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„Drausti negalima leisti. 
(Kur dėti kablelį?) – saugus internetas. “
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komanda „Vaškinukai“



5 - 6 klasių mokiniai. Pirmiausiai vyko pokalbis apie

saugų internetą: „Kas slypi internete ir ką turi žinoti“. Su

mokiniais aptarėme, kaip bendrauti virtualioje erdvėje, kaip

pasirinkti draugus, kaip saugoti savo privatumą, kaip saugoti

savo sveikatą ir kaip internetui nepavogti mūsų laiko. Visi

diskutavo, atsakinėjo į klausimus.

Taip pat su mokiniais aptarėme, kaip pasirūpinti

kompiuterio apsauga ir, kad didžiausi interneto kenkėjai –

virusai, kurie moka gudriai slėptis. Kad galėtų įsivaizduoti, kaip

sunku pagauti virusą, pažaidėme žaidimą „Pagauk virusą“. Tada

mokiniai sustoja ratu, glaudžiai vienas prie kito, rankas laiko už

nugaros. Vienas mokinys stovi rato viduryje. Stovintieji ratu

nepastebimai siunčia kamuoliuką „virusą“ vieni kitiems.

Mokinys esantis rato viduryje turi „sugauti virusą“, t. y. pasakyti

pas ką yra kamuoliukas. Jei atspėjo, tai tas mokinys tampa

naujuoju gaudytoju.



Vyresnių klasių mokiniai pamokos metu ieškodami

informacijos daug domėjosi ir susipažino ne tik su

gerąja interneto puse, bet ir sužinojo apie didelius

interneto pavojus, kurie gali pakenkti ne tik

įrenginiams, bet ir žmonėms, o ypač patikliems

vaikams.

Mes kartu su informacinių technologijų mokytoja

sumanėme paruošti keletą informacinių skirtukų ir

lankstinukų įvairiomis internete tykančių pavojų temomis,

taip pat taisyklių rinkinukus, kad žinotumėm kokia veikla

internete yra leistina, o kokia veikla yra neteisėta.

Parengėme šiuos darbus naudodamiesi informacinėmis

technologijomis kompiuteriu, skaitytuvu, spausdintuvu.

Gilinome savo žinias. Penktokai ir šeštokai nupiešė

piešinukų „Kaip aš įsivaizduoju saugų internetą“.













Mokiniams buvo duotos užduotys – mažesnieji piešė piešinius, kaip įsivaizduoja saugų internetą, o

didesnieji – kūrė pateiktis. Mokiniai ruošėsi atsakingai, labai domėjosi, kas neaišku aptardavome. Per

neformaliojo ugdymo būrelį mokiniai piešė piešinius, darė aplikacijas. Mokiniai aptarė internetinius

žaidimus, kaip atrodo saugus internetas.

Toliau vyko diskusijos. Susiskirstę grupėmis gavo po situaciją ir pasitarę su grupės nariais turėjo 

paaiškinti, kaip elgtis, ką reikia daryti, su kuo būtų galima pasitarti.



Malonus bendravimas, vertingos ir pamokančios žinios sustiprina 

bendradarbiavimą, kurį galime tęsti ir naudodamiesi interneto pagalbą, bet 

svarbiausia tai, kad galėsime ir žinosime, kaip tai padaryti saugiai juk „Vienintelis 

tikras būdas apsisaugoti nuo grėsmių Internete - pažinti ir elgtis protingai“.




