
Για μικρά παιδιά 
Νηπιαγωγείου/Δημοτικού



Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με 
εκατομμύρια άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο 
για να γιορτάσουμε την Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου 2023. 

Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου από εμάς τα παιδιά! 



Τι είναι το 
διαδίκτυο;



Σε τι μας βοηθάει το 
διαδίκτυο;



Ποια από τα παρακάτω αντικείμενα μας 
χρειάζονται για να συνδεθούμε στο 

διαδίκτυο;



Για να σκεφτούμε….
Ποια είναι τα θετικά του 

διαδικτύου; 



Για να σκεφτούμε… 
Ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι 

στο διαδίκτυο;





Τι πρέπει να κάνουμε όταν 
χρησιμοποιούμε το 

διαδίκτυο για να είμαστε 
ασφαλείς;



Για να σκεφτούμε…
Πως προστατευόμαστε 

από τον ήλιο;



Φανταστείτε ότι το 
διαδίκτυο είναι ένας 

ήλιος. Ποιο μπορεί να 
είναι το «αντηλιακό» 

μας και το «καπέλο» μας 
στο διαδίκτυο; Τι πρέπει 

να προσέχουμε;



Κανόνας 1:
Δε χρησιμοποιούμε το 
διαδίκτυο μόνοι μας! 



Κανόνας 2:
Δεν παίζουμε παιχνίδια και 

δε βλέπουμε βίντεο που δεν 
είναι κατάλληλα για 

την ηλικία μας.  



Κανόνας 3:
Ζητάμε πάντα από τη μαμά 
ή το μπαμπά να μας βάλει 

αυτό που θέλουμε να 
δούμε/παίξουμε και δεν το 

ψάχνουμε μόνοι μας.



Τι πρέπει να 
κάνεις αν δεις 

κάτι ανησυχητικό 
ή τρομακτικό στο 

διαδίκτυο;

Κλείσε την οθόνη 
σου και τη συσκευή.

Πες το σε κάποιον 
ενήλικα που 

εμπιστεύεσαι.

Μην το δείξεις σε 
κάποιο φίλο σου 
γιατί μπορεί να 
αναστατωθεί 
και εκείνος.

Αν περάσουν 
κάποιες μέρες και 

είσαι ακόμα 
ανήσυχος ξαναπές 

το σε κάποιον 
ενήλικα.



Ώρα για 
ζωγραφική!

Φτιάξε μια ζωγραφιά 
για να δείξεις στη μαμά 

και στο μπαμπά τι 
πρέπει να κάνεις για να 

είσαι ασφαλής όταν 
είσαι στο διαδίκτυο.
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