
kl.�I-VI�SP 90�minut�
(2�x�45�min)�

temat�lekcji:�ciemna�strona�Internetu,�
czyli�zagrożenia�w�sieci�–�Kłamacz.

cele�zajęć

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów 
na temat zagrożeń w Internecie, a także wyposażenie ich w praktyczne

porady, jak reagować w sytuacji niebezpiecznej w sieci.

Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.



Do przeprowadzenia zajęć będzie potrzebny 
sprzęt umożliwiający korzystanie ze strony 
www.sieciaki.pl, czyli komputer nauczyciela 
(ewentualnie dodatkowo projektor i ekran), 
komputery dla uczniów, dostęp do Internetu.

wymagany
sprzęt�

Do prowadzenia zajęć wymagana 
jest jedynie podstawowa znajo- 
mość specyfiki Internetu.  

wymagana
wiedza�

cele�zajęć

Proponowane są grupowe formy realizacji zajęć. 
Scenariusz oparty został głównie na zadaniach grupowych 
(np. dyskusja, burza mózgów) oraz na indywidualnej 
pracy domowej. 

forma

Internet to nie tylko ciekawe źródło wiedzy, ale także miejsce, gdzie na 
nieświadomych internautów czyha wiele zagrożeń. Korzystanie z czatów, 
komunikatorów, serwisów społecznościowych, czy portali aukcyjnych nie 
zawsze jest bezpieczne. Priorytetem zajęć jest uświadomienie uczniom 
istnienia zagrożeń internetowych. 

wstęp

90 minut (2 x 45 min) 
Przy kolejnych elementach proponowanego 
scenariusza podajemy czas, jaki będzie 
potrzebny na ich realizację.  

czas�
trwania�odbiorca

kl. I-VI SP

Realizację zajęć w oparciu o scenariusz lekcji   Sieciaki.pl - poznajemy Internet" prosimy
zgłosić przez stronę www.dzieckowsieci.fdn.pl. Na tej podstawie po

 przeprowadzonych zajęciach nauczyciel otrzyma zaświadczenie. 

Copyright 2012 Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-379 Warszawa

Opracowanie scenariusza: Małgorzata Krosnowska
Konsultacja: Marcin Sołodki, Katarzyna Smolińska, Magdalena Wróblewska 
Grafika: Karolina Dziewa

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i świado- 
mości uczniów na temat zagrożeń w Internecie, 
a także wyposażenie ich w praktyczne porady, 
jak reagować w sytuacji niebezpiecznej w sieci.
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LEGENDA

SPIS�TREŚCI

            Lekcja 1 - 45 min

            Wstęp      5 min
            Zagrożenia     5 min
            Sieciuchy      5 min
            Kłamacz      5 min
            Dane osobowe     10 min
          Zadanie grupowe    10 min
    Podsumowanie     5 min

            Lekcja 2 - 45 min

            Wstęp      5 min
            Zadanie grupowe    15 min
             Utwór “Asertywność”    5 min
            Zadanie indywidualne    15 min
          Podsumowanie     5 min

mówi nauczyciel

słownik

sieciakowa rada

akcja

quiz

ćwiczenie

pytanie

praca domowa
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sieciuchy

Zapoznaj uczniów z tematyką zaplanowanych zajęć. 

Internet jest w życiu bardzo przydatny. 
Znajduje się w nim wiele ciekawych 
i wartościowych informacji. Dzięki korzys-
taniu z Internetu nie tylko poszerzamy 

swoją wiedzę, ale także rozwijamy nasze zaintereso- 
wania, utrzymujemy i zawieramy przyjaźnie. Jednak 
Internet nie zawsze jest bezpieczny. Internauci, którzy 
nie zdają sobie sprawy z czyhających na nich zagrożeń, 
mogą łatwo popaść w tarapaty. Dzisiaj przyjrzymy się 
zagrożeniom, na jakie możemy natknąć się w sieci. 
Nauczymy się także, jak unikać niebezpieczeństw 
w Internecie.

wstęp

Lekcja�I�

5�min

5�min

45�min

Przyjrzyjmy się zagrożeniom, których możemy 
doświadczyć, surfując w Internecie. 

Zaprezentuj uczniom podstronę serwisu www.sieciaki.pl dotyczącą zagrożeń w sieci. 

5�min

Razem z uczniami zapoznaj się z zagrożeniami wymienionymi na podstronie 
serwisu Sieciaki.pl.

Zaprezentuj uczniom podstronę serwisu www.sieciaki.pl dotyczącą Sieciuchów. 
Wspólnie wysłuchajcie prezentacji Czystego Zła.

http://www.sieciaki.pl/sieciomisja/sieciuchy

Sieciuchy to przedstawiciele ciemnej strony Internetu. To właśnie oni odpowiadają 
za zagrożenia pojawiające się w sieci. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z nich 
– Kłamaczowi. Dowiemy się, jak bezpiecznie korzystać z sieci, by uniknąć spotkania 
z Kłamaczem.
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5�min

Poznaliśmy dziś Kłamacza, najgroźniejszego z Sieciuchów. Kłamacz, wyłudzając 
w sieci dane osobowe internautów, dąży do wyrządzenia im krzywdy 
w rzeczywistym świecie. Aby bezpiecznie surfować w Internecie, należy 
przestrzegać sieciakowych porad. Oto jedna z nich: 

Zadbaj o ukrycie przed obcymi swoich prawdziwych danych. Posługuj się nickiem, 
czyli internetową ksywką. Nigdy nie podawaj nieznajomym w Internecie 
prawdziwego imienia i nazwiska, adresu domowego, numeru telefonu i innych 
tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

http://www.sieciaki.pl/sieciomisja/porady/1 

Zaprezentuj uczniom kreskówkę pt. „Nie podawaj swoich danych" z działu SiecioTV 
w serwisie www.sieciaki.pl   

Dane�osobowe

podsumowanie

kłamacz

10�min

Dane osobowe to wszelkie informacje o nas, takie jak: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres szkoły czy zdjęcie. Pamiętaj, nie podawaj ich 
w Internecie.  

Zaprezentuj uczniom podstronę serwisu www.sieciaki.pl poświęconą Kłamaczowi.
http://www.sieciaki.pl/sieciomisja/sieciuchy/klamacz   

5�min

http://www.sieciaki.pl/sieciotv/id/62

Poproś uczniów, by w ramach pracy domowej zapoznali się z artykułem 
nt. Kłamacza w 2 numerze magazynu SieWie.

http://www.sieciaki.pl/siewie/id/14 5

Jak widać, Kłamacz jest bardzo przebiegły. Aby się przed nim chronić, nigdy 
nie należy podawać nieznajomym swoich danych osobowych.

10�min

Rozpocznij rozmowę z uczniami. Poproś, by 
opowiedzieli własnymi słowami historię, która 
wydarzyła się w kreskówce. Na koniec wypracujcie 
wspólnie zbiór zasad, które pomogą internautom uniknąć spotkania z Kłamaczem.  

zadanie�grupowe



Lekcja�2� 45�min

Wprowadź uczniów w drugą część zajęć poświęconych Kłamaczowi.   

wstęp
5�min

Sieciuchy to przedstawiciele ciemnej strony Internetu. Wszelkie zagrożenia 
w Internecie są ich sprawką. Kłamacz, którym będziemy się dalej zajmować, odpo- 
wiada za wykradanie danych osobowych internautów. Dane osobowe to imię, 
nazwisko, adres czy numer telefonu. Aby być bezpiecznym w sieci, nigdy nie należy 
podawać nieznajomym swoich danych osobowych. Za moment dowiemy się, jak jeszcze 
należy postępować w Internecie, by czuć się bezpiecznie.

Rozpocznij rozmowę z uczniami na temat tego, czym jest prywatność i jak ją chronić 
w Internecie. Podsumuj dyskusję uczniów, odnosząc się do porady z rodziału „Chroń 
swoją prywatność w Internecie". Poproś wybranych uczniów o przeczytanie konkretnych 
porad. W przypadku niejasności, wytłumacz uczniom, na czym polega dana rada.    

15�minzadanie�grupowe

http://www.sieciaki.pl/sieciomisja/porady/1    

�Sieciakowe�porady�
"Chroń�swoją�prywatność�w�Internecie"

ASERTYWNOŚĆ 5�min

Zaproś uczniów do wysłuchania piosenki „Asertywność" z SiecioRadia w serwisie 
www.sieciaki.pl.    

Po wysłuchaniu piosenki,wyjaśnij uczniom znaczenie jej tytułu.    

http://www.sieciaki.pl/siecioradio/id/11
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�Zadanie�indywidualne
�-�gra 15�min

Podsumowanie

Asertywność to umiejętność otwartego i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, 
uczuć i opinii. Jeśli czyjeś zachowanie w Internecie nam się nie podoba, czy nas 
razi, to po prostu powiedzmy mu o tym. Nie pozwólmy się krzywdzić. Człowiek 
asertywny umie odmówić innym, często niegrzecznym internautom.  

Zaproś dzieci do gry na SiecioPlanecie w lokacji „Zapomniana kawiarenka".    

http://www.sieciaki.pl/siecioplaneta/ 

Zapoznaliście się dziś z najstraszniejszym z Sieciuchów, co nie oznacza, że 
zagrożenia czynione przez pozostałą trójkę są mało poważne. Kłamacz, którym 
się dotąd zajmowaliśmy, grasuje głównie na czatach, komunikatorach i portalach 
społecznościowych – to miejsca, gdzie musicie szczególnie uważać. Najważniejsze 
by pamiętać, że w Internecie nie należy podawać swoich danych osobowych, czyli 
imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu. Nigdy przecież nie możemy mieć 
pewności, czy osoba, z którą się dzielimy tymi prywatnymi informacjami, ma 
wobec nas dobre intencje. Podczas surfowania w sieci należy pamiętać przede 
wszystkim o czterech podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

http://www.sieciaki.pl/sieciomisja/zasady-bezpieczenstwa 

http://www.sieciaki.pl/siecioradio/id/13 

Poproś uczniów by w ramach pracy domowej, wysłuchali  w SiecioRadiu audycji 
pt. "Obcy w Internecie". 

5�min


