
NA TEJ LEKCJI DOWIECIE SIĘ 
• jak pogodzić relacje wirtualne i realne, 
• jak być dobrze wychowanym internautą. 



świat bez Internetu? 
Czy wasi pradziadkowie korzystali ze smartfonów albo mieli ulu
bione gry komputerowe? Czy zakładali swoje profile na portalach 
społecznościowych i poprzez komunikatory internetowe byli do
stępni przez całą dobę? Oczywiście, że nie. Mimo to byli szczęśliwi, 
mieli przyjaciół, potrafili spędzać czas w ciekawy sposób. Dlaczego 
zatem tak trudno dziś sobie wyobrazić świat bez internetu? 

Internet jest wynalazkiem X X wieku. To bez wątpienia jeden 
z największych wynalazków wszech czasów. Rozwój sieci zmienił 
świat raz na zawsze. Czasem mówimy, że świat po wynalezieniu 
internetu nie jest już tym samym światem, który znali nasi przod
kowie. Wasi rodzice, nauczyciele i autorki tego podręcznika pamię
tają jeszcze, jak wyglądało życie przed erą komputerów, smartfo
nów i tabletów. Wy urodziliście się w latach bardzo dynamicznego 
rozwoju sieci, dlatego internet jest dla was jak powietrze - nie mo
glibyście bez niego żyć. 

• Zalety internetu 

Można wymienić mnóstwo korzyści, które daje używanie interne
tu. Można bez wychodzenia z domu zrobić zakupy i zapłacić ra
chunki oraz zarezerwować bilet do teatru albo na pociąg. Co wię
cej, dorośli szukają przez internet pracy, a nierzadko właśnie dzięki 
niemu mogą ją w ogóle wykonywać. Dzięki sieci można mieć łatwy 
i szybki dostęp do informacji, bo prawie wszystkie gazety prowadzą 
swoje strony www. Jeśli potraficie szukać informacji, sieć będzie też 
dla was przydatna w nauce. Niektórzy twierdzą, że w internecie jest 
wszystko. Znajdziecie tam na przykład filmy przyrodnicze o intere
sujących was gatunkach zwierząt i ciekawostki astronomiczne dla 
fanów kosmosu oraz posłuchacie programu informacyjnego w za
granicznym radiu w języku, którego się uczycie. Innymi zaletami 
rozwoju internetu jest rozrywka (na przykład: oglądanie filmów 
czy wirtualne zwiedzanie muzeów) oraz utrzymywanie kontaktów 
ze znajomymi (na przykład: konumikacja za pomocą e-maili lub 
portali społecznościowych). 



Wolny czas spędzany w internecie 

Internet daje nieskończenie wiele propozycji spędzania wolne
go czasu. Wśród nich jest słuchanie radia i muzyki, granie w gry 
komputerowe czy oglądanie teledysków, filmów i . . . telewizji, która 
kiedyś była zupełnie oddzielnym medium. Jeszcze kilka lat temu 
nie byle możliwe, aby obejrzeć w sieci powtórkę ulubionego serialu 
albo kupić bilety do kina internetowego i zobaczyć nową produkcję 
na ekranie własnego komputera. Ciekawym sposobem spędzenia 
wolnego czasu może być także prowadzenie błoga i publikowanie 
na nim swojej twórczości (na przykład poetyckiej, malarskiej) lub 
dzielenie się inną pasją. 

Nieograniczone możliwości internetu sprawiają, że czasem ła
two zapominamy, że równie wartościowe rozrywki oferuje świat 
rzeczywisty. Można na przykład uprawiać sport. Granie w najnow
szą wersję wirtualnych rozgrywek piłkarskich trenuje jedynie nad
garstki - sami przyznacie, że nie da się tego porównać do zmęcze
nia, ale i ogromnej satysfakcji z dobrze przeprowadzonego treningu 
na prawdziwym boisku. Sprawdzonym sposobem na relaks są też 
zajęcia pozalekcyjne, których oferta jest bardzo szeroka (od nauki 
gry na instrumentach i kółka matematycznego po klub szachowy 
i kurs jazdy konnej). Nie zapominajcie też o... książkach! Systema
tyczne czytanie poszerza zasób słów, pomaga w nauce ortografii, 



rozwija wyobraźnię. Oczywiście możecie powiedzieć, że książki też 
są dostępne w internecie. Macie rację. Jednak audiobooki i e-booki 
to nie to samo, co pięknie ilustrowana, szeleszcząca książka. 

Relacje w sieci, sieć relacji 
oprócz rozrywki, internet jest dla was miejscem, w którym po
znajecie nowe osoby i utrzymujecie kontakty ze starymi znajo
mymi i rodziną. Łatwa, szybka i tania komunikacja jest wielkim 
udogodnieniem. Łatwość polega na tym, że nie musicie korzystać 
z dodatkowych urządzeń, bo komputery, smartfony czy tablety, 
które już macie, umożliwiają komunikację. Możecie szybko skon
taktować się zarówno z koleżanką z bloku, jak i z ciocią z zagranicy. 
Kolejną zaletą są niskie koszty. Kiedyś minuta telefonicznego po
łączenia z osobą mieszkającą w innym kraju kosztowała kilka zło
tych. Dzisiaj dzięki komunikatorom możecie rozmawiać za darmo. 

Łatwy, szybki i tani kontakt zachęca do tego, aby pisać SMS-y 
albo rozmawiać za pośrednictwem komunikatorów. Taki sposób 
porozumiewania się wymaga mniejszego wysiłku niż umówie
nie się na spotkanie, a potem ubranie się i wyjście z domu, aby 
spotkać kogoś osobiście. Czy jednak właśnie osobiste spotkania 
nie wydają wam się bardziej wartościowe? Można wtedy zoba
czyć czyjś uśmiech i lepiej odgadnąć, co ta osoba naprawdę czuje. 



Nawet gdybyśmy mieli milion emotikonów, one nigdy nie odda
dzą prawdziwych uczuć w realnym świecie: radości, zadowolenia, 
smutku czy złości. 

Mówi się czasem, że internetowe znajomości to kwiat... bez 
zapachu. Oznacza to, że co prawda ładnie wyglądają i robią do
bre pierwsze wrażenie, ale nie ma w nich więzi, czyli niewidzialnej 
nitki, która łączy ludzi, sprawia, że stają się sobie bliscy. Porówna
nie internetowych relacji do kwiatu bez zapachu pokazuje, że aby 
naprawdę stać się czyimś przyjacielem, trzeba dać mu swoją obec
ność w świecie realnym. 

• Dobrze wychowani internauci 

Na jednej z poprzednich lekcji przedstawiliśmy zasady dobrego 
wychowania. Czy wiecie, że obowiązują one także w internecie? 

Pierwsza i najważniejsza zasada brzmi: zachowujcie się w in
ternecie tak, jak zachowalibyście się w świecie realnym. Wydaje się 
wam czasem, że świat wirtualny tak naprawdę nie istnieje. Tym
czasem on jest prawdziwy i napisane słowa są prawdziwe. Jeśli więc 
w szkole nie obrażacie swoich kolegów i koleżanek, nie róbcie też 
tego w internecie. Przykre słowo, choć wyświetlone na tablecie, 
a nie wypowiedziane prosto w oczy, sprawia taki sam ból. 

W świecie realnym nie rozdajecie swoich zdjęć i nie podajecie 
swoich danych obcym osobom. Druga zasada brzmi: nie ujaw
niajcie w internecie informacji o sobie i swojej rodzinie. Niestety, 



możecie poznać w sieci nieuczciwą osobę, która będzie chciała wy
korzystać wasze zdjęcia albo dane (imię, nazwisko, adres, numer 
telefonu) w niewłaściwy sposób. 

Zasada trzecia: tak jak w świecie realnym reagujecie na niespra
wiedliwe traktowanie, tak też przyjmijcie identyczną postawę na 
portalach społecznościowych, na forach, w komunikatorach. Jeśli 
zauważycie, że komuś dzieje się krzywda, zawsze stańcie w jego 
obronie albo poproście o pomoc dorosłych, którym ufacie. 

• Pułapki internetu 

Wystarczy jedno kliknięcie na tablecie i jesteście w przepięknej 
dzikiej puszczy amazońskiej. Wystarczy jedno Idilcnięcie na smart-
fonie i rozmawiacie z koleżanką z klasy. Wystarczy jedno kliknię
cie i słuchacie ulubionej muzyki. Należy jednak zachować zdrowy 
rozsądek, bo od internetu i urządzeń elektronicznych łatwo można 
się uzależnić. 

POLECENIA I PYTANIA 
Jak uniknąć uzależnienia od internetu? Pracując w grupach, po
dajcie kilka pomysłów. Następnie stwórzcie klasową listę rad dla 
młodego internauty. 


