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Scenariusz 8 

 

TEMAT: BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI 

 

Cel zajęć: 

 Zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu; 

 Uświadomienie uczniom roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się  

w sieci; 

 Zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na 

specyfikę problemu (związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi 

konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców); 

 Zrozumienie konsekwencji cyberprzemocy dla jej ofiar; 

 Poznanie zasad postępowania w przypadkach cyberprzemocy; 

 Zaprezentowanie uczniom konsekwencji prawnych grożących sprawcom 

cyberprzemocy; 

 Wypracowanie zasad bezpieczeństwa; 

 Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; 

 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania  

z Internetu; 

 Podanie uczniom w jaki sposób mogą  unikać zagrożeń w Internecie oraz 

prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z nimi. 

 

1. Założenia organizacyjne: 

a. Uczestnicy: uczniowie klasy V 

b. Miejsce szkolenia: sala dostosowana do korzystania ze 

sprzętu audiowizualnego. 

c. Czas trwania: 45 min. 

 

2. Metoda zajęć: 

Pogadanka interaktywna, rozmowa. 

 

3. Pomoce dydaktyczne: 

Tablica, kolorowa kreda, film - płyta CD („Sieciaki”) 

 

4. Przebieg zajęć: 

Zajęcia rozpoczynamy od rozmowy z dziećmi na temat Internetu. Zadajemy pytania: 

Czy wiecie co to jest Internet ? 

Do czego służy wam Internet? 

 

Następnie przedstawiamy dzieciom animację komputerową pod tytułem „Sieciaki”, 

który jest materiałem do dalszej dyskusji. Po obejrzeniu filmu przechodzimy do rozmowy  

z dziećmi na temat treści tam przekazanych. W dyskusji staramy się zwrócić uwagę na 

zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE  

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj 

się Nickiem czyli pseudonimem, ksywką internetową. 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, 

numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim 

naprawdę rozmawiasz. 
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3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nigdy nie wiesz do kogo mogą trafić.  

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca nie odpowiadaj na 

nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.  

5. Kiedy cię coś w Internecie  przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej 

zaufanej osobie dorosłej. 

6. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz żeby oni Ciebie 

traktowali. 

7. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne. Jeżeli 

planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to 

z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie  

w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej osoby dorosłej.  

8. Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych 

załączników i nie korzystaj z linków przesłanych Ci przez obca osobę. Mogą one 

zawierać np. wirusy. Najlepiej kasuj od razu takie maile.  

9. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Jeżeli musisz 

wybrać jakieś hasło, pamiętaj żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak 

oka w głowie.  

 

 

 

 

 

 


