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„Firewoll na co dzień” 

 

Budujemy ściany bezpieczeństwa.  

 

Ściana 1 to świadomość i wiedza na temat ochrony danych osobowych i prywatności. Jeżeli wiemy czym jest 

prywatność i że, każdy z nas ma do niej prawo zaczynamy o nią dbać i ją chronić. Wiemy też, że należy 

szanować prywatność własną i innych. Ścianę budują uczniowie klas 1-5 z kartek formatu a5, które sklejone 

razem zawisną przy drzwiach wejściowych do szkoły (przy drzwiach frontowych w wiatrołapie). 

Ściana 2 to działania służące zapewnieniu nam prywatności na co dzień. Działania te podejmujemy w realu i 

w sieci. Każda cegiełka służy zapewnieniu nam prywatności i bezpieczeństwa. Ścianę budują z pudełek po 

butach uczniowie klas 6-7w korytarzu wokół przejścia do łącznika. 

 

Czas  Miejsce Kto Cegiełki/Zadania dla uczniów 

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 1 Kolorowanka Zał. 2 Dzieci mają za zadanie pokolorować 
słowa związane z danymi osobowymi i prywatnością i 
dopisać/dorysować przynajmniej po 1 nowym słowie 
związanym z tym tematem. 

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 2-3 Dzieci mają zadanie przeprowadzić mini ankietę i zapytać 
min. 3 osób dorosłych czym jest prywatność? Odpowiedzi 
zapisują na kartce formatu a5. 

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 4  Dzieci przeprowadzają z rodzicami krótki wywiad nt.: Jak 
chronić swoją prywatność? (pytania zał. 1) 

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 5 Poszukaj w Internecie informacji jak brzmi: Art. 16 
Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
Tekst zapisz na kartce formatu A5. Pod spodem wyjaśnij: 
Jak rozumiesz ten zapis? 

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 6 Jak chronić swoja prywatność? 
Co my możemy zrobić i do czego 
mamy prawo?  Odpowiedzi – 
hasła należy umieścić na 
cegiełkach wykonanych z 
pudełek po butach (hasła 
zapisane z boku dużymi 
czytelnymi literami, po dwa 
pudełka na osobę) 

Po 3 osoby z każdej 
klasy losują robaczki 
czyli zagrożenia. 
Zamiast cegiełek 
przygotowują w postaci 
robaczków zagrożenia 
dla naszej prywatności.  

24-26.01.2018 Szkoła/dom Klasy 7 Cyfrowy ślad i cyfrowa 
tożsamość. Jak je chronić? 
Odpowiedzi – hasła należy 
umieścić na cegiełkach 
wykonanych z pudełek po 
butach (hasła zapisane z boku 
dużymi czytelnymi literami, po 
dwa pudełka na osobę)  

Po 3 osoby z każdej 
klasy losują robaczki 
czyli zagrożenia. 
Zamiast cegiełek 
przygotowują w postaci 
robaczków zagrożenia 
dla naszej prywatności. 
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Załącznik 1 

Pytanie 1: Czym jest prywatność? 

Pytanie 2: Czy dzieci mają prawo do prywatności? 

Pytanie 3: Czy dzieci mogą naruszyć czyjąś prywatność? W jaki sposób? 

 

Załącznik 3. 

Pytanie 1. Czy zbudowana ściana jest równa? Czy posiada szczeliny i dziury? 

Pytanie 2. Dlaczego?   

Pytanie 3. Czy można to zmienić? 

 

 

 

29.01.2018 Szkoła Wszystkie 
klasy 

Budujemy ściany. Każda klasa na godzinie wychowawczej 
łączy swoje cegiełki i buduje mur z innymi klasami w 
wyznaczonym miejscu. Po zbudowaniu muru dzieci 
wypełniają karty pracy. Zał. 3 

  Wszystkie 
klasy 

Ogłoszenie konkursów: 
1. Konkurs na plakat promujący ochronę danych 

osobowych i bezpieczeństwa w sieci. 
2. Konkurs na animację dotyczącą zasad ochrony 

danych osobowych 
3. Konkurs na hasło promujące bezpieczne 

zachowania 
4. Konkurs na infografikę promującą bezpieczne 

zachowania 

6.02.2018   Dzień bezpiecznego internetu 
Lektura polityki prywatności wybranych serwisów 
Sprawdzamy jak zgłosić nadużycie 
Sprawdzamy jakie programy antywirusowe mogą nas 
chronić i w jakim stopniu (opcja zależna od wysokości 
opłaty) 
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