
Ja  
wraz z moją rodziną postanowiliśmy, że będziemy rozsądnie używać tabletów, 

smartfonów, komputerów, konsol do gier i innych urządzeń cyfrowych, i dlatego 
wspólnie stworzyliśmy nasz DOMOWY KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO 
KORZYSTANIA Z MEDIÓW CYFROWYCH. Troszcząc się o nasze zdrowie, 

bezpieczeństwo, dobre relacje między nami UROCZYŚCIE OBIECUJEMY, że 
każdego dnia będziemy się bardzo starać i wzajemnie wspierać w przestrzeganiu 

poniższych zasad. Dzięki nim będziemy bardziej uśmiechnięci i bliżej siebie.

DOMOWY KODEKS 
ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA 

Z MEDIÓW CYFROWYCH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



1. ZAPLANUJ CZAS  na pracę zmierzającą do powstania Domowego 
Kodeksu. 

2. Domowy Kodeks powinien powstawać przy udziale wszystkich członków 
rodziny, NIE TWÓRZ GO SAMODZIELNIE .

3. ZGROMADŹ MATERIAŁY  niezbędne do powstania Domowego Kodeksu 
(długopis, mazaki, ulubione naklejki, farbki, ołówki, kredki, itp.). 

4. POROZMAWIAJ WSPÓLNIE Z RODZICAMI  o najważniejszych 
zasadach używania mediów cyfrowych w domu. W brudnopisie wypisz 
10 pomysłów, które wypełnią Twój Domowy Kodeks. Jeśli masz kłopoty 
z pisaniem poproś o pomoc rodziców bądź innego członka rodziny. 

5. Wykorzystaj zgromadzone narzędzia do upiększenia Twojej pracy  
i ZAPISZ WASZE POMYSŁY  związane z zasadami używania mediów 
cyfrowych na przygotowany druk Domowego Kodeksu.

6. Wspólnie z rodzicami WYBIERZ WIDOCZNE MIEJSCE , w którym możesz 
powiesić przygotowany przez Ciebie Domowy Kodeks.

7. Podczas tworzenia Domowego Kodeksu POROZMAWIAJ Z RODZICAMI 
o pozytywnych oraz negatywnych stronach używania Internetu.

8. ZAPROŚ RODZICÓW  i innych członków rodziny do tego, aby Domowy 
Kodeks obowiązywał wszystkich.

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ DOMOWY 
KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA 

Z MEDIÓW CYFROWYCH – NAJWAŻNIEJSZE 
WYTYCZNE DLA DZIECI I RODZICÓW

* Pamiętaj, że zasady zapisane w Domowym Kodeksie odnosić się mogą nie tylko 
do korzystania z tabletów i smartfonów (czas korzystania, miejsce używania), ale 
również do takich aspektów jak:
a. wspólne spędzanie czasu wolnego, 

b. wykorzystywanie mediów cyfrowych do edukacji, 

c. rozwój pasji hobby i zainteresowań,

d. podejmowanie działań zmierzających do bycia bliżej siebie,

e. dbanie o zdrowie. 


