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Вправа з безпечної поведінки в Інтернеті 

для дітей та молоді/педагогів/батьків 

Назва вправа: «Мандруй по мережі Інтернет безпечно» 

Цільова група: діти. 

Вік учасників: 9-11 років. 

Час: 50хв. 

Мета: озброїти учасників знаннями про ризики спілкування в Інтернеті 

та знаннями про правила безпечного спілкування. 

Завдання: розширити діапазон знань дітей стосовно комп’ютерного 

безпечного спілкування, навчити прийомів і методів безпечного спілкування в 

мережі Інтернет, сформувати обережне ставлення до роботи в Iнтернетi. 

Необхідні ресурси: аркуш формату А1, маркери, стікери, скринька із 

«скарбами», повітряні кульки. 

Попередня підготовка: правила поведінки надруковані на монетах з 

паперу, складені у скриньку . 

Хід вправи 

Опис вправи. Діти  сидять у колі. Ведучий пропонує дітям віднайти 

скарб. Говорить: вранці я знайшла скарб: чарівну скриньку,  давайте  відкриємо 

її і побачимо, що в ній знаходиться?  Діти, в чарівній скриньці знаходяться такі 

ж чарівні «монетки». Будь ласка, візьміть по «монетці», вона навчить вас нових 

знань, які знадобляться вам у майбутньому (кожна дитина бере  «монетку-

скарб» з правилом і озвучує його). Діти озвучують те, що написано на 

«монетках», відповіді прикріплюють  на аркуш паперу. 

 

 



Правила написані на монетах: 

- Завжди запитуйте батьків, педагогів про незнайомі речі в Інтернеті. 

Вони підкажуть, що безпечно робити, а що – ні. 

- Перш ніж почати товаришувати з будь-ким в Інтернеті, запитайте у 

батьків, учителів, як безпечно  спілкуватися. 

- Не зустрічайтесь без батьків з людьми, з якими познайомились в 

Інтернеті. В Інтернеті багато людей розповідають про себе неправду, і ви 

можете потрапити в дуже складну та неприємну ситуацію. 

- Спілкуючись в Інтернеті, будьте толерантні з іншими. Не пишіть 

грубих слів. Читати грубощі так само неприємно, як і чути. Ви можете 

ненавмисно образити людину. 

- Якщо в Інтернеті вас хтось засмутив чи образив, обов’язково 

розкажіть про це батькам, учителям. 

- Не цікавтеся сайтами, які несуть розповсюдження агресивної 

інформації.  

- Небажані листи від незнайомих людей називаються «спамом». 

Якщо ви отримали такого листа, не відповідайте на нього. В разі, коли ви дасте 

на нього відповідь, відправник буде знати, що ви користуєтесь цією поштовою 

скринькою і буде продовжувати надсилати вам спам. Не відповідайте на спам 

(небажану електронну пошту). 

- Якщо вам прийшов лист з невідомої адреси, краще не відкривайте 

його. Такі листи можуть містити віруси. 

- Якщо вам надходять листи з неприємним, ображаючим змістом, 

якщо хтось поводить себе по відношенню до вас негідним чином, повідомте 

про це дорослих. 

- Небажано розміщувати персональну інформацію в Інтернеті. 

Персональна інформація – це ваше повне ім'я, прізвище, номер мобільного 

телефону, адреса електронної пошти, домашня адреса, фото з вами, членами 

вашої родини, друзями. 



- Якщо ви публікуєте фото чи відео в Інтернеті, їх може подивитися 

кожен. Зважайте на це. 

- Не відкривайте файли, які надіслали невідомі вам люди. Ви не 

можете знати, що насправді міститься у цих файлах – там можуть бути віруси 

або фото, відео з «агресивним» змістом. 

Питання для обміну враженнями: 

1. Які почуття виникли коли ми знайшли «скарб»? 

2. Чому ці правила є скарбом для нас з вами? 

3. Які «монетки-правила» ви б додали до інших? Чому? 

Питання для обговорення того, що нового дізналися учасники: 

1.Що нового ми дізналися з вами знайшовши «скарб»? 

2.Чи будуть ці «правила-скарби» корисні вам у подальшій роботі в 

Інтернеті? 

3.Чи траплялися з вами такі неприємні ситуації в Інтернеті, як знайти з 

них вихід? 

Питання для можливості використання отриманих знань у повсякденному 

житті: 

1.Яким чином ми повинні себе поводити, коли помітили щось підозріле? 

2.Як  потрібно вчинити, коли вам прийшов лист із незнайомої адреси? 

3.Як ми повинні себе поводити з незнайомими людьми? 

4.Чи є ваше фото в Інтернеті доступним для інших користувачів? 

5.На стікерах напишемо «Подорожуй безпечно в Інтернеті» і прикріпимо 

вдома.  

 


