
ZDALNE LEKCJE
Jak zorganizować sobie naukę w domu? 

BEATA KARAŚ -JASZCZUR



UCZ SIĘ W DOMU

• Systematycznie.

• Codziennie zgodnie z planem lekcji.

• Pracuj rano i przed południem.

• Podziel czas nauki na pracę z komputerem oraz z podręcznikiem 

i ćwiczeniami.

• Bądź odpowiedzialny. Pamiętaj, uczysz się tego, czego uczyłbyś się 

w szkole.

• To wyjątkowe doświadczenie. Nauka przez Internet to coś nowego, 

czego wszyscy doświadczamy pierwszy raz.

• Nie jesteś sam. Nauczyciele są z Tobą.

• Dobrze wykorzystaj ten czas!

• .



BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM 

• Usiądź przy komputerze w odległości 

około 40-70 cm.

• Na ekranie monitora nigdy nie powinno 

odbijać się światło.

• Co 30 minut rób krótkie przerwy: wstań, 

przejdź się, przeciągnij jak kot.

• Wietrz pomieszczenie, w którym się 

uczysz.

• Używaj czcionek Arial lub Times New 

Roman w wielkości 12-14 punktów. 

• Jeśli zauważyłeś u siebie bóle głowy, 

zmęczenie wzroku odejdź od komputera.



PRAWIDŁOWA
POZYCJA
W TRAKCIE
NAUKI



BEZPIECZEŃSTWO W SIECI



CHROŃ SWOJĄ

PRYWATNOŚĆ! 

Tylko swojemu nauczycielowi 

podajesz imię i nazwisko logując się 

do swoich grup przedmiotowych.

Na nieznanych stronach nie podawaj

swoich danych osobowych, takich jak: 

imię, nazwisko, numer telefonu czy

adres domowy. Zastanów się, czy

warto publikować swoje zdjęcia.



ZADBAJ O SWÓJ

WIZERUNEK!

Jeśli publikujesz w sieci swoje

zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko

Twoi znajomi.

Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które

mogą Ci zaszkodzić dziś lub za

jakiś czas.



MÓW, JEŚLI COŚ JEST NIE TAK!

Kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie 

zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie 

opowiedz o tym rodzicom lub innej 

zaufanej osobie dorosłej.

Możesz skontaktować się z Telefonem 

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc 

pod bezpłatny numer 116 111.

Jest czynny codziennie, 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu.

https://www.116111.pl/


NIE UFAJ OSOBOM POZNANYM W SIECI! 

• Nie spotykaj się z osobami poznanymi

w Internecie. O propozycjach

spotkania od internetowych

znajomych informuj rodziców. 

• Nigdy nie umawiaj się w miejscu

nieznanym lub w domu prywatnym.



SZANUJ INNYCH W SIECI!

• Nie obrażaj nikogo!

• Nie reaguj agresją na agresję!

• Nie używaj wulgaryzmów!

• Szanuj cudzą własność!

• Traktuj innych z szacunkiem!

• Swoje zdanie wyrażaj 

w sposób kulturalny.



KORZYSTAJ Z UMIAREM Z INTERNETU!

NIE JESTEŚ PIRATEM!
Nie wykorzystuj materiałów znalezionych w Internecie 

bez zgody ich właściciela, ani w inny sposób nie naruszaj 

w sieci prawa autorskiego.

DBAJ O ZDROWIE!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu 

czy smartfona może zaszkodzić Twojemu 

zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

NIE JESTEŚ BOHATEREM GRY!

Nie utożsamiaj się z bohaterami gier i nie naśladuj ich.

PAMIĘTAJ O SPOŁECZNYCH NORMACH 

POSTĘPOWANIA!

W grach często zacierają się granice między dobrem 

a złem – wszystko staje się względne.



CHROŃ 
SWÓJ 

KOMPUTER!

Pamiętaj, że podejrzane strony, linki, maile

mogą zawierać wirusy. Nie otwieraj plików 

niewiadomego pochodzenia, gdyż mogą w ten 

sposób uszkodzić twój komputer lub 

zainstalować szpiegowskie oprogramowanie. 



UWAŻAJ 

NA SIEBIE!


