
 

 

 
 

Scenariusz zajęć:  
 

CYBERPRZEMOC TEŻ BOLI 

 

Cel zajęć: ukazanie dzieciom zagrożeń wynikających  

z cyberprzemocy   

Czas trwania:  1 godzina lekcyjna 

Odbiorcy:  uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjum 

i ponadgimnazjalnych   

Metody: rozmowa kierowana, praca w grupach; 

Pomoce: pokaz multimedialny, mazaki, kartki bloku 

technicznego 

 

 

 



 

 

 

Przebieg zajęć: 

1.  Otwarcie - 3 min. 

 powitanie 

 przedstawienie siebie i celu zajęć 

 ustalenie zasad panujących na zajęciach 

 

2.  Dyskusja – 15 min 

Prowadzący rozpoczyna dyskusję od pytania: do czego wykorzystują 

uczniowie komputer i Internet, zapisuje ich odpowiedzi na tablicy (strony 

www., gadu-gadu, skype, nasza klasa, inne). Następnie prowadzący 

 w rozmowie z uczniami zadaje im pytania: 

Czy wiedzą, że wykorzystując urządzenia takie jak: komputer, komórka 

można popełnić przestępstwo lub stać jego ofiarą i czy mogą podać 

przykłady takich sytuacji?  

Czy zetknęli się z takim zjawiskiem jak cyberprzemoc? 

Z jakim zachowaniem czy czynnościami kojarzy im się cyberprzemoc? 

 

3.  Pokaz multimedialny – 6 min – „Cyberprzemoc”  

(wybrane z folderu - ciekawe linki) 
 

 



 

 

4.  Praca w grupach i omówienie pracy – 20 min 

Prowadzący dzieli klasę na 3-4 osobowe grupy, każda grupa ma za 

zadanie stworzyć około 10 zasad e-etykiety (zasady postępowania 

 i zachowania się w sieci). Uczniowie zapisują swoje pomysły przy 

wykorzystaniu flamastrów i kart z bloku. Po zakończeniu pracy 

przedstawiciele grup odczytują stworzone przez grupę zasady. Prowadzący 

wybiera z każdej grupy po kilka zasad i zapisuje je na dużym formacie 

papieru. Uczniowie podpisują się pod tą wspólną e-etykietą zobowiązując 

się tym samym do przestrzegania jej zasad. 

5.  Podsumowanie i zakończenie zajęć– 5 min. 

 podsumowanie spotkania,  

 Przypomnienie o konieczności korzystania z e-etykiety 

 Podanie do kogo można się zgłosić, gdy mamy jakieś kłopoty  

z  cyberprzemocą.  

 

W pierwszej kolejności dziecko powinno powiadomić rodziców, jeśli oni nie 

będą wiedzieli co zrobić wówczas możecie zdzwonić: 

1. Do pedagoga lub psychologa szkolnego 

2. Jeśli doszło do przestępstwa: policję lub prokuraturę 

3. Organizacje, które pomagają dzieciom w każdym wieku, 

bezpiecznie korzystać z Internetu.  

Odwiedź na przykład stronę www.dzieckowsieci.pl. 

 podziękowanie  za udział w zajęciach. 


