najfajniejsza	jest	na	świecie.

DZIECKO	6	(jedno	z	grupki):
Każde	dziecko	dobrze	wie

DZIECI	(razem):
www.necio.pl.

 III. UKŁADANIE NAPISU NECIO.PL 

Do tej części będzie potrzebnych osiem tekturowych, kwadratowych plansz. Na każdej z nich powinna się 
znaleźć jedna litera tworząca hasło: NECIO.PL (na jednej będzie kropka). Na scenę wychodzi czworo dzieci. 
Wypowiadają swoje kwestie. Schodzą ze sceny. Z boku szykuje się ośmioro dzieci (każde ze swoją planszą  
z tektury). Nauczyciel staje z boku i wygłasza swoją kwestię. Dzieci wykonują jego polecenia. Tempo czytania  
wolne, dzieci ustawiają się według instrukcji podawanej przez nauczyciela, tworząc napis NECIO.PL.  
Po utworzeniu napisu publiczność powinna przeczytać go na głos.

DZIECKO	7:
Klawiaturę	ma	komputer,
pomaga	wszystkim	w	pisaniu.

DZIECKO	8:
Kropka,	spacja,	sporo	liter
znajdują	się	w	każdym	zdaniu.
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DZIECKO	9:
Teraz,	żeby	was	zachęcić,
pobawimy	się	w	literki.

DZIECKO	10:
Klawisz	po	klawiszu	stanie,
aż	powstanie	napis	wielki.

NAUCZYCIEL:
N	niech	stanie	na	początku,
E	i	C	są	zaraz	za	nim,
O	na	końcu	stanie	w	rządku
i	już	cały	wyraz	mamy.
Jeszcze	I	się	zapodziało,
lecz	przed	O	się	już	gramoli.
Potknęło	się	i	zachwiało…
Uff!	Stanęło…	Niech	już	stoi!
Jeszcze	kropka,	za	nią	P,	
a	za	P	niech	stanie	L.
Jak	już	ustawicie	się,
to	powstanie	napis	ten.
Jedną	prośbę	do	was	mamy,
niezbyt	wielką,	ot	drobnostka.
Przeczytajcie	adres	na	głos,
właśnie	tam	się	chcemy	dostać.

 IV.  SIECIUCHY 

Na scenę wychodzi pięcioro dzieci i nauczyciel. Wypowiadają swoje kwestie i schodzą ze sceny.

DZIECKO	1:
W	Internecie	czas	spędzamy,
klikamy,	gramy,	słuchamy.

DZIECKO	2:
Lecz	zabawę	chcą	nam	popsuć
stwory,	zwane	Sieciuchami.

DZIECKO	3:
Kreatury	to	przebiegłe,
lecz	my	nabrać	się	nie	damy.

DZIECKO	4:
Gdy	Sieciuchy	atakują,
to	je	w	klatkach	zamykamy.

DZIECKO	5:
My	się	wcale	nie	boimy,
bo	zasady	dobrze	znamy.

NAUCZYCIEL:
A	gdy	dzieje	się	coś	złego?

DZIECI	(razem):
Z	rodzicami	rozmawiamy!
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 V. ZAGADKI 

Na scenę wychodzi sześcioro dzieci. Prezentują zagadki. Rozwiązania zagadek powinna podawać publiczność 
oraz wszystkie dzieci.

DZIECKO	1:
Wszyscy	razem,	na	trzy-cztery,
kto		odgadnie	hasło	w	net.

DZIECKO	2:
Sieć,	co	łączy	komputery,
nazywa	się…	(Internet)

DZIECKO	3:
Mój	przyjaciel	w	Internecie,
co	pomaga	wszystkim	dzieciom.

DZIECKO	4:
Miły	bardzo,	wy	już	wiecie,
ten	robocik	to	jest…	(Necio)

DZIECKO	5:
Necio	je	zamyka	w	klatkach,
już	nie	skrzywdzą	nawet	muchy.

DZIECKO	6:
Jeden	klik	i	po	kłopotach,
uciekają	złe…	(Sieciuchy)

 VI. PIOSENKA „FAJNIE W INTERNECIE” 

Wszystkie dzieci wychodzą na scenę. Śpiewają piosenkę. Wszyscy zostają na scenie.

Zwrotka	1
Fajnie	w	Internecie	spędzam	czas
i	wszystkie	zasady	dobrze	znam.
Imię	–	nie	podaję,
nazwisko	–	nie	podaję.
Zdjęcia	–	nie	wysyłam
i	tego	się	w	sieci	trzymam.

Ref.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
w	Internecie	bawimy	się.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
razem	z	Neciem	w	Internecie	
nie	nudzimy	się!

Zwrotka	2
Klikam	w	sieci,	patrzę,	słucham,	gram.
Z	mamą,	z	tatą	–	wiem,	nie	jestem	sam.
Numer	–	nie	podaję,
adres	–	nie	podaję.
Sieciuch	–	chce	wykiwać,
Necio.pl	nas	wzywa!
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Ref.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
w	Internecie	bawimy	się.
Necio	to	wie	i	każdy	to	wie,
razem	z	Neciem	w	Internecie	
nie	nudzimy	się!

 VII.  ZAKOŃCZENIE 

Wersy zakończenia wszystkie dzieci mogą mówić razem.

DZIECKO	1:
Teraz	Necia	dobrze	znamy,
surfujemy	w	Internecie.

DZIECKO	2:
Dobrze,	że	czuwają	nad	tym
mama,	tata	razem	z	Neciem.

NAUCZYCIEL:
Za	spotkanie	dziękujemy,
to	już	koniec	przedstawienia.
Jeszcze	pozdrowienia	ślemy
i	mówimy…

DZIECI	(razem):
Do	widzenia!
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5. Załączniki
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ZAŁCZNIK	IZAŁĄCZNIK	IWYTNIJ  KARTY

ZAGRAJ W MEMO
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WYTNIJ  KARTY

ZAGRAJ W MEMO

ZAŁĄCZNIK	II
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ZAŁĄCZNIK	IIIWYTNIJ ,  ZŁÓŻ

I SKLEJ ROBOTA.
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L SI

K TO

Q POIUYTREW
A LKJHGFDS

NBVCXZ M

2 098765431

, . ?

Zna jdź  i  p oko l o ru j 

n a  k l aw i a tur z e  l i t e r y 

tworzą c e  wyrazy. 

Do  ka żdego  wyrazu 

u ży j  i nnego  ko l o ru .

ARKUSZ	I
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ARKUSZ	II

N OICE

R ABY

Q POIUYTREW
A LKJHGFDS

NBVCXZ M

2 098765431

, . ?

Zna jdź  i  p oko l o ru j 

n a  k l aw i a tur z e  l i t e r y 

tworzą c e  wyrazy. 

Do  ka żdego  wyrazu 

u ży j  i nnego  ko l o ru .
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fgshfgdhzfgdhz

Nary su j  w  okn i e ,  o  c z ym  dz i e c i 

mogą  r o zmaw i a ć  p r z e z  I n t e rne t . 

Może s z  p r z e ry sować  s ymbo l e 

w ido c zne  n ad  oknem .

ARKUSZ	III
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PLANSZA	POKAZOWA	I

L
S

I
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PLANSZA	POKAZOWA	II

K
T

O
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PLANSZA	POKAZOWA	III

R
A

B
Y
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PLANSZA	POKAZOWA	IV

N
O

I
C

E



Zajęcia „Necio.pl – zabawa w Internet” poświęcone są bezpieczeństwu najmłodszych użytkowników Internetu 
– przedszkolaków oraz uczniów klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej. Ich celem jest zapoznanie dzieci 
z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem oraz zasadami bezpiecznego i efektywnego 
korzystania z sieci. W czasie zajęć dzieci słuchają bajki, uczą się piosenki, poznają klawiaturę komputerową, 
rozmawiają na temat zasad dobrego zachowania online. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci wspólnie z nauczy-
cielem mogą przygotować przedstawienie na temat bezpieczeństwa w sieci, bazujące na elementach scenariusza.


