KONSPEKT
Konspekt do lekcji informatyki w j zyku angielskim dla klasy 1DG technikum
Opracowa a: mgr Diana Augusty ska
Temat: „Online safety”
Czas: 45 minut
Cele:
Zwi kszenie wiadomo ci dotycz cej zagro
w sieci
Ucze nab dzie wiedz zwi zan z zagro eniami p yn cymi z sieci
Ucze nab dzie wiedz jak zabezpiecza si przed zagro eniami p yn cymi z sieci
Ucze zapozna si z podstawowymi terminami tj.: „ko troja ski”, „robak komputerowy”,
„phishing”, „ lad cyfrowy”, „cyberbullying” , „kradzie to samo ci”, „firewall”, „keylogging”,
„spam”, „haker”, „cracker” , „trolling”, „cookies”
*Ucze utrwali wiadomo ci z zakresu czasu Present Simple oraz czasowników modalnych
Pomoce dydaktyczne: komputery, oprogramowanie, rzutnik, Internet
Przebieg lekcji:
PRZEBIEG LEKCJI
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Przywitanie uczniów.
Sprawdzenie obecno ci.
Zapoznanie uczniów z tematem lekcji oraz zapisanie tematu lekcji na tablicy.
Nauczyciel prosi uczniów o zalogowanie si na platformie www.join.quizziz.com oraz
sprawdzenie wiedzy na temat podstawowych terminów zwi zanych z bezpiecze stwem w
sieci.
Uczniowie wykonuj quiz online.
Po zako czeniu quizu nauczyciel omawia wyniki oraz trudniejsze poj cia.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3 osobowe i rozdaje im ankiet zwi zan z
bezpiecze stwem w sieci „Online safety quiz”.
Uczniowie w ma ych grupach wybieraj odpowied , która najlepiej odzwierciedla ich
czynno ci zwi zane zwi zane z korzystaniem z sieci komputerowej.
Nauczyciel monitoruje prac uczniów, s y pomoc w trudnych sytuacjach.
Nauczyciel sprawdza ich wybór oraz omawia poszczególne punkty.
Nauczyciel prosi uczniów o wyci gni cie wniosków z ankiety i sformu owanie zasad
bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej („What should I do to be safe online?).
Nauczyciel omawia z uczniami ich pomys y.
Nauczyciel podsumowuje zaj cia rozdaj c uczniom handouty dotycz ce podstawowych
poj z lekcji. Uczniowie samodzielnie dopasowuj definicje z terminami informatycznymi.
Nauczyciel nadzoruje prac uczniów, na bie co odpowiada na pytania.
Nauczyciel egna si z uczniami i dzi kuje im oraz go ciom za uwag .

