
ПОСЕЩАВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО 
 
Времетраене  на  урока:  30  минути.  Основната  продължителност  на  урока  включва 
само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват 
за задълбочаване на знанията, когато времето позволява. 

 

 
ПРЕГЛЕД НА УРОКА 
В  сътрудничество  с  Common  Sense Media  този  урок  помага  на  учениците  да  научат,  че 
много уебсайтове искат информация, която е частна, и обсъжда как да постъпят отговорно 
на такива искания. Учениците също така разбират, че могат да отидат на вълнуващи места 
онлайн, но трябва да спазват определени правила, за да останат в безопасност. 
 
 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
Начало ‐ 20 минути 
1) Преглед  
2) Речник 
3) Къде отиваме 
 
Дейност: Запазете го лично ‐ 30 минути 
4) Запазете личната си информация 
 
Обобщение ‐ 10 минути 
5) Бърз преговор ‐ Какво научихме?  
6) Vocab Shmocab 
 
Оценяване ‐ 5 минути 
7) Оценяване на Запазете личната си информация 
 

ЦЕЛИ НА УРОКА 
 
Учениците ще: 

 Разберат,  че  да  останат  в  безопасност,  когато  посещават  уебсайтове,  е  подобно  на 
това да останат в безопасност в реалния живот 

 Научат да разпознават уебсайтове, които са безопасни за посещаване 

 Разпознават естеството на информацията, която е лична.  

 Разбират, че никога не трябва да разкриват лична информация в интернет 

 Научат  как  да  създават  ефективни  потребителски  имена,  които  защитават  тяхната 
личната информация 
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПОДГОТОВКА 
 
За ученика 

 Химикали, моливи и хартия 

 Работен лист за оценяване на Запазете личната си информация 
 
За учителя 

 Видео урок 

 Ръководство за преподаване 

 Свалете видео клипа "Моят онлайн квартал" 

 Влезте на живо или копирайте страницата за регистрация на SecretBuilders 
o (Кликнете  върху  "Нов  играч",  изберете  възраст  и  след  това  изберете  "Аз  съм 

момиче" или "Аз съм момче".)  

 Отпечатайте по един Работен лист за оценяване на Запазете личната си информация 
за всеки ученик 
 

НАЧАЛО (20 МИНУТИ) 
1) Преглед 
Това е най‐доброто време,  за да преговорите последния урок,  през който преминахте с 
вашия клас. Можете да направите  това  като една  голяма  група или да обсъдите  с  един 
съученик. 
Ето няколко въпроса, които можете да зададете в преговора: 

 Какво направихме последния път? 

 Какво искате да сме можели да направим? 

 Мислили ли сте за някакви въпроси след урока, който искате да зададете? 

 Каква беше любимата ви част от последния урок? 
 

СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Завършването на преговора чрез запитване за любимите неща на учениците помага 
да  оставиш  положително  впечатление  от  предишното  упражнение,  увеличава  на 
вълнението за упражнението, която предстои. 
 
2) Речник 
В този урок има две нови и много важни думи: 
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3) Къде отиваме 

 Поканете  учениците  да  разкажат  за  посещаваните  от  тях  места  в  ученическата 
екскурзия. 

o Ако  учениците  имат  ограничен  опит  с  ученически  екскурзии,  дайте  примери  за 
видовете  места,  на  които  биха  могли  да  направят  посещение  като  клас,  като  музеи, 
научни центрове или зоологически градини. 

o Накарайте  учениците  да  изберат  място,  на  което  биха  желали  да  отидат  на 
ученическа екскурзия. 

 Накарайте учениците да направят въображаема екскурзия до избраното от тях място. 
o Разкажете за подготовката, докато учениците правят пантомима какво се случва ‐ 

Например:  обличате  якето  си;  качвате  се  на  автобуса;  проверявате  си  билета;  влизате 
вътре. 

 Накарайте учениците да опишат  какво мислят,  че биха могли да  видят и да 
направят след пристигането си. 

 Нека учениците да седнат назад, след това попитайте: "Какво трябва да направите, за 
да останете в безопасност, когато посещавате нови места?" 
 
Стартирайте видеото "Моят онлайн квартал" 

 Кои три правила спазва Джеремая когато посещава онлайн места? 
1) Винаги първо питай твоите родители(или учители)  
2) Говори само с хора, които познаваш  
3) Придържайте се към места, които са подходящи за теб 
 
Сега, да видим какво повече може да направим, за да се опазим в безопасност. 
 

ДЕЙНОСТ: (20 МИНУТИ) 
4) Запазете личната си информация 
Влезте в страницата SecretBuilders онлайн или прожектирайте на дъската разпечатка за да 
може класът да вижда. 

 Поканете  учениците  да  дадат  примери  за  информация,  която  трябва  да  се  запази 
лична 

o Запишете  техните отговори на дъската или на лист,  за да можете да  се върнете 
към тях по‐късно в урока 

 Бъдете сигурни, че те разбират, че личната информация включва следното: 
o трите имена 
o възраст 
o адрес 
o телефонен номер 
o имейл адрес (или имейл адрес на родителите) 
o откъде минават по пътя за училище или след училище 
o къде работят родителите им 

 Окуражете  учениците  да  дискутират  защо  е  толкова  важно  да  запазят  тази 
информация лична 

o Подчертайте,  че  никога  не  е  безопасно  да  се  дава  лична  информация  на  хора, 
които не трябва да я знаят 

o Учениците трябва винаги да питат родителите, или хората, които се грижат за тях 
преди да дадат лична информация на когото и да е 

 Върнете се обратно към страницата за регистрация 
o Попитайте  „Мислите  ли,  че  трябва да  използвате  истинското  си  име,  или нещо, 

включващо истинското ви име, когато създавате потребителско име?“ 
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Запознайте  учениците  със  следните  правила  и  съвети  при  създаване  на  потребителско 
име: 
 
Правила: 
1) Попитайте  родител  или  друг  доверен  възрастен  преди  да  създадете  потребителско 
име 
2) Никога  не  включвайте  никаква  лична  информация  във  вашето  потребителско  име, 
като истинското име, възраст, рожден ден, името на вашето училище или градът, в който 
живеете, части от вашия адрес или телефонен номер, или имейл адрес. 
3) Избягвайте  да  използвате  специални  символи  или  интервали,  защото  в  повечето 
случаи не са позволени в потребителското име 
 

Съвети 
1) Включете  името  на  нещо,  което  ще  ви  помогне  да  си  спомните  вашето 

потребителско  име,  като  вашето  любимо животно,  персонаж,  или  играчка. Може  да  ги 
комбинирате с други думи или цифри. 

2) Ако  потребителското  име,  което  сте  създали,  вече  се  използва,  ще  трябва  да 
създадете друго. 

3) Запишете вашето потребителско име и парола и с помощ от родител, намерете 
безопасно място където да ги съхранявате и да не ги забравите 
 
Раздайте листи и разделете учениците по двойки. 
 
Насоки: 
1) Накарайте учениците да интервюират партньора си с помощта на следните въпроси и 
да напишат отговорите: 

- Какъв е твоят домашен любимец или любимо животно? 
- Кое е любимото ти телевизионно шоу, книга или филмов герой? 
- Кои са любимите ти числа? 

2) Инструктирайте  учениците  да  направят  три  безопасни  потребителски  имена  за 
партньорите си, като използват информацията от отговорите им. 

- Те  не  трябва  да  включват  име,  възраст,  училище,  имейл  адрес,  рожден  ден  или 
друга лична информация на партньора. 
3) Поканете  учениците  да  споделят  един  или  повече  от  техните  потребителски  имена 
със класа. 
4) Насърчете  учениците  да  оценят  потребителските  имена  на  съучениците  си, 
потвърждавайки дали всяко следва правилата, които са научили 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
По‐задълбочени  модули  можете  да  намерите  допълнително  към  тази  учебна 
програма в Common Sense Media, страница за обхват и последователност. 

 
ОБОБЩЕНИЕ (5 МИНУТИ) 
 
5) Бърз преговор: Какво научихме? 

 Коя информация трябва винаги да запазваш лична, когато използваш компютър? 

 Какви правила трябва да спазваш когато създаваш потребителско име? 

 За какво може да се използва интернет? 

 Какви правила следваме при посещения на онлайн места? 
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Отделете време за дискутиране коя информация е подходяща за споделяне в интернет и 
коя не е: 
 

Подходящи  Неподходящи 

Интереси  Адрес 

Хобита  Трите имена 

Първо име  Информация, която може да нарани някой 

 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Въпросите  от  бързия  преговор  са  предназначени  да  предизвикат  цялостно 
обмисляне  за това  как  урока  се  допринася  за  по‐добър  свят  и  по‐добро  бъдеще  на 
учениците. Използвайте знанията си в класната стая, за да решите дали искате да 
ги обсъдите като клас, по групи или с партньор. 
 
6) Флаш карти ‐ Vocab Shmocab 

 За кое от тези определения научихме дума днес? 
„Пътуване със скоростта на светлината“ 
„Име,  което  създаваме,  с  което  да  се  идентифицираме,  или  да  правим  неща  в 

уебсайт, понякога наричано "екранно име" 
„Цифрова среда, която изглежда реална“ 

  … и коя е думата, която научихме? 
 

ОЦЕНЯВАНЕ (5 МИНУТИ) 
 
7) Работен лист за оценяване на Запазете личната си информация 

 Раздайте  работния  лист  за  оценяване  и  позволете  на  учениците  да  извършат 
дейността самостоятелно, след като обясните инструкциите. 

 Това трябва да е познато, благодарение на дейностите, които извършихме 
 

РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ 
Използвайте  тези  дейности,  за  да  подобрите  обучението  на  учениците.  Те  могат  да  се 
използват като извънкласни дейности или друго допълнително обучение. 
 
Common Sense Media 
Посетете  Common  Sense Media  за  да  научите  повече  как  да  запазите  учениците  в  тази 
цифрова ера. 
 

 
 
 

 
This curriculum is available under a Creative Commons License (CC BY‐NC‐SA 4.0) 
If  you  are  interested  in  licensing  Code.org materials  for  commercial  purposes,  contact  us: 
https://code.org/contact 
 
 
 


