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Realizacja w  roku szkolnym 2018/2019  IX edycji ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. 

Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli"  

Program prowadzony przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

  

SCENARIUSZ  - Gry interaktywnej pt. „Nie daj się złapać w sieci” przeprowadzonej w 

ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 11 

Specjalnej w Zamościu 

Czas realizacji - 90 min. 

Adresaci – uczniowie klasy 1-3 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną, 

autyzmem, 

Cel: Zapoznanie uczniów z zagadnieniami ochrony danych osobowych. 

Cele szczegółowe: 

1. Uczniowie wymieniają dane osobowe podstawowe i wrażliwe. 

2. Uczniowie wiedzą jak chronić swoje dane osobowe w życiu codziennym. 

3. Uczniowie wiedzą w jakich okolicznościach i sytuacjach podawanie danych osobowych 

jest niezbędne. 

 

Metody: gra interaktywna, pogadanka, krzyżówka, wykreślanka, rebus,  

Formy: grupowa 

Środki dydaktyczne: tablety, aplikacje multimedialne, sprzęt sportowy, magnesy lub cenki 

do przyklejania na tablicy, koperty A4 - 4 szt. (na elementy hasła głównego), tablica 

magnetyczna - na tablicy będzie wyeksponowane hasło główne, 

 

Przebieg: 

1. Zajęcia wstępne – przekazanie informacji na temat celu gry, zapoznanie z regulaminem 

gry, podział uczniów na drużyny, przydzielenie nauczyciela – patrona, losowanie 

kolorowych znaczków, wyposażenie każdej drużyny w tablet multimedialny i mapę 
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z zaznaczonymi punktami – stacjami, prezentacja sposobu wykorzystania aplikacji podczas 

gry. 

2. Zajęcia właściwe – przejście drużyn kolejno przez 8 stacji wg otrzymanej mapy. Na każdej 

stacji jest sędzia (nauczyciel, pielęgniarka szkolna), od których uczniowie otrzymują 

informacje na temat danych osobowych i ich ochrony.  Na stacjach od 1-7 drużyny 

wykonują konkretne zadania, na 8 stacji drużyny składają hasło końcowe. Każda drużyna 

po poprawnym rozwiązaniu zadania na danej stacji, otrzymuje od sędziego część hasła 

głównego – stanowiącego podsumowanie gry tj.: „Uważaj na złodzieja swoich danych 

osobowych”. 

stacja 1– przeprowadzenie pogadanki nt. podstawowych danych osobowych, wykonanie 

zadania ruchowego – tor przeszkód, odczytanie kodu QR i rozwiązanie zdania na tablecie  

 

 

„Rozsypanka wyrazowa” 

https://learningapps.org/watch?v=patr4oqwc19 

 

stacja 2 - przeprowadzenie pogadanki nt. wrażliwych danych osobowych odczytanie kodu 

QR i rozwiązanie zdania na tablecie  

„Wykreślanka” 

https://learningapps.org/watch?v=pnit3jzda19 

stacja 3 - przeprowadzenie pogadanki przez pielęgniarkę szkolną nt. ochrony danych 

osobowych przy załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem, odczytanie kodu QR 

i rozwiązanie zdania na tablecie 

„Dobieranka” 

https://learningapps.org/watch?v=ph3n5p1tk19 

 

stacja 4- przeprowadzenie pogadanki nt. udostępniania danych osobowych w życiu 

codziennym, wykonanie zadania ruchowego – tor przeszkód, odczytanie kodu QR 

i rozwiązanie zdania na tablecie  

„Dopasuj pary” 

https://learningapps.org/watch?v=p2sxgjgtn19 

stacja 5- przeprowadzenie pogadanki nt. udostępniania swoich  danych osobowych w 

Internecie, wykonanie zadania ruchowego – tor przeszkód, odczytanie kodu QR 

i rozwiązanie zdania na tablecie 

„Magiczne puzzle” 

https://learningapps.org/watch?v=patr4oqwc19


https://learningapps.org/watch?v=peu6e47wt19 

stacja 6 -przeprowadzenie pogadanki nt. sposobów ochrony danych osobowych, 

odczytanie kodu QR i rozwiązanie zdania na tablecie 

„Memory” 

https://learningapps.org/watch?v=pz506hkb519 

stacja 7- przeprowadzenie pogadanki nt. sposobów ochrony swojego wizerunku, 

odczytanie kodu QR i rozwiązanie zdania na tablecie 

„Skrót” 

https://learningapps.org/watch?v=pi1ch5esa19 

stacja 8 – składanie hasła końcowego „Uważaj na złodzieja swoich danych osobowych" 

 

 

3. Zajęcia końcowe 

Odczytanie hasła końcowego przez przedstawiciela drużyny, która zwyciężyła. Rozdanie 

ulotek informacyjnych dla rodziców. Przyznanie i wręczenie nagród. 
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