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cele�zajęć

Zapoznanie uczniów z Internetem, regulaminem i rejestracją 
w serwisach internetowych.
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temat�lekcji:�poznajemy�internet

Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.



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

wymagany
sprzęt�

Do prowadzenia zajęć wymagana 
jest jedynie podstawowa
 znajomość specyfiki Internetu. 

wymagana
wiedza�

Zapoznanie uczniów z Internetem, regulaminem 
i rejestracją w serwisach internetowych.

cele�zajęć

Proponowana jest forma edukacji przez zabawę. Dzięki temu dzieci łatwiej 
i lepiej przyswoją ważne treści. Zajęcia oparte są o serwis www.sieciaki.pl. 
Nauczyciel podczas lekcji prezentuje uczniom części serwisu.  
Formy: 
- ćwiczenia indywidualne, 
- ćwiczenia grupowe, 
- quizy, 
- pokaz filmowy, 
- prezentacja audycji radiowej.

forma

Internet to źródło zabawy, wiedzy i komunikacji. Niesie za sobą również 
zagrożenia, na które szczególnie narażone są dzieci. Niebezpieczne treści, 
oszuści, spam, wirusy - to tylko niektóre z niebezpieczeństw. Ideą zajęć 
jest propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy wykorzystaniu 
popularnych i lubianych metod: kreskówek, quizów, sond, audycji 
radiowych i innych form edukacji przez zabawę.

wstęp

90 minut (2 x 45 min)
Przy kolejnych elementach proponowanego 
scenariusza podano 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. 
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LEGENDA

SPIS�TREŚCI

            Lekcja 1 - 45 min

            Wstęp      4 min
            Internet      5 min
            Regulamin      8 min
            Rejestracja     10 min
            Umowa -zadanie grupowe   15 min
          Podsumowanie     3 min

mówi nauczyciel

słownik

sieciakowa rada

akcja

quiz

ćwiczenie

pytanie

praca domowa
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Zaprezentuj dzieciom problematykę podejmowaną 
na lekcji.

Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona Inter-
netowi. Będziemy rozmawiać o tym, czym 
jest Internet i do czego służy. Dowiecie się 
w jaki sposób korzystać z serwisów 

internetowych, aby czuć się bezpiecznie. Obejrzymy 
film, posłuchamy audycji radiowej prosto ze strony 
internetowej www.sieciaki.pl.

Uruchom komputer nauczycielski i zaprezentuj na 
ekranie stronę www.sieciaki.pl.

Oto serwis internetowy, czyli inaczej większa strona internetowa. Można się 
tutaj świetnie bawić, ale też i uczyć wszystkiego o bezpiecznym Internecie. 
Serwis www.sieciaki.pl to strona dla dzieci. Znajdziemy tutaj: wszystko 

o Sieciakach i Sieciuchach, kreskówki i klipy w SiecioTV, audycje w SiecioRadiu, konkursy 
z nagrodami, wiadomości w SieWie, quizy, sondy, sklepik i gry na SiecioPlanecie. Można 
także mieć tutaj swojego awatara, ale wcześniej należy się zarejestrować, o tym 
wszystkim już za chwilę. 

Internet to sieć połączonych ze sobą kom-
puterów. W Internecie znajdują się strony 
www, na których można grać, uczyć się, 
rozmawiać z innymi, zakładać profile, 

słuchać muzyki czy oglądać filmy. Każda większa strona 
internetowa posiada swój regulamin, z którego 
użytkownik dowiaduje się istotnych rzeczy na temat jej 

funkcjonowania, między innymi tego, czy za korzystanie ze strony trzeba płacić, kto jest 
właścicielem strony, do kogo można się zwrócić, kiedy mamy problem. Tutaj również pada  
  odpowiedź na pytanie, co się dzieje z naszymi danymi, czyli loginem i hasłem, które 
wpisujemy podczas rejestracji, czyli wtedy kiedy decydujemy się zostać na stałe 
użytkownikami danego serwisu. 

wstęp

Lekcja�I�

Internet
5�min

4�min

45�min

Internet, to sieć połączonych ze sobą komputerów znajdujących się na 
całym świecie. Za pośrednictwem Internetu można m.in. przesyłać 
pocztę elektroniczną (e-maile), ściągać pliki, przeglądać strony www. 
Aby korzystać z Internetu, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie, 
komputer oraz płatny bądź bezpłatny dostęp do Internetu.   
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Regulamin to zbiór zasad panujących w serwisie społecznościowym. Dobry regu-
lamin określa, co się dzieje z danymi, które podajemy podczas rejestracji, kto 
odpowiada za pomoc w serwisie, czy serwis pobiera opłaty, i zawiera wiele 
innych, cennych dla użytkownika, informacji. 

Uruchom stronę z regulaminem w serwisie: www.sieciaki.pl/regulamin

Przed przystąpieniem do rejestracji w danym serwisie, 
koniecznie należy się zapoznać z regulaminem. Często 
są to obszerne zapisy z mnóstwem zdań i wyrazów, ale 
musicie wiedzieć, że regulamin to podstawa. 
Poświęćcie kilka minut, najlepiej wspólnie z rodzicami, 
na zapoznanie się z regulaminem, a możecie być pewni, 
że nic Was w danym serwisie nie zaskoczy. Może jedynie 
inni użytkownicy, ci o złych zamiarach, ale wtedy 
dowiecie się dzięki regulaminowi, jak z nimi 
postępować i do kogo zgłosić naruszenia czy zaczepki.

Uruchom stronę z rejestracją w serwisie: www.sieciaki.pl/rejestracja
Zarejestruj się w serwisie www.sieciaki.pl, pokazując uczniom proces 
na ekranie.   

regulamin 8�min

rejestracja 10�min

Po zapoznaniu się z regulaminem można bezpiecznie przejść do rejestracji 
w serwisie.  

Czytajcie dokładnie regulaminy, a unikniecie błędów. Nic Was w serwisie nie 
zaskoczy!  

Rejestracja to proces tworzenia konta użytkownika w danym serwisie. Właściciel 
serwisu podczas rejestracji prosi o podanie loginu i hasła, dzięki którym można się  
zalogować w serwisie. Często prosi także o podanie adresu e-mail, a także danych 
osobowych, takich jak imię i nazwisko. Rejestracja dziecka zawsze powinna 
odbywać się w obecności rodziców. To oni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 
właściciela serwisu informacji podanych podczas rejestracji. 

Na ekranie widzicie właśnie jeden z takich regulaminów. Spójrzcie tutaj: 
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UMOWA�-�zadanie�grupowe
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PODSUMOWANIE 3�min

Dowiedzieliście się, czym jest Internet i do czego służy. Na przykładzie serwisu 
www.sieciaki.pl poznaliście proces rejestracji w serwisie. Podpisaliśmy umowę, 
która od dzisiaj będzie wisiała w naszej pracowni komputerowej. Na kolejnej 
lekcji, tuż po przerwie, posłuchamy audycji z SiecioRadia. 

Przeczytaj uczniom umowę, następnie wydrukuj ją 
i przekaż uczniom do podpisania.  

Teraz, skoro już wiecie, jakie zapisy powinny być 
w regulaminie oraz czym jest Internet i do czego 
służy, chciałbym, abyśmy podpisali wspólnie umowę, 
w której określamy, na co się umawiamy:) 
Przeczytam Wam, co jest tu napisane.

15�min

Po podpisaniu umowy powieś ją na gazetce ściennej. 

Każdy z Was podpisze się na tej umowie. 
Następnie na koniec podpiszę się ja 
i powiesimy umowę na naszej gazetce. 
Od dzisiaj jesteśmy umówieni, jak 
korzystamy z Internetu w szkolnej 
pracowni. 



Lekcja�2� 45�min

Jak usłyszeliście, w Internecie można robić różne fajne 
rzeczy i przede wszystkim - Internet oprócz ciemnej strony 
ma też jasną, czyli tę pożyteczną i bezpieczną. Chciałbym, 
abyście teraz odpowiedzieli na kilka moich pytań.

Zadaj uczniom pytania. Do odpowiedzi na każde z pytań wybierz 1 ucznia.   

Fajny�jest�ten�Internet�-�
audycja�radiowa 25�min

1. Wymień przynajmniej 3 rzeczy z jasnej strony Internetu. To znaczy do czego 
można używać Internetu? 
2. Co gość audycji z SiecioRadia robi  w Internecie? 
3. O jakich zagrożeniach internetowych mówi gość odsłuchanej audycji? 
4. O którym Sieciuchu opowiada Rakieta w SieWie? 
5. Podaj przynajmniej 2 błędy popełniane podczas tworzenia hasła.

A teraz zgodnie z zapowiedzią posłuchamy audycji z SiecioRadia na temat Internetu. 
Jesteście gotowi? Startujemy! www.sieciaki.pl/siecioradio/id/19 

�Zuzia�i�Tunio�
w�Internecie 5�min

Uruchom film pt. “Internet”. www.sieciaki.pl/sieciotv/id/56    

Poradziliście sobie wyśmienicie! Tymczasem zapraszam Was na film pt. “Internet”.

Razem z Zuzią i Tuniem, a także ich wiernym przyjacielem Dingo dowiedzieliście 
się, do czego służy Internet. W Internecie możemy robić różne ciekawe rzeczy, 
m.in. uczestniczyć w zabawach i quizach, na który teraz Was zapraszam.
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Uruchom Quiz i wybierz losowanie pierwszego pytania. Czynność tę wykonaj 5-krotnie, 
zadając wylosowane pytanie kolejnemu wybranemu uczniowi. Zadanie uważa się za 
wykonane, kiedy piąty uczeń odpowie na pytanie. 
www.sieciaki.pl/quizy   

zakończenie 2�min

quiz 10�min

praca�domowa 3�min

Po powrocie do domu otwórzcie stronę www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/
materialy-do-pobrania. Znajdują się tutaj umowy. Chciałbym, abyście zaproponowali
 rodzicom podpisanie z nimi takiej umowy. 

Na dzisiejszych zajęciach poznaliście Internet. Ponadto podpisaliśmy się na 
umowie i ustaliliśmy, jak w pracowni będziemy korzystać z komputerów 
i z Internetu.

www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/materialy-do-pobrania


