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ZAJĘCIA W WERSJI STACJONARNEJ 

 

Czas trwania zajęć: 1 x 45 minut  

Grupa docelowa: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

 Potrzebne materiały:  

● pisaki, 

● karteczki samoprzylepne, 

● kartki A4 

 Cele: 

● uczeń jest  świadomy tego, że różne osoby i programy mogą łamać jego hasła i przez 

to mieć dostęp do kont w sieci, 

● uczeń tworzy swoje silne hasło i zna techniki łatwego zapamiętywania utworzonych 

haseł. 

Wykorzystane narzędzia TIK i sprzęt:   

• Jamboard  

• Mentimeter 

• Odliczanie czasu 

• Spiner 

• roboty Photony 

• tablety 

Przebieg zajęć: 

 

1. Podziel uczniów na zespoły 4 osobowe (grupy siadają przy stolikach).  

2. Zadaj pytanie wprowadzające:  

• Czy obcym osobom dajemy klucze do naszego domu?  

• Co się stanie, gdy zgubimy klucze do domu?  

3. Zbierz odpowiedzi uczniów i zapisz na tablicy (do zbierania opinii możesz wykorzystać 

także Jamboard i Mentimeter. 

https://jamboard.google.com/d/1WUVjsGVgtToVzP_2o6gPhyQRaqRXhKSsnlQuIZUBf0A/edit?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/
https://classroomscreen.com/app/screen/w/a23a243f-bea9-488c-ab96-d4ea91629f01/g/655bb0a7-7cfd-4d40-b599-ce1d99ed1f7a/s/e7195a51-d260-4df4-be21-0496545c3173
https://spinnerwheel.com/wheels/2gF6tzC6BuarwFxbfZyC?fbclid=IwAR16TtrgPcEINXKWaIbYk0mF1tnxNMgzxytRnUHgOTf-sPSo7fMjTOi9VCU
https://jamboard.google.com/d/1WUVjsGVgtToVzP_2o6gPhyQRaqRXhKSsnlQuIZUBf0A/edit?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/


 

4. Odnieś się do Internetu pytając: Jaki ma to związek z internetem? Czym w internecie 

jest klucz? Odpowiedzią uczniów powinno być „hasło”.  

5. Poproś uczniów by podali, co w internecie jest chronione hasłem. Zapisz podane 

przykłady na tablicy. Możesz podpowiedzieć, że chodzi o profile w grach, portale 

społecznościowe oraz konta mailowe, które już mają lub w przyszłości będą zakładać. 

(możesz wykorzystać tablicę) 

6. Przedstaw uczniom cel lekcji. Powiedz, że inne osoby, przy pomocy różnych 

programów, mogą zdobyć nasze hasła – wkraść się do naszych internetowych kont. 

Dlatego też podczas lekcji będziemy się uczyć jak prawidłowo tworzyć silne hasła. 

7. Rozdaj każdemu uczniom samoprzylepne karteczki oraz pisaki. Poproś, aby każdy 

zaproponował i zapisał hasło na karteczce - nie podają haseł, które już używają, to 

należy wyraźnie podkreślić. (Zamiast karteczek możesz zebrać informacje zwrotne z 

wykorzystaniem Mentimeter - chmura wyrazowa). Wyznacz czas: 2 min. (narzędzie 

do odliczania czasu). Podkreśl, że hasło które stworzą ma być tak skonstruowane, że 

będą je w stanie zapamiętać i odtworzyć. Poproś ich także, aby stworzyli to hasło w 

tajemnicy i nikomu go nie pokazywali. Po stworzeniu haseł, zbierz karteczki od 

uczniów. Następnie odczytaj hasła, a dzieci zgadują kto je wymyślił. Zapytaj osoby, 

których hasła okazały się za słabe i zostały rozszyfrowane, dlaczego tak mogło się 

stać? Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. 

8. Tworzymy silne hasła. Rozdaj grupom instrukcję tworzenia silnych haseł z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie zapoznają się z tą instrukcją i według 

wylistowanych zasad przygotowują swoje hasła. Na kartkach zapisują stworzone 

zdania czy cytaty oraz hasła, jakie stworzyli na ich podstawie. Następnie prezentują 

swoje rozwiązania na forum klasy. 

9. Podsumowanie lekcji. Uczniowie kręcą kołem i wskazują czy dane hasło jest silne czy 

słabe (spiner).  

 

 

 

 

  

https://jamboard.google.com/d/1WUVjsGVgtToVzP_2o6gPhyQRaqRXhKSsnlQuIZUBf0A/edit?usp=sharing
https://classroomscreen.com/app/screen/w/146da8ea-b33c-4a4c-8fbb-fa2268a5764c/g/cb1fc6ef-fe77-47ed-9262-f8cc439f5daa/s/f8fa8553-3027-453d-a2c8-993551340d0e
https://classroomscreen.com/app/screen/w/146da8ea-b33c-4a4c-8fbb-fa2268a5764c/g/cb1fc6ef-fe77-47ed-9262-f8cc439f5daa/s/f8fa8553-3027-453d-a2c8-993551340d0e
https://www.sapiens.uj.edu.pl/download/silne_hasla_instrukcja.pdf
https://spinnerwheel.com/wheels/2gF6tzC6BuarwFxbfZyC?fbclid=IwAR16TtrgPcEINXKWaIbYk0mF1tnxNMgzxytRnUHgOTf-sPSo7fMjTOi9VCU


 

10. Inny sposób na podsumowanie jest wykorzystanie robotów Photon. Przygotuj kartki  

z różnymi hasłami i rozłóż je na podłodze. Siadamy z uczniami w kręgu z jednym 

robotem. Dzieci po kolei najeżdżają na wybrane hasło i używając kolorów czułek 

Photona określają jego siłę: 

o zielone - silne, dobre hasło 

o pomarańczowe - średnie 

o czerwone - słabe hasło łatwe do rozszyfrowania 

Swoją decyzję wyjaśniają na podstawie zdobytej wiedzy. 

11. Ewaluacja zajęć za pomocą wskaźnika - uczniowie podchodzą do tablicy i zaznaczają 

odpowiednie buźki (narzędzie) 

 

 

 

  

https://classroomscreen.com/app/screen/w/a23a243f-bea9-488c-ab96-d4ea91629f01/g/655bb0a7-7cfd-4d40-b599-ce1d99ed1f7a/s/e7195a51-d260-4df4-be21-0496545c3173


 

Załącznik: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ZAJĘCIA W WERSJI ONLINE 

 

Czas trwania zajęć: 1 x 45 minut  

Grupa docelowa: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, godzina wychowawcza, 

informatyka 

Cele: 

● uczeń jest  świadomy tego, że różne osoby i programy mogą łamać jego hasła i przez 

to mieć dostęp do kont w sieci, 

● uczeń tworzy swoje silne hasło i zna techniki łatwego zapamiętywania utworzonych 

haseł. 

Wykorzystane narzędzia TIK:   

• MS Teams lub Google classroom 

• Canva 

• Sketchpad 

Przebieg zajęć: 

1. Zadaj pytanie wprowadzające: Czy obcym osobom dajemy klucze do naszego domu? 

Co się stanie, gdy zgubimy klucze do domu? - uczniowie mogą odpowiadać na forum 

lub pisać odpowiedzi na czacie. W kolejnym kroku zadaj pytanie: “A jakich “kluczy” 

używamy w internecie?” tu uczniowie, odpowiedzą “hasła”. 

2. Wyjaśnij uczniom zadanie pierwsze: zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły i będą 

pracować w pokojach. Ich zadaniem będzie obejrzenie filmu (Link do filmu), dyskusja  

i przygotowanie notatki. Na to zadanie mają 10 minut. Notatkę, każdy zespół 

przygotowuje w swoim dokumencie. Po tym czasie spotykamy się wszyscy i zespoły 

prezentują swoje prace(przykład notatki). 

3. Zadanie drugie w zespołach: wyszukaj w internecie informacji o tym w jaki sposób 

tworzyć silne hasła i je łatwo zapamiętać. Na podstawie zdobytych informacji 

przygotuj instrukcję w formie plakatu. (Do tego uczniowie mogą wykorzystać:  Canvę, 

lub sketchpad). Prezentacja plakatów odbędzie się na kolejnej lekcji. W czasie pracy 

uczniów, zaglądaj do pokoi. Sprawdź, jak uczniowie radzą sobie z zadaniem, czy 

potrzebują wsparcia.  

 

  

 

https://www.canva.com/
https://sketch.io/sketchpad/
https://www.youtube.com/watch?v=HiLLRxJLevc
https://jamboard.google.com/d/1d7r4CXyDeObJ-pjWQ4vJw9MPIEapPRZqjf6wxp6v3Do/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/pl_pl/
https://sketchpad.app/pl/


 

 

Przebieg zajęć z wykorzystaniem Nearpod 

• Przykładowa lekcja w Nearpod, dostępna do 28.02.2023 

https://app.nearpod.com/?pin=DX2CQ  

Więcej na ten temat budowania haseł i bezpieczeństwa w sieci: 

• https://cert.pl/posts/2022/01/kompleksowo-o-haslach/ 

• https://cert.pl/posts/2022/01/co-wycieki-danych-mowia-o-haslach/ 

• https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo 

 

1. Zadaj pytanie wprowadzające: Czy obcym osobom dajemy klucze do naszego domu? 

Co się stanie, gdy zgubimy klucze do domu? - uczniowie mogą odpowiadać na forum 

lub pisać odpowiedzi na czacie.  W kolejnym kroku zadaj pytanie: “A jakich “kluczy” 

używamy w internecie?” tu uczniowie, odpowiedzą “hasła”. 

2. Zaproś uczniów do wspólnego oglądania filmu w czasie, którego będą odpowiadali na 

pytania. Narzędzie daje możliwość wyświetlenia filmu na ekranie nauczyciela, a 

uczniowie odpowiadają na swoich urządzeniach na pytania lub każdy uczeń ogląda 

film w swoim tempie - wtedy musimy określić czas, jaki przewidujemy na tą 

aktywność. 

 

 

  

https://nearpod.com/
https://app.nearpod.com/?pin=DX2CQ
https://cert.pl/posts/2022/01/kompleksowo-o-haslach/
https://cert.pl/posts/2022/01/co-wycieki-danych-mowia-o-haslach/
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo


 

 

3. Przeprowadź mini wykład na temat phishingu i spoofingu. Na czym polega, jak się 

przed tym chronić. Po części teoretycznej przechodzimy do aktywności. Uczniowie 

rozwiązują quiz - bieg na czas.  

 

 

 

4. Na podsumowanie lekcji uczniowie zapisują trzy najważniejsze zasady tworzenia 

silnych haseł. Do tego ćwiczenia wykorzystujemy tablicę do współpracy. Nauczyciel 

omawia zapisane przykłady i podsumowuje lekcję.  

 

 


