Nie wszystko co znajdziesz w internecie jest prawdą
Co będzie potrzebne?
• Komputer/ smartfon (z podłączeniem do internetu) do odtworzenia filmu pt.: „Nie
można wierzyć we wszystko”
Liczba uczestników: minimum 2 osoby
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku: 9-11 lat
Czego dowie się Twoje dziecko?
• Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z brakiem krytycznego spojrzenia na treści
znalezione w sieci.
• Jak oceniać źródła informacji i ich wiarygodność.
Opis zabawy
Internet to nieocenione źródło wiedzy i skarbnica wielu ciekawych informacji. Przydaje się
nam każdego dnia i jest niezastąpiony np. w odrabianiu lekcji. Szczególnie obecnie, gdy
wszyscy uczniowie otrzymują zadania do samodzielnego wykonania w domu. Wiara we
wszystko, co można znaleźć w internecie może stać się dla dziecka pułapką. Jak
rozpoznać, które źródła są wiarygodne, rzetelne, wartościowe, a które nie? Gdzie szukać
informacji? Jak sprawdzić, które z nich są prawdziwe?
Bądź przewodnikiem swojego dziecka po wiarygodnych źródłach wiedzy i naucz je
krytycznego podejścia do informacji znalezionych w sieci. Jak to zrobić? Pomoże Ci w tym
nasza zabawa.
Obejrzyj wspólnie z dzieckiem film, pt.: „Nie można wierzyć we wszystko”
(otwórz poniższy adres internetowy lub widoczny obok QR-kod)
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
Po obejrzeniu filmu porozmawiaj z dzieckiem o tym, jakie informacje można znaleźć
w internecie, czy wszystkie możemy uznać za godne zaufania, jak sprawdzić, które źródła
są wiarygodne, a autor tekstu mówi prawdę. Podpowiedz, jak może ocenić wiarygodność
informacji.

Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w sprawdzeniu, czy warto
skorzystać z danego źródła:
• Sprawdź kim jest osoba, która przygotowała materiał. Czy autor jest ekspertem
w swojej dziedzinie, czy zna się na tym, o czym pisze?
• Czy strona, z której korzystasz jest profesjonalnie prowadzona (teksty są napisane
starannym językiem, nie zawierają błędów językowych lub ortograficznych, autorzy
podpisują swoje teksty, podają źródła, z których korzystają itp.)?
• Czy tekst opiera się na sprawdzonych źródłach, odwołuje się do innych profesjonalnych
tekstów nauki, kultury itp.? (warto sprawdzić w innych źródłach czy informacja jest
prawdziwa i wiarygodna)
• Czy podane informacje są aktualne? Czy strona jest na bieżąco aktualizowana?
(publikowane materiały powinny być opatrzone datą zamieszczenia lub powstania)
• Czy informacje są obiektywne, prezentują różne punkty widzenia?
• Czy strona jest sponsorowana? Czy zawiera reklamy lub treści propagandowe?
Umiejętności krytycznej oceny źródła informacji można się nauczyć. Wymaga ono jednak
ciągłego treningu. Taki trening możesz prowadzić ze swoim dzieckiem zawsze i wszędzie:
w trakcie odrabiania pracy domowej, wspólnego planowania podróży przy użyciu map
i informacji dostępnych w sieci, wyszukiwania wiadomości o aktualnych wydarzeniach na
świecie itp.
Pokazuj też swojemu dziecku serwisy i strony, które Ty uznajesz za bezpieczne
i wiarygodne. Wykaz rekomendowanych stron i portali edukacyjnych znajdziesz na
przykład tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

