Zabawa: Nieznajomy znajomy
Co będzie potrzebne?
• komputer/ smartfon (z podłączeniem do internetu) do odtworzenia filmu pt. „Owce
w sieci: Tajemniczy przyjaciel”
• quiz „Sekretne spotkanie”
• kartka papieru, czerwony i zielony flamaster
Liczba uczestników: minimum 2 osoby
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku: 10 - 12 lat
Czego dowie się Twoje dziecko?
• Zrozumie, że kontakty z nieznajomymi w sieci mogą narazić je na niebezpieczeństwo
• Nauczy się, że nie można wierzyć osobom, które chcą internetową znajomość zachować
w tajemnicy

Opis zabawy
Internetowe znajomości mogą być bardzo ekscytujące, ale co w sytuacji, kiedy ktoś zaczyna
obdarowywać Cię prezentami, namawia na spotkanie i nalega, aby wasza znajomość
pozostała tajemnicą? Naiwna owieczka o mały włos nie skończyła jako obiad, a całe stado
bardzo się o nią teraz martwi. Co może się stać, jeśli nierozważnie zgodzicie się na
spotkanie (nie)znajomym z internetu?
Dowiecie się z kolejnego odcinka serii „Owce w sieci”.

Zadanie 1.
Obejrzyj razem z dzieckiem film pt. „Owce w sieci: Tajemniczy przyjaciel”.
Aby odtworzyć film, otwórz poniższy adres internetowy lub
widoczny obok QR-kod.
https://youtu.be/IWHkC09L-U8

Zadanie 2.
Podyskutujcie o zachowaniach bohaterki odcinka, które naraziły ją na niebezpieczeństwo.
Podzielcie kartkę pionową kreską na dwie części. Po lewej stronie na górze postawcie
czerwony znak minus, a po prawej zielony znak plus. Zastanówcie się wspólnie, jakie błędy
popełniła owieczka i wypiszcie je po stronie minusów. Następnie spróbujcie do każdej
błędnej decyzji owieczki wymyślić zachowanie prawidłowe, które ochroniłoby ją przed
mrożącym krew w żyłach spotkaniem z wilkiem.
Przykładowo:
[-] utrzymała internetową znajomość w tajemnicy przed wszystkimi / [+] powinna
powiedzieć innym (dorosłym, rodzicom) o swoim internetowym „przyjacielu”
[-] przyjmowała prezenty od osoby, której tak naprawdę nie zna / [+] nie powinna
przyjmować prezentów od nieznajomych, nawet jeśli bardzo się jej podobają
[- ] okłamała całe stado i nie powiedziała dokąd idzie / [+] nigdy nie powinna okłamywać
swoich bliskich, naraziła się w ten sposób na niebezpieczeństwo, ponieważ nikt nie
wiedział, gdzie jest
[-] umówiła się na spotkanie z osobą, którą znała tylko z internetu / [+] nie powinna pod
żadnym pozorem zgodzić się na takie spotkanie, przecież nigdy nie wiadomo tak naprawdę,
kim jest osoba po drugiej stronie ekranu
Zadanie 3.
Rozwiąż ze swoim dzieckiem szybki quiz pt. „Sekretne spotkanie”.
Aby rozpocząć quiz, otwórz poniższy adres internetowy lub
widoczny obok QR-kod. https://forms.gle/RBHDQe92ndrtfkM56
Pogratuluj dziecku wszystkich poprawnych odpowiedzi, ale też spróbuj
dowiedzieć się, jakie ma wrażenia i przemyślenia po obydwu zadaniach.
Zapytaj je:
• Dlaczego niektóre osoby godzą się na takie ryzykowne spotkania?
Często zdarza się, że taki internetowy znajomy przez długi czas stara się z nami
zaprzyjaźnić. Może, tak jak w quizie, chwalić nasz talent, albo przysyłać atrakcyjne
prezenty. Stara się uzyskać nasze zaufanie, pyta o wiele rzeczy, interesuje się tym, jak się
czujemy i co myślimy o wielu sprawach. Robi to po to, abyśmy zaczęli uważać go za
prawdziwego przyjaciela, któremu możemy powierzyć najgłębsze sekrety. Najczęściej chce
zachować tę znajomość w tajemnicy. Nasza czujność stopniowo słabnie i zaczynamy
myśleć, że właściwie, to już się bardzo dobrze znamy. A wtedy zaczyna namawiać nas na
spotkanie. To może być BARDZO NIEBEZPIECZNE! Nigdy nie zgadzaj się na spotkanie
z osobą, którą poznałeś tylko w internecie. Jeśli ktokolwiek prosi Cię o zachowanie takiej

znajomości w sekrecie, natychmiast powiedz o tym komuś dorosłemu. Taka osoba nie ma
wobec Ciebie dobrych zamiarów i może zrobić Ci krzywdę.
•

Jak myślisz, czy zawsze prośba o przysługę jest niebezpieczna i nie należy na nią
odpowiadać (tak, jak w przypadku „chłopca ze złamaną nogą”)?

Nie zawsze tak jest. Jeśli kogoś znasz – jest już Twoim kolegą albo koleżanką – i możesz
się z nimi skontaktować, np. zadzwonić i sprawdzić, czy faktycznie potrzebuje Twojej
pomocy, a najlepiej jeśli poprosisz o to rodziców, to nic złego się nie stanie. Ale każda taka
prośba z internetu powinna natychmiast wzbudzić czujność. Nie wiesz kim tak naprawdę
jest „kolega” z gry online, nawet jeśli dobrze Wam się rozmawia. Może to dorosły
mężczyzna, który udaje młodszą osobę? To może być pułapka!
•

O jakich najważniejszych zasadach trzeba pamiętać?

To bardzo proste. Przede wszystkim nigdy nie zgadzaj się na spotkania z osobami, które
znasz tylko z internetu. Zawsze mów rodzicom, jeśli ktoś namawia Cię do utrzymania
znajomości w sekrecie. Nie przyjmuj prezentów od nieznajomych. Bądź czujny.
Porady dla rodziców:
1. Uczul swoje dziecko, aby było ostrożne w zawieraniu internetowych znajomości.
2. W kontaktach online stosujcie zawsze zasadę ograniczonego zaufania. Nigdy nie
wiadomo, czy osoba, z którą kontaktujemy się przez komunikator jest naprawdę tym, za
kogo się podaje.
3. Ustal z dzieckiem, aby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swoich danych:
imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
4. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi
w sieci. Wprowadź jasne zasady z kim dziecko może się spotykać, a z kim nie.
5. Interesuj się i pytaj – staraj się poznać internetowy świat Twojego dziecka: jego
znajomych, ulubione strony.
6. Umów się z dzieckiem, że skontaktuje się z Tobą, gdy coś lub ktoś je zaniepokoi lub
jeśli ktoś poznany w internecie będzie namawiał je na spotkanie czy nakłaniał do
zachowania znajomości w tajemnicy.
7. Nie pozwalaj małemu dziecku na samodzielne korzystanie z komunikatorów czy portali
społecznościowych. Wprowadź zasadę, że ewentualne kontakty online ograniczacie
tylko do znajomych osób i że mogą one odbywać się wyłącznie pod kontrolą rodziców.
8. Pamiętaj, że regulaminy większości portali społecznościowych nie pozwalają dzieciom
na posiadanie własnego konta. Aby założyć konto na Instagramie, Facebooku czy
Snapchacie, trzeba ukończyć 13 lat. Konto na YouTube mogą założyć osoby powyżej 16
r.ż.
Opracowano na podstawie: Zostań znajomym swojego dziecka oraz Chroń dziecko w sieci

