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İNTERNET FAYDALI MI?
ÖĞRENCİ İLKOKUL

Bu broşürde neler var:
İnternetin faydaları,
zararları
Bilinçli internet kullanımı
Büyüklerin kontrol
mekanizması olması
Sanal hayat-Gerçek hayat

İNTERNET FAYDALI MI?
İnternet yokken yaşamımız nasıldı? Önceki
kuşaklar internetsiz nasıl yapıyordu, düşündün
mü?
Örneğin bir yakınımızla haberleşmek için
mektup yazar, zarfa koyar postaneye götürür
haftalarca merakla beklenirdi acaba cevap
gelecek mi diye.

PEKİ ŞİMDİ ÖYLE Mİ?

Tabi ki de şimdi çok kolay. Anlık metin, resim
paylaşımları internet sayesinde olmakta,
uzaklıkların hiçbir anlamı kalmadığı gibi yüz
yüze görmediğimiz arkadaşlar ile sıcak ilişkiler
kurabilmekteyiz.
İnternetin hayatımıza haberleşme yanında daha
birçok şey getirdiği çok açık.
İnterneti gerçekten bilinçli kullanıyor muyuz?
İnternet oyunlarında ölçü ne olmalı? Güvenli
internet ne demek?
İçinde bulunduğum çağ internet çağı olarak
tanımlanıyor bundan dolayı internet hayatımızın
bütün alanlarını doğrudan etkiliyor.
İnternet oyunları gerçek hayatta ki gibi renkli ve
keyifli mi? Hiçbiri gerçek hayatta ki gibi zevkli
değil.
Gerçek hayatta; top oynamak, bisiklete binmek,
grup oyunlarına katılmak, parkta vakit geçirmek
internette oyun oynamaktan çok daha faydalı.

İNTERNET SAYESİNDE
ŞİMDİ HER ŞEY ÇOK
KOLAY, ARADIĞIMIZ
ŞEY BİR TUŞA
DOKUNMAK KADAR
YAKIN VE HIZLI.

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA İNTERNET
Eskiden bir ödevi araştırmak için kütüphane
kütüphane gezerdik. Ama internet sayesinde
şimdi her şey çok kolay, aradığımız şey bir tuşa
dokunmak kadar yakın ve hızlı.
İnternet her zaman doğru bilgi verir mi?
İnternette çok sayıda yanlışta doğruda var
bunları nasıl ayıklayacağız? Büyüklerimizden
yardım alarak bu bilgi kirliliğinin önüne
geçebiliriz.
Gözlerimiz, fiziki düzgünlümüz, beynimiz,
psikolojik sağlamlığımız ve daha bir çok şey
internetin aşırı kullanımından zarara uğrar.
Sağlığımız kaybolur
Obezite dediğimiz kilo hastalığı ortaya çıkar
Uyku bozuklukları meydana gelir
Hareket kısıtlılığından vücudumuz hantallaşıp
tembelleşir
Ekrana uzun süre bakmamalıyız diye Uzmanlar
bizi uyarıyor

EKRANA UZUN SÜRE
BAKMANIN NASIL
ZARARLARI VAR
BUNLARI DÜŞÜNDÜK
MÜ?

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN

İnternette art niyetli kişilerin olduğunu da
bilmeliyiz. Tuzağa düşürülmemek için mutlaka
büyüklerimiz denetiminde kullanmalıyız. Çünkü
büyüklerimiz daha tecrübeli ve birikimli
Anne-babalarımız koyduğu sınırlı zamanların
dışına çıkmamalıyız. Aksi takdirde yukarıda
saydığımız zararlar ile bedel öderiz.
Ölçülü ve anne baba kontrolünde interneti
kullanırsan kendini çok daha enerjik mutlu
hissedeceğine eminim.
Sana kıymetli bir bilgi daha vereyim.
Bu saydığımız zararlar sadece çocuklar için
değil herkes için geçerli. Unutmayalım her şeyin
azı karar çoğu zarardır.
Evde iken hiç kimsenin internet kullanmadan hep
birlikte vakit harcaması nasıl olur?

İNTERNETTE ART
NİYETLİ KİŞİLERİN
OLDUĞUNU DA
BİLMELİYİZ. TUZAĞA
DÜŞÜRÜLMEMEK İÇİN
MUTLAKA
BÜYÜKLERİMİZ
DENETİMİNDE
KULLANMALIYIZ.
ÇÜNKÜ
BÜYÜKLERİMİZ DAHA
TECRÜBELİ VE
BİRİKİMLİ

