Porady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w wieku 5-6 lat
Dzieci w wieku 5-6 lat zazwyczaj pozytywnie patrzą na świat i są z natury otwarte. Są
dumne z nowo nabytych umiejętności pisania i czytania, uwielbiają rozmawiać i dzielić się
swoimi pomysłami. Nie tylko starają się być grzeczne, ale są ufne i rzadko kwestionują
autorytet rodziców.
Co dzieci w wieku 5-6 lat mogą robić w Internecie?
Dzieci w tym wieku mogą wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie, używać myszy i
grać w gry komputerowe. Jednak są całkowicie zależne od rodziców lub starszego
rodzeństwa, jeśli chodzi o wyszukiwanie witryn internetowych, interpretowanie informacji
dostępnych w Internecie czy wysyłanie wiadomości e-mail.
Wskazówki bezpieczeństwa
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek bezpieczeństwa, które warto wziąć pod uwagę przy
korzystaniu z Internetu z dziećmi w wieku 5-6 lat.
• Dodaj odpowiednie witryny do listy Ulubione (j. ang.), aby utworzyć własne środowisko sieciowe
dla swoich dzieci.
• Korzystaj z wyszukiwarek przyjaznych dzieciom (np. MSN Kids Search (j. ang.)) lub
wyszukiwarek z funkcją kontroli rodzicielskiej.
• Ustaw komputery z dostępem do Internetu w ogólnodostępnym miejscu, gdzie można łatwo
nadzorować poczynania dziecka.
• Poszukaj narzędzi do filtrowania zawartości Internetu (np. funkcja kontroli rodzicielskiej w
usłudze MSN (j. ang.)), które będą uzupełniać, a nie zastępować, nadzór rodzicielski.
• Stosuj oprogramowanie blokujące wyskakujące okienka, aby chronić dzieci przed napastliwymi
reklamami. Najnowsza wersja systemu Windows XP oraz Pasek narzędzi MSN (j. ang.) są
wyposażone w taki program.
• Zacznij uczyć dzieci, czym jest prywatność. Powiedz im, aby w sieci nigdy nie ujawniały
informacji o sobie i swojej rodzinie.
• Nie pozwalaj dzieciom w tym wieku korzystać z wiadomości błyskawicznych, poczty
elektronicznej, pokojów rozmów czy forów dyskusyjnych.
• Zachęcaj dzieci do mówienia o tym, co wzbudza w nich niepokój lub poczucie zagrożenia.
Zachowaj spokój i przypominaj dzieciom, że nie spotka je żadna kara, jeśli zwrócą na coś uwagę
rodziców Pochwal ich zachowanie i zachęć do ponownego zwrócenia się do Ciebie w takiej
sytuacji. Dowiedz się więcej o sposobach postępowania z internetowymi pedofilami i
dręczycielami.

