Zabawa: Uważaj! Internet nie zapomina
Co będzie potrzebne?
•

Komputer/ smartfon (z podłączeniem do internetu)
do odtworzenia filmu pt. „Owce w sieci: Bekanie”

•

oraz do rozwiązania quizu „Podejmiesz wyzwanie?”

Aby otworzyć materiały, kliknij na link lub otwórz QR-kod za pomocą aplikacji mobilnej,
możesz też skopiować i wkleić link do przeglądarki internetowej.
Liczba uczestników: minimum 2 osoby
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku: 10 - 11 lat
Czego dowie się Twoje dziecko?
• jakie mogą być konsekwencje publikowania swoich zdjęć i filmów w internecie
• dlaczego warto dbać o swój wizerunek również online

Opis zabawy
Zapraszamy do wspólnego poznawania zasad dbania o swój wizerunek w internecie razem
z Bacą, Jaśkiem, Gajowym i stadem wyjątkowo rozbrykanych owiec.
Pamiątka z przeszłości może narazić Cię na wiele nieprzyjemnych sytuacji? Jak najbardziej!
Opublikowany kiedyś w internecie niezbyt mądry filmik mający na celu zaimponowanie
dziewczynie sprawia, że z jeden z bohaterów staje się obiektem kpin. Powody dzielenia się
takimi zdjęciami i filmami w sieci są różne – mogą przypominać świetną zabawę, rzucać
innym internautom wyzwanie, a czasem są po prostu nieprzemyślanym żartem. Ale nie
zawsze to, co wydaje nam się śmieszne dziś, będzie też nas bawić jutro. Może się okazać, że
poczujemy się zawstydzeni i upokorzeni taką „pamiątką”.
Jakie mogą być konsekwencje nierozważnego publikowania zdjęć i filmików w sieci?
Dowiecie się z kolejnego odcinka serii „Owce w sieci”.

Zadanie 1.
Obejrzyj razem z dzieckiem film pt. „Owce w sieci: Bekanie”.
(otwórz poniższy adres internetowy lub widoczny obok QR-kod).
https://youtu.be/yrAUoIHlErw
Zajmie Wam to tylko trzy minuty. Poproś dziecko, aby spróbowało wymyśleć hasło
podsumowujące morał tego odcinka, używając nie więcej niż 6 słów. Możecie sprawdzić,
kto będzie miał więcej pomysłów w określonym czasie, np. 2 minut.

Przykładowe odpowiedzi:
Uważaj! Internet nie zapomina.
Raz wrzucisz do sieci, zawsze znajdziesz.
Internet pamięta wszystkie twoje błędy.
Dziś zabawa, jutro przykra sprawa.

Zadanie 2.
Rozwiąż ze swoim dzieckiem szybki quiz pt. „Podejmiesz wyzwanie?”
(otwórz poniższy adres internetowy lub widoczny obok QR-kod).
https://forms.gle/C417zNZ3xhTU57d79
Pogratuluj dziecku wszystkich poprawnych odpowiedzi, ale też spróbuj się dowiedzieć,
jakie ma wrażenia i przemyślenia po obydwu zadaniach.

Zapytaj je:
•

Czy podjęcie decyzji w quizie, jak się zachować było trudne? Jeśli tak, to z jakiego
powodu Twoje dziecko nie mogło się zdecydować? Dlaczego czasami w takich
sytuacjach trudno jest podjąć decyzję?

Czasami trudno jest podjąć własną decyzję, szczególnie, jeżeli inni – nasi
przyjaciele, koleżanki, koledzy – mają odmienne od nas zdanie. Może nam się
wydawać, że sprzeciwiając się udziałowi w jakimś wyzwaniu lub odmawiając
wykonania jakiegoś zadania psujemy innym zabawę. Boimy się, że będziemy
postrzegani jak ktoś, kto nie ma poczucia humoru, nie jest spontaniczny, albo po
prostu tchórzy. Tak naprawdę jednak nasi przyjaciele nigdy nie powinni oczekiwać

od nas, że będziemy robić coś, na co nie mamy zgody, z czym czujemy się
niezręcznie i niekomfortowo. Przecież nie na tym polega dobra zabawa.
•

Czy kreskówka i quiz poruszają podobne sprawy?

Tak. Pokazują sytuację, w której próba zaimponowania komuś - dziewczynie lub grupce
znajomych – może skończyć się bardzo niekorzystnie dla autora takich nagrań. Coś, co
w danym momencie wydaje się świetną zabawą lub zwykłymi wygłupami, oglądane na
zdjęciach czy filmiku po jakimś czasie wcale już nie musi wydawać się takie śmieszne.
Może być również ośmieszające czy kompromitujące. Szczególnie, jeśli taki materiał
dostanie się w niepowołane ręce i zostanie upubliczniony. Lepiej, jeśli zabawa pozostanie
jako dobre wspomnienie w pamięci, niż jako upokarzające zdjęcie w internecie.
•

Dlaczego warto się kilka razy zastanowić, zanim utrwalimy swoje śmieszne zabawy na
zdjęciu lub filmiku? Czym może to grozić?

To zupełnie zrozumiałe, że ze wspólnie spędzonych chwil chcemy mieć pamiątkę
i chcemy się nimi dzielić z naszymi przyjaciółmi. Niestety nie każde takie zdjęcie czy
filmik przedstawia nas w korzystnym świetle i upublicznione może nas bardzo
zawstydzić i narazić na przykre komentarze ze strony innych. Zazwyczaj mamy zaufanie
do osób, z którymi dzielimy się takimi materiałami, ale nigdy tak naprawdę nie wiemy,
co może się stać z takim zdjęciem, jak już opuści nasz telefon. Może kolega pokaże je
starszemu bratu, który roześle je swoim znajomym, a może wypłynie jako mem, ze
złośliwym podpisem? Moment dobrej zabawy mija, a takie zdjęcie lub film w internecie
mogą zostać już na zawsze.

