2.1. Mjesto za igru i zabavu
Postoje razna mjesta za igru i zabavu na kojima djeca mogu igrajući se usvajati potrebne vještine i
znanja. Sve se češće učenici u slobodno vrijeme, ali i na nastavi, koriste računalom i internetom kao
sredstvom za učenje i zabavu.
Kao što djecu odmalena učimo da stvarnim svijetom ne lutaju sami, tako ih trebamo poučiti i da
njihovo pretraživanje i rad na internetu zahtijeva nazočnost starije osobe i njezinu pomoć u slučaju
da se pojavi problem. Djeca često zalutaju na stranice s filmovima i igrama neprimjerena sadržaja,
pogotovo ako su na internetu bez nadzora odrasle osobe. Stoga je bitno uputiti djecu na siguran put
pretraživanja interneta.

K O M U N I K A C I J A

Roditelj djetetu treba preporučiti i ograničiti mrežne stranice koje može posjećivati. Posebice je važno
ograničiti igranje igara i gledanje filmova koji potiču nasilno ponašanje.
Postoji program roditeljske zaštite koji možete postaviti na svoje računalo i na taj način ograničiti
mogućnost da vaše dijete zaluta na stranice s neprimjerenim sadržajima.
Obiteljske aktivnosti
Zajedno posjetite mrežnu stranicu www.crtani.net/za-velike-i-male i pronađite sadržaje u kojima
možete zajedno sudjelovati. Možete igrati igre, kreativno se izražavati, pročitati zanimljiv članak,
pogledati crtani film…
Posjetite još neku od preporučenih stranica slijedeći poveznice na petzanet.HR/Modul1/poveznice,
istražite što sve vaše dijete zajedno s vama može raditi na tim stranicama.
Primjerice, možete igrati matematičke igre i slagalice sa žapcem Hopom, istražiti poveznice na
portalu za djecu, roditelje, učitelje Zlatna djeca, gledati crtane filmove o profesoru Baltazaru ili gledati
obrazovne crtane filmove (Did you see something weird on the Internet?).
Ovo je moje mjesto
za igru i zabavu.

Volim se igrati na računalu.

Ponašajmo se odgovorno i
oprezno.
Pravila prijateljstva jednako
vrijede u stvarnome i u svijetu
interneta.
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Neka roditelji
sudjeluju u
tvome
izboru mjesta za
igru i zabavu
na internetu.

