
Podporniki:

2 0 1 1

PUBLISHED BY

Bi t i n a sp le t u

Igra jmo se
i n učimo:



O delovnem zvezku
Danes vse mlaji otroci uporabljajo internet. Namen tega delovnega zvezka je uvajanje 
kljunih konceptov moderne tehnologije v vsakdanje ivljenje in dejavnosti otrok.

Delovni zvezek ponuja zabavne aktivnosti in igre za otroke v starosti od 4 do 8 let, obenem 
pa jih spodbuja k izpopolnjevanju njihovih jezikovnih, matematinih, socialnih in kulturnih 
spretnosti. Daje jim vpogled v to, kako vse lahko na njihovo vsakdanje ivljenje vpliva 
sodobna tehnologija. Delovni zvezek predstavlja tudi prilonost za stare in uitelje, da se z 
otroki pogovorijo o teh pomembnih temah. 

eprav je delovni zvezek narejen na nain, da lahko majhni otroci ob njegovi uporabi 
uivajo in reujejo naloge sami, ima veliko nalog globlji pomen. Delovni zvezek si prizadeva 
spodbuditi stare in uitelje, da s svojimi otroki in uenci e zelo zgodaj spregovorijo o 
temah, kot sta zasebnost in moderna tehnologija, saj igrajo pomembno vlogo v njihovih 
ivljenjih.

Tabela na strani 4 ponuja starem in uiteljem pregled nad temami, ki se jih dotikajo naloge 
na doloeni strani. Priporoamo vam, da si preberete smernice, ki vam bodo zagotovile ve 
informacij o pedagokih ciljih za vsako igro in o sporoilih, ki naj bi jih prenesle na otroke. 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.saferinternet.org. 

O Insafe
Insafe je bil ustanovljen leta 2004 kot omreje osveanja v okviru programa Varneji internet 
pri Evropski komisiji.

Danes vkljuuje Insafe toke osveanja, telefonske tevilke za pomo mladim in starem, svete 
mladih v tridesetih dravah po vsej Evropi in zunaj nje, pa tudi evropski svet mladih, ki zaseda 
enkrat na leto. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.saferinternet.org. 

Cilj programa Evropske komisije Varneji internet je e od zaetkov v letu 1999 zaita 
mladih na spletu in spodbujanje varne ter odgovorne rabe spletnih tehnologij.

Program obsega vrsto dejavnosti, usmerjenih v:

  dvig javne osveenosti,  

  boj proti nezakoniti in kodljivi vsebini na internetu,  

  zagotovitev varnejega spletnega okolja,  

  vzpostavitev baze znanja o varnosti na spletu.  

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/saferinternet. 



Dobrodošel/-a v svojem  
delovnem zvezku. 
Pridruži se zabavi!

Ta delovni zvezek pripada:  
moje ime: .............................................................. 

moj priimek: .................................................................



Tema Stran Povezava z IKT Vaje E-veine/cilji

Nazaj v olo s. 6*, s. 7* posedovanje  
IT-naprav

iskanje parov, primerjanje in 
ugotavljanje razlik

vizualna diskriminacija, statusni simboli 
in ustrahovanje

Druina in 
prijatelji s. 8, s. 9* profili in zasebnost 

na spletu
povezovanje profilov, 
ustvarjanje lastnega profila

moji profilni podatki: razumevanje 
javnega/zasebnega; spodbujanje 
kritinega razmiljanja o tem, katere 
informacije delimo in s kom

Zdravo ivljenje s. 10*, s. 11*
iskanje ravnovesja 
v dnevnih 
dejavnostih

doloitev asovnih terminov, 
nalepke z dejavnostmi, 
pripovedovanje zgodb

razmiljanje o/razvranje dejavnosti, 
kritino razmiljanje o asu, namenjenem 
uenju, igri, klepetu, osebni higieni 

Dejavnosti in 
sposobnosti s. 12, s. 13 venamenske 

naprave, zlitje

povezovanje naprave 
z njenimi lastnostmi in 
zmogljivostmi

razumevanje, da lahko razline naprave 
delajo isto stvar in da lahko ena naprava 
dela ve stvari

Pokai in povej s. 14, s. 15 manipulacija s 
podatki raziskovanje, kaj se je zgodilo spodbujanje kritinega razmiljanja, 

razlikovanje med resninim in virtualnim

Deljenje 
informacij s. 16, s. 17 zasebnost  

varstvo podatkov
deljenje informacij vs. 
ohranjanje zasebnosti

uenje o materialnem in nematerialnem, 
realnem in virtualnem, kritino razmilja- 
nje o varovanju informacij in/ali predmetov.

Uenje s. 18
spretnosti na 
internetu in 
offline. 

merjenje in ugotavljanje 
vein in sposobnosti

samopoznavanje (razmislek o lastnih 
dejanjih)

Tehnologija 
danes s. 19* razvoj tehnologije kaj so uporabljali moji stari in 

stari stari
pogovor o preteklosti in prihodnosti, 
razvoju tehnologij

Vrednote s. 20* stroki tehnologije razvranje in raunanje, 
odkrivanje vrednosti

vrednost IT-naprav, kritino razmiljanje 
o strokih naprav, ki jih imajo otroci 
pogosto za samoumevne. 

Jezik s. 21 raunalniki 
simboli

povezovanje drav in 
predmetov razumevanje kulturnih razlik

Ohrani stvari 
varne

s. 22, s. 23,  
s. 28, s. 30

zaita 
raunalnika

ustvarjanje gesel, povezovanje 
predmetov z njihovim 
kljuem, iskalne igre

reevanje problemov, spoznavanje novih 
simbolov, dekodiranje

Ohrani sebe 
varnega s. 24*, s. 29* funkcije pomoi in 

lokacijske storitve krianka varnosti, labirint jezikovni razvoj, metafore, razumevanje 
anonimnosti in lokacijskih storitev

ustva/odgovor-
nost (dejanje/
reakcija)

s. 25, s. 26 spletne 
komunikacije

povezovanje ustev z dogodki, 
odzivanje na sporoila

sooanje z ustrahovanjem na spletu, 
uenje izraanja ustev in empatije

Ustrahovanje s. 27* spletna in iva 
komunikacija pripovedovanje zgodb razlika med virtualnim in realnim, iskanje 

pomoi, pogovor o problemih

O vsebini  ‘’Igrajmo se in učimo: Biti na spletu’’
Vsaka stran knjige je ocenjena z eno, dvema ali tremi  glede na stopnjo 

težavnosti in potrebe otrok v starostnem razponu od 4 do 8 let.

* vaje z dodatnimi ravnmi. Dodatna razlaga in navodila za stare in uitelje za delo z otroki je na voljo na spletni strani www.saferinternet.org.

 = lahko / starost 4–6 let      = srednje / 6–7 let      = težko /+ 8 let



Sara, 
prijateljica AljažBeno, 

prijatelj Ana Tomaž, 
prijatelj

Oče Helena, 
varuška

Mami
Dedek

Spoznajte družino 
in njihove prijatelje
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Danes se za Ano, Tomaža, Aljaža in Bena začne šola. 
Preglej njihove nahrbtnike, malice, mobilne telefone  

in računalnike. 

Nazaj v šolo

Lahko najdeš pare, ki se ujemajo?
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Poišči    5    razlik!
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Rad/-a jem pico.

Rad/-a igram kitaro.

Sanjam, da bom postal/-a 

gasilec/-ka.

Rad/-a poslušam glasbo.

Rad/-a imam mamico in 
očeta. 

Rad/-a jem sladoled.

Rad/-a sem na plaži. 

Rad/-a gledam risanke.

Rad/-a igram nogomet.
Rad/-a jem špagete.
Moja najljubša barva je modra.

Imam psa, ime mu  je Arno.

Poveži profile  
s pravo osebo!

Rad/-a se igram na 
računalniku. 

Rad/-a bi bil/-a 
veterinar/-ka.

Živim z mamo in dvema 
sestrama.

Rad/-a imam nalepke.

Sara
Aljaž

Beno
  Ana

1

a
b

c
d

2

3

4
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Moja družina, moji prijatelji 
in jaz!

Kako ti je ime?

Koliko si star/a?  

Kje živiš? 

Kakšna je tvoja tel. številka?

Kam hodiš v šolo? 

Kdo je tvoj prijatelj?

Izpolni svoj profil:

Sedaj pa označi enega od    in pokaži, komu bi povedal določeno stvar 

Obkroži slike:
Rad/-a jem

  

Rad/-a grem na/v

Rad/-a se igram z/s  

                       

Imam

Ime mi je Tomaž.
Star sem 7 let.
Rad igram  
nogomet.

Vse lahko povem: Nekatere stvari lahko povem:Večino stvari lahko povem:

KINO
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Kaj si danes počel? Postavi pravo nalepko A  v časovno okno.

Izberi čas.
Nariši, kaj si počel takrat.

Povej zgodbo!Moj dan:
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Povej zgodbo!
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Kateri predmeti lahko …

naredijo sliko?

pošljejo fotografijo?

predvajajo glasbo?

pomagajo pri pisanju pisma?
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Kaj lahko delaš  
na računalniku? 

Označi krožec, kaj je mogoče početi.

Živijo!
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in

Poveži pike in videl/-a boš, kaj dobiš, če združiš slike. 

POKAŽI POVEJ
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Obkroži slike,  

za katere 

misliš, da niso 

resnične!
1

3

4

6

2

5
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Pobarvaj okvir glede na to, komu bi to zaupal/-a:

skrivnost

moje ime

moje geslo

Sedaj označi  , katere stvari lahko vedno vzameš nazaj. 

Zaščiti svoj  o    zasebnost

družini družini in prijateljem vsem
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Napiši tri stvari, ki bi jih imel/-a varno shranjene v svoji skrinji zakladov:

Napiši tri stvari, ki bi jih imel/-a varno shranjene v svojem računalniku:

1

2

3

1

2

3
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… je to uporabljal tvoj dedek. … so to uporabljali tvoji starši. … to uporabljaš ti.

Pobarvaj krogce in pokaži, ali  …
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= == 1 = 3 = 

=

=

=

=

=

=

=

= + +

+ +

+

+

+

CD je enako 1, 
mobilni telefon je enako 3. 
Ali lahko najdeš preostale 
vrednosti?

Sedaj pa poskusi narediti nekaj izračunov:
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Nizozemska

Sledi črtam in ugotovi, kako se simbolu @ reče  
v teh državah:

majhna račka

slonji  
rilec

prašičji rep

polž

opičji rep

Koreja

Danska

Grčija

Norveška

@ simbol
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Lahko pomagaš robotu 
ustvariti nova gesla?

@n@n@$ = ananas
p0m@r@nč@ = pomaranča
v€$olj€ = vesolje

babica  
(a = @, i = !)

televizija 
(t = +, i = !)

uspavanka 
(s = $, a = @)

energija 
(e = €)

Sara
(s = $, a = @)

zaslon
(z = 7, o = 0)

pita
(i = !, t = +)
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Zakleni!
Poveži pravi predmet s ključem, ki ga zaklepa!

1

a
b

c

d

e

f

g

2

3

4

6

7

5
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P Z

S

P

Č

L

P

G

H

policist
znak
izhod

sporočilo
obroč
ogenj
stop

slušalke
prva pomoč

K R I N K AŽ A
Vstavi besede!
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Kako bi se počutil/-a?

ČUSTVENI SIMB        LI

Nalepi ustrezno nalepko C  s čustvenim simbolom ob 
vsako sliko: 

DANES TEST
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Kako bi se počutil/-a? 
Nariši svoje simbole. 

Smotan/-a si!

Rad/-a te imam!

$agr@nbvm qwrszetr

Prišel/-a bom k tebi, da  
se bova igrala! 



        Povej 
zgodbo.  
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Prečrtaj besede SPAM in VIRUS, iz preostalih črk pa dopolni sporočilo  
v spodnjem polju (črke vstavi v istem vrstnem redu, kot so ostale v tabeli) 

Ž V I R U S I S V V

S P A M J V O P A I

L P I B V I S A I R

S E A I V R P M S U

P S R M I U A R P S

I U S Š R S M E A L

S R P K U M S E M V

U I A N S I P M S I

R V M P I G A A P R

I R A S P A M P A U

V M A T M A P S M S

Namig: besede išči v vseh smereh (od leve proti desni, od desne proti levi, navzgor, navzdol in diagonalno)

_ _ _ _ _!

_ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _ _ _

_   _ _ _ _   _ _ _ _ _?

Aljaž
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BODI VAREN!

Ugotovi, kam gre Ana. Sledi njenim stopinjam.

1

2
3

4

1

3

4

2
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ZAŠČITI
SVOJ RAČUNALNIK!

Virusi napadajo tvoj računalnik. Jih lahko najdeš vseh 10?



Zahvala

PEGI

Produkcija

Publikacija European Schoolnet

Insafe (evropska mrea, ki jo financira program EU Varneji inter-
net) s podpornikom Liberty Global

Ustvarjeno v letu 2011.

Ilustracije in oblikovanje

Jacqueline M. Jomain
Iddifix

Posebna zahvala

SAFE-SI Center za varneji internet, Anna Karidi Pirounaki, Mari-
anne Kant-Schaps ter vsi uitelji, stari in uenci, ki so sodelovali 
pri testiranju in razvijanju te publikacije.

Naslov: Igrajmo se in uimo: Biti na spletu

Avtorske pravice: Delo je izdano pod Creative Commons li-
cenco: Priznanje avtorstva  Nekomercialno  Brez predelav 2.5 
Slovenija. Licenco si lahko ogledate na: http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.5/si/legalcode

Avtorske pravice

Insafe v tvoji državi
Avstrija www.saferinternet.at
Belgija www.clicksafe.be
Bolgarija www.safenet.bg
Ciper www.cyberethics.info
eka republika www.saferinternet.cz
Estonija www.targaltinternetis.ee
Danska www.medieraadet.dk
Finska www.ficora.fi
Francija www.internetsanscrainte.fr
Nemija www.klicksafe.de
Grija www.saferinternet.gr
Madarska www.saferinternet.hu
Irska www.saft.is
Islandija www.webwise.ie
Italija www.easy4.it

Latvija www.drossinternets.lv
Litva www.draugiskasinternetas.lt
Luksemburg www.bee-secure.lu
Malta www.mca.org.mt
Nizozemska www.mijndigitalewereld.nl
Norveka www.medietilsynet.no
Poljska www.saferinternet.pl
Portugalska www.internetsegura.pt
Romunija www.sigur.info
Rusija www.saferunet.ru
Slovaka www.zodpovedne.sk
Slovenija www.safe.si
panija www.protegeles.com
vedska www.medieradet.se
Velika Britanija www.saferinternet.org.uk

PEGI, ki ga prav tako podpira program Evropske 
komisije Varneji internet, obvea stare o starostni 
primernosti videoiger prek nabora ikon, ki ponujajo 
tudi informacije o vsebini iger. Sistem je na voljo 
v 30 evropskih dravah. Ve informacij dobite na  
www.pegi.info.
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