
INFORMACJE ORAZ MATERIAŁY DLA RODZICÓW 
 
1) Krótka książka o koronawirusie dla dzieci (PDF): 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf?fbclid=IwAR2X6SHiSLw

W8ud0ZZ-_eylakuR4_ngBcBdF3hJsYiCpRtaoj1jC3_XHoR4 

2) Artykuły dla rodziców: Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji związanej z koronawirusem. 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-

koronawirusem/ 

https://psychoterapia.plus/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-epidemii-koronawirusa/ 

3) Poradnik jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie. 

https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-

rodzicow.pdf 

4) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie młodzi 

ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
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5) Strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami 

kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie                                 

i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów. 

www.dzieckowsieci.pl 

6) Platforma internetowa z grą dla dzieci i młodzieży dotycząca cyberbezpieczeństwa - przejdź wszystkie 

etapy gry i zdobądź certyfikaty! 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland 

7) Platformy edukacyjne: 

www.superkid.pl 

www.pisupisu.pl 

www.matzoo.pl 

www.ortografka.pl 

 

Filmy warte uwagi – podział na grupy wiekowe 

Przedszkole Opis 

Odlot Marzenia, wartości w życiu 

Ralph Demolka O docenianiu siebie samego, samoakceptacja 

http://www.superkid.pl/
http://www.pisupisu.pl/
http://www.matzoo.pl/


Balerina O spełnianiu marzeń 

Zwierzogród Marzenia, dążenie do celu 

 

Klasy 1-3 Opis 

W głowie się nie mieści Film familijny na temat emocji i ich działania 

Cudowny chłopak Akceptacja, tolerancja 

Zwierzogród Marzenia, dążenie do celu 

Odlot Marzenia i wartości w życiu 

Dom Stawianie czoła lękom 

Ralph Demolka O docenianiu siebie samego, samoakceptacja 

Kraina cudów O wadze optymizmu w życiu 

Balerina Spełnianie marzeń 

Krudowie O wartości jaką jest rodzina, przyjaźń 

Sekrety morza Miłość, tęsknota i odwaga, o rodzinie 

Wall-e Przekaz - dbajmy o siebie i środowisko 

Stalowy gigant Poszukiwanie przyjaciół, samotność 

Rodzinka Robinsonów O pokonywaniu trudności, dążeniu do celów, 

nadziei 

W spirali agresji czyli wojny braci Cyberprzemoc 

 

Klasy 4-6 Opis 

Gra Endera Przygodowy, akcja w Galaktyce 

Koko Film animowany o meksykańskim świecie 

zmarłych, wartość rodziny 

Cudowny chłopiec Wzruszający film o akceptacji i samoakceptacji 

swojego wyglądu, prawdziwa przyjaźń 

Dom Wychodzenie poza sferę komfortu i stawienie 

czoła lękom 

Podaj dalej Radość z pomagania 

Sekrety morza Miłość, tęsknota i odwaga, o rodzinie 

Wielka szóstka Współpraca - realizacja misji, przyjaźń 

Miasto cienia Narzucanie wyboru zawodu, akcja, misja, 

przeciwstawianie się manipulacji 

Wall-e Przekaz - dbajmy o siebie i środowisko 

Ósmoklasiści nie płaczą O przyjaźni, a także o mierzeniu się z trudną 

chorobą, wzruszający 

Gang szklanych kulek Film o przyjaźń, koleżeństwie, współpracy, 

pierwszym zauroczeniu, sprawiedliwości, 

akceptacji 

Krudowie O wartości jaką jest rodzina, przyjaźń 



Rodzinka Robinsonów O pokonywaniu trudności, dążeniu do celów, 

nadziei 

 


