
 

 

 

 

Temat lekcji: Klikaj bezpiecznie - czyli jak? 

 

Cel ogólny lekcji: Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z internetu oraz zasad 

bezpiecznego korzystania z sieci. 

 

Cele szczegółowe:  

• wymiana głównych rodzajów zagrożeń w Internecie; 

• omówienie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi 

wyłącznie z Internetu;  

• uzasadnienie, dlaczego nie należy podawać różnych informacji o sobie w 

Internecie; 

• wymienienie zasad NETykiety; 

Środki dydaktyczne: 

• tablica szkolna; 

• kartki; 

• flamastry. 

 

Przebieg zajęć: 

I: Burza mózgów.  

Nauczyciel zadaje pytania: 

- do czego wykorzystać można internet? 

- dlaczego korzystacie z internetu? 

- ile czasu spędzacie przed komputerem? 

- czy rodzice kontrolują, co robicie w internecie? 

- czy rodzice tłumaczyli wam, jak działa internet lub co można, a czego nie można robić 

w sieci? 

- czy używacie komunikatorów internetowych? Jak tak, to z kim rozmawiacie? 

 

 



 

 

 

 

 

II: Prezentacja informacji: 

Zagrożenia w internecie: 

- Wirus komputerowy 

Co robi: 

• kasuje i niszczy dane; 

• rozsyła niepotrzebne informacje (spam); 

• kradnie dane (hasła, zdjęcia); 

• wyłącza komputer; 

• uniemożliwia pracę na komputerze. 

- Haker  

Co robi: wykrada z komputera informacje, zdjęcia, filmy.  

- „Fałszywy przyjaciel” 

Co robi: 

podaje się za kogoś innego i próbują wyłudzić informacje lub namówić do złych rzeczy.  

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu: 

• Nigdy nie podawaj osobom z internetu swoich haseł. 

• Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. 

• Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. 

• Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą. 

• Używaj programów antywirusowych. 

• Nie wierz we wszystkie informacje, które przeczytasz w internecie.  

• Jeśli zauważysz coś podejrzanego, od razu powiedz o tym rodzicom lub 

opiekunom. 

• Jeśli coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, powiedz o tym rodzicom lub 

opiekunom.  

 

 



 

 

 

 

 

• Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. 

• Rozmawiaj z rodzicami o tym, co robisz w internecie.   

 

Zadania dla uczniów:  

Każdy z nich wymyśla dla siebie nick i wspólnie oceniają, czy jest on „bezpieczny”. 

Opcjonalnie: dzieci mogą zapisać nick na karteczkach, wymienić się nimi i wspólnie 

ocenić ich jakość.  

W internecie znaleźć można wiele fałszywych informacji. Ustalcie, czy poniższe nagłówki 

artykułów mogą być prawdziwe, czy nie: 

• Amerykańscy naukowcy, po wieloletnich badaniach, odkryli, że szczęśliwe psy 

machają ogonem tylko w lewą stronę. (fałsz) 

• Według ekspertów na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion 

mrówek. (prawda) 

• Uwaga! Słoń z Warszawskiego ZOO, nauczył skakać się przez przeszkody. (fałsz) 

• Jak donoszą najnowsze badania, krokodyle potrafią przeżyć bez pożywienia 

nawet dwa lata. (prawda). 

 

Podstawowe zasady NETykiety: 

• Nie obrażaj innych w internecie. 

• Nie wyśmiewaj się z innych. 

• Nie pisz dużymi literami, gdyż jest to równoznaczne z krzykiem. 

• Zwracając się do konkretnego internauty, używaj zwrotów grzecznościowych i 

dużych liter- Ty, Tobie, Ci itp. 

• Pisz tylko na temat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III: Omówienie zagrożeń wynikających z niestosowania się do ww. zasad. 

• niebezpieczne treści;  

• niebezpieczne kontakty; 

• cyberprzemoc; 

• wykorzystywanie danych osobowych; 

 

IV: Quiz:  

- Czy w Internecie jest bezpiecznie podawać swoje imię i nazwisko?  

- Czy w Internecie można podawać swój nick? 

- Czy w Internecie można podawać adres?  

- Czy bezpiecznie jest podać adres szkoły, do której chodzisz? 

- Czy wirusy mogą zepsuć komputer?  

- Czy program antywirusowy niszczy wirusy? 

- Z kim należy porozmawiać o rzeczach, które nas zaniepokoiły podczas korzystania z 

internetu? 

- Z kim możemy w szkole porozmawiać o takich rzeczach? 

 

V: Przekazanie linku do strony, z której można pobrać umowę rodzic i dziecka w sprawie 

korzystania z internetu:  

 

www.klikajbezpiecznie.pl 

 

 


