
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sokat hallottál már az Internetről, de 

nem tudod pontosan mi is az? 

Bibi, a méhecske, barátaival együtt elma-

gyarázza neked, hogy mi az és mi minden-

re figyelj, ha netezel! Látogass el a 

www.bibianeten.hu oldalra, hallgasd meg 

a meséket és játssz! 

Napjainkban a gyerekek egyre korábban 

kezdik el használni az Internetet és a mo-

dern technológiákat. Ők már nem is éltek 

olyan világban, amelyikben az Internet, a 

számítógépek, tabletek és okostelefonok 

nem léteztek. Ügyesen maszatolnak a pici 

ujjak az érintőképernyőkön, a nagyobb 

gyerekek pedig rendszergazdát megszé-

gyenítő jártassággal kezelik az otthoni 

gépparkot, de nem biztos, hogy tisztában 

vannak a világháló lehetséges veszélyeivel 

is. 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – 

a Safer Internet Program magyarországi 

koordinátora – egy weboldalt hozott létre 

www.bibianeten.hu címmel, hogy segítsé-

gével a 4-8 éves gyerekek játékos formá-

ban ismerkedhessenek meg az Internettel. 

Céljuk, hogy a világhálót érdekes történe-

tek és játékok segítségével mutassák be 

nekik, szórakoztató és biztonságos formá-

ban. Bibi, a méhecske és barátai gondos-

kodnak arról, hogy a gyerekek tisztában 

legyenek a lehetséges veszélyekkel és tud-

ják, mit kell tenniük ilyen helyzetekben. 

Az oldalon egy „Ki próbálja becsapni Bi-

bit?” című kalandos történetet olvashat-

nak és hallgathatnak meg a gyerekek, 

melyben  Bibi és barátai a bölcs Sáska 

Professzor segítségével tanulják meg, hogy 

az Interneten nem mindenki az, akinek 

mondja magát, ezért fő az óvatosság! A 

történet karakterei fekete-fehérben is 

megjelennek, hogy új színeket varázsolja-

nak rájuk a fiatal felhasználók. Elkészítet-

ték a magyar nyelvű gyermekbarát online 

tartalmak szubjektív gyűjteményét; azo-

kat a weboldalakat és appokat sorolják itt 

fel, amelyek biztonságosan böngészhetők. 

A bibianeten.hu a luxemburgi Safer In-

ternet Központ jó-

voltából készülhe-

tett el magyarul, a 

luxemburgi webol-

dal mintájára. Bár 

ez a honlap kis-

gyermekek számára 

készült és az itt ta-

lálható tartalmak és linkek is biztonságos 

környezetet nyújtanak számukra, rendkí-

vül fontos, hogy a felnőttek is tisztában 

legyenek az Internet lehetséges veszélyei-

vel, hogy mindig tudjanak válaszolni a 

gyerekek kérdéseire és megfelelően reagál-

janak a kényes helyzetekben. 

 
Forrás: www.saferinternet.hu  
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