Примерен план за провеждане на урок
Изложба на приказки „Героят си ти“
Ден за безопасен интернет 2014
1. Въвеждане в темата за виртуалното пространство (3 мин.):
В рамките на (не повече от) 3 мин. бихте могли да въведете децата в темата, като
разговаряте за това „Какво обичат да правят в интернет?“, „Как прекарват времето си там – сами
или със семейството, с приятел?“
2. Първи етап (6 мин.):
За около 5-6 мин. запознайте децата с героя Флашко. Кой е той и какво прави? (Тук може
да използвате презентацията „Флашко – супергероят в интернет“ като ресурс). В този първи
етап може да запознаете децата и с някои правила, които биха им помогнали да сърфират в
мрежата. (Информация за тях може да намерите в документа „Допълнителна информация за
учителя“).
3. Втори етап (30 мин.):
В оставащите 25-30 мин. прочетете началото на приказката на децата и им дайте
инструкция да я завършат както намерят за добре. Могат да разпишат собствено продължение на
историята или да я представят в рисунки (повече от една, свързани в общата история), да направят
комикс и т.н. Нека си представят, че те също са герои в интернет, както Флашко. Биха ли
помогнали на Флашко? Ако не искат каква е причината за това? Какво би станало ако откажат?
Какво ще се случи, ако приемат да участват? А какво биха направили заедно с Флашко?
4. Затваряне на часа (1 мин):
Не забравяйте да похвалите всички за положените усилия и проявеното творчество, както
и себе си за инициативността Ви и за помощта, която оказвате на децата, насочвайки вниманието
им върху безопасността в интернет.

Успех в начинанието!

Довършете приказката...
Имало едно време...
Не, не така!
Преди не толкова много време, в една не толкова далечна страна живеело едно не много
малко момче на име Сашко. Сашко бил щастлив да живее с майка си и татко си, да ходи на
училище, да играе с приятели, но най-много се забавлявал, когато седнел пред компютъра.
Един ден Сашко се прибрал от училище, набързо излапал супата и кюфтетата, които майка
му била приготвила за обяд и веднага пуснал компютъра – имал важна задача, да намери
интересни снимки и разкази за африканските животни. На другия ден трябвало да разкаже на
съучениците си какво е научил за живота в Африка. Написал Сашко „африкански животни“ в
прозорчето за търсене и изведнъж... вместо лъвове и слонове на екрана изскочили разкривени
злобни физиономии. Сашко бил смело момче, но му станало много неприятно да гледа такива
лица. Опитал пак – пак същото. Както винаги, когато имал нужда от съвет, написал бързо
съобщение на най-добрия си приятел Данчо: „Какво става с интернета?“ Вместо това обаче на
екрана излязло: „Ти, маймуно проклета!“ Отначало Сашко се разсмял, но после се разтревожил,
че Данчо може да му се разсърди. Опитал да му изпрати усмивка, но излязло изплезване.
Натъжил се Сашко. Какво да прави? Не може да си подготви домашното, с приятеля си ще
се скара... Опитал да изтрие съобщението, но нищо не се получило. „Помощ! Помощ!“ – искал да
извика той, но само натиснал напосоки няколко клавиша на клавиатурата.
„Кой иска помощ?“ - чул се глас зад гърба му.
Сашко подскочил от изненада. До стола му стоял странен човек с жълта шапка, червени
ботуши, червени ръкавици и синьо наметало.
„Кой си ти?“ – извикало момчето.
„Аз съм Флашко. А ти си...“
„Сашко“ – засмяло се момчето. – „Наистина приличаш на флашка. Как влезе?“
„Ти ме повика. Не искаше ли да извикаш „Помощ!“?“
„Да, но... Аз дори не знаех, че съществуваш! Да не си техникът, дето оправя компютъра,
когато се счупи?“
„Не, разбира се. Аз не се занимавам с развалени компютри. Идвам само когато в интернет
се разбеснеят Спамчетата.“
„Кой?“ – учудил се Сашко.

„Спамчетата. Те обичат да скарват хората, да им разказват лъжи и да ги карат да се
чувстват зле. Лошото е, че понякога хората им помагат. Колкото повече хора се държат зле с
другите в интернет, толкова повече сила набират Спамчетата. Затова не мога да се справя сам с
тях. Вярно е, че съм супергерой, но ми трябва помощ. Трябва ми някой със смело и открито сърце,
някой, който да иска да знае много за света и да го споделя с другите, някой истински герой. Ти
например?“
„Аз?“ – изумил се Сашко. – „Че какъв герой съм аз?“
„Само ти можеш да ми помогнеш да победя Спамчетата. Ще участваш ли?...“

