Lilla Pietrzykowska
nauczyciel bibliotekarz
SP 4 w Grajewie

Temat: Nie jestem paplą.
Scenariusz zajęć z cyklu „Bezpieczne media” w klasach młodszych
w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci”

Czas: 45 minut.
Cel główny:
Kształtowanie u uczniów postawy anonimowego internauty przestrzegającego zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu.
Cele operacyjne:
Uczeń:
•
•
•
•
•

chroni swoje dane osobowe,
rozróŜnia informacje poufne od publicznych,
zna zagroŜenia wynikające z udzielania danych osobistych i informacji majątkowych w Internecie,
zna i stosuje zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie
z Internetu,
przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.

Formy:
• zbiorowa,
• indywidualna.
Metody:
• podające: pogadanka, objaśnienie,
• eksponujące: pokaz,
• aktywizujące: „burza mózgów”.
Środki dydaktyczne:
•

telewizor, odtwarzacz DVD, płyta z kreskówką „Papla” z cyklu „Owce w Sieci”.
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Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
 Powitanie, zapoznanie uczniów z tematem i celami zajęć.
Część główna:
• Pogadanka z uczniami na temat ich komputerów domowych:
 Kto z was ma w domu komputer? Do czego moŜna uŜywać komputera?
 Co to jest Internet? Do czego uŜywamy Internetu?
 Co moŜemy tam znaleźć?
Rozmowa stanowi wprowadzenie do zajęć. UmoŜliwi zorientowanie się, jakie doświadczenia z nowymi
technologiami mają dzieci oraz jak szczegółowo moŜemy z nimi rozmawiać.
• Bajka z cyklu „Owce w Sieci” pt. „Papla”
 Pytania przed obejrzeniem bajki:
Nauczyciel:
Wiemy juŜ, Ŝe komputer i Internet mogą być nam bardzo przydatne, jak równieŜ dostarczyć zabawy. Jak
myślicie: czy mogą być takŜe niebezpieczne? Co się moŜe stać, kiedy ich niewłaściwie uŜywamy? Czy ktoś
potrafi podać przykład z własnego doświadczenia?
 Uczniowie po chwili zastanowienia opowiadają o swoich doświadczeniach.
 Zaproszenie uczniów do wspólnego obejrzenia bajki o lekkomyślnym internaucie Jaśku.
 Projekcja kreskówki „Papla” (3 min.)
 Wspólne podsumowanie tego, co obejrzeli uczniowie:
o O czym była ta bajka?
o Co się w niej przydarzyło Jaśkowi?
o Jak czuł się Jasiek? Jak byście się czuli w podobnej sytuacji?
• Rozmowa z uczniami na temat zagroŜenia, o jakim opowiadała bajka.
o Gdzie Jasiek popełnił błąd?
o O co chodziło wilkom, które wypytywały Jaśka przez Internet o cenne przedmioty ukryte w
domu?
o Kto i w jaki sposób uratował Jaśka?
• Wspólne ustalenie z dziećmi morału płynącego z bajki:
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UwaŜajmy, co piszemy w Internecie.
Nawet fotografia moŜe zdradzić, gdzie mieszkamy i co mamy w domu.
MoŜe nas ktoś okraść.
• Do kogo mogłybyście się zwrócić o pomoc, gdyby przydarzyło się wam coś podobnego?
• Rozmowa z uczniami, kto moŜe być takim dorosłym w ich otoczeniu?
• Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci ukrytych za skrótem INTERNET. Zadaniem
dzieci jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego taka zasada ma sens?
Złote zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
INFORMACJI
NIEZNAJOMI
TY
ETYKIETA
RODZICE
NIEUCZCIWOŚĆ
EDUKACJA
TAJEMNICY

nie udzielaj!
nie ufaj!
odpowiadaj za siebie!
przestrzegaj!
ufaj!
wystrzegaj się!
ucz się i ucz rodziców!
dochowaj!

Podsumowanie zajęć - zasady bezpiecznego korzystania z Internetu „Nie jestem paplą” – załącznik nr 1
Ocena pracy uczniów.
Ewaluacja zajęć – załącznik nr 2
Bibliografia:
• http://dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci (dostęp styczeń 2012 r.)
• http://www.upc.pl/pdf/Baw-sie-i-ucz-w-sieci.pdf (dostęp styczeń 2012 r.)
• http://www.saferinternet.org (dostęp styczeń 2012 r.)
• http://pl.sheeplive.eu/fairytales/papla (dostęp styczeń 2012)
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Załącznik nr 1
NIE JESTEM PAPLĄ

• Nie zamieszczam w Internecie swojego imienia i nazwiska, adresu domowego, nazwy szkoły,
numeru telefonu ani swojego zdjęcia.
• W Internecie uŜywam tylko pierwszego imienia lub pseudonimu.
• Nie zamieszczam teŜ imion i nazwisk moich znajomych.
• Nie podaję informacji o cennych przedmiotach przechowywanych w domu.
• Podawanie danych nieznajomym moŜe spowodować, Ŝe ktoś kto ma złe zamiary moŜe nas okraść
lub wyrządzić krzywdę.
• Nie ufam osobom poznanym w Internecie. Nie wierzę we wszystko, co o sobie mówią.
• Dostęp do niektórych stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania
danych. Zawsze pytam o zgodę moich rodziców. Oni upewnią się, czy jest to strona godna zaufania.

Przestrzegam
zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu.
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Załącznik nr 2

Źródło: http://www.upc.pl/pdf/Baw-sie-i-ucz-w-sieci.pdf
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