
Подушка з кібербезпеки
- для наймолодших*

* наймолодших, тобто з 2 класу початкової школи



Подушка показує, який вплив мають користувачі Інтернету на захист своєї
онлайн-ідентичності. Це також показує, над чим вони не мають контролю.

Подушка кібербезпеки як продукт Цифрового скаута має на меті:
● показати, що електричні речі непотрібні для навчання наймолодших;
● скласти простий сценарій, який дозволить ІТ-адепту провести

семінар;
● навчити дітей, що в Інтернеті залежить від них, а що не;
● показати, як багато речей не залежить від нас і тому ми повинні самі

дбати про безпеку даних для входу (автентифікації);
● подавати тему в динамічній формі;
● окреслити мету використання різних паролів для різних місць і

продемонструвати практичну силу захисту у формі двофакторного
входу;

● стимулювати цікавість дітей шукати більше способів
залишатися в безпеці в Інтернеті.

Способи підвищення залученості:
1. винагороди (дрібниці);
2. Цінування хороших відповідей.

Необхідне обладнання:
1. аркуші паперу формату А4 та А3,
2. кольорові олівці, фломастери,
3. Стікери для нотаток
4. маленькі нагороди,
5. #Skaucik - наклейка проекту.

Викладач отримає основні кроки у формі короткої інструкції, зокрема:
● як показати веб-сайт (або гру);
● як пояснити, що це таке так звані кольорові олівці та куди їх

приклеїти;
● коли хакер повинен забрати кольорові олівці;
● які питання необхідно поставити та щодо яких має бути проведено

подальше обговорення:
Що щойно сталося?
Що може зробити хакер?
Чи може хакер зараз увійти у твій обліковий запис?
Чи зможе він увійти на інший сайт?
Що має статися, щоб він зазнав невдачі?
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Словник визначень:
1. хакер/зломщик/шахрай/злочинець – скоює злочини в Інтернеті;
2. облікові дані - дані для входу, облікові дані, логін і пароль - олівці -

символ😀 і🗝 (ключ);
3. двофакторна аутентифікація – спосіб, який потребує додаткової

складової входу (код із SMS чи електронної пошти, перехід за
посиланням у листі, апаратний ключ Yubico);

4. хешування паролів – спосіб безпечного зберігання паролів
веб-сайтом. У грі за задумом сторінки не мають цього елемента.
Користувач ніколи не знає, чи є на сайті, чи сайт легко вкрасти за
допомогою паролів. Навіть хешовані паролі можна зламати. Це
питання часу, удачі та потужності «комп’ютера» злочинця (від
години до 1000 років). Злочинець вгадує кожну наступну можливу
комбінацію пароля і порівнює її з хешованими даними;

5. предмети, скіни - предмети в іграх. Вони вимагають праці, удачі або
купуються за реальні гроші. Предмети можуть потрапити на чорний
ринок в Інтернеті;

6. robux – валюта в ігровому середовищі Roblox. Ціна 800 штук за 9,99 $;
7. Метавсесвіт — віртуальний світ, у який можна потрапити через

3D-окуляри;
8. чат - внутрішньоігровий месенджер.
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Подушка Cybersecurity
- гра для найменших

Інструкція
1. Запит: намалюйте свій улюблений сайт або гру - сторінку

a. якій ви авторизуєтесь або вже маєте обліковий запис;
b. намалюйте так, щоб ми могли вгадати, що це за сторінка - у вас

є 10 хв.
2. А поки вибираємо хакера і пояснюємо йому завдання

з пункту 7.
3. Завдання: розпізнати ці сторінки, хто що намалював.
4. Учитель показує сторінки і запитує учнів, чи є у них тут

обліковий запис?
5. Пояснюємо, що таке облікові дані (інакше відомі як

облікові дані - кольорові олівці - просто логін і пароль).
Приготуйте листівку -смайлик 😀 (синонім
ніка/логіна) та символ ключа нижче.

a. Напишіть кольорові олівці на стікерах для нотаток.
b. ПРИМІТКА!: Ми не використовуємо справжніх кольорових

олівців, справжніх паролів.
c. Логін має бути😀 (синонім ніка/логіна).
d. Нехай пароль буде у вигляді ключа з зображенням🗝 (синонім

пароля).
6. Інструкція: тепер наклейте кольорові олівці на стікерах, які ви

використовуєте.
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7. Хакер викрадає картки зі сторінки з найбільшою кількістю
кольорових олівців – учень грає цю роль:

a. він бере зі сторінок всі або вибрані картки
8. Учитель запитує:

a. Подивіться, що сталося? Хто знає?
b. Що може зробити хакер?
c. Чи може хакер зараз увійти у ваш обліковий запис?

9. Серед відповідей у   дискусії ми шукаємо інформацію про наслідки
такої події. Приклади наслідків після крадіжки особистих даних.
Тепер хакер може:

a. писати від нашого імені;
b. платити нашою валютою;
c. хейтити з нашого акаунта;
d. читати листування;
e. продати ігрового персонажа, предмети.

Каталог наслідків загроз ПРИМІТКА

Відповіді, пропозиції, яких немає в каталозі, запишіть і надішліть до Скаута.
Скаут відповість.
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10. Показуючи приклад нотатки на іншій сторінці, учитель запитує:
a. чи може хакер тепер увійти з тим же паролем в інші облікові

записи?
Учитель і учні перевіряють, чи повторюються ці олівці на
інших сторінках.

b. Чи зможе він зайти на інший сайт за допомогою цих даних?
c. Що має статися, щоб він зазнав невдачі?
d. Бажані відповіді:

i. двофакторна аутентифікація;
ii. різні паролі;

це варто цінувати, адже це реальний захист від такої
хакерської атаки.

11. Учитель запитує і підсумовує:
a. На що ми можемо вплинути, захищаючи свою особистість?

i. різні паролі для різних місць;
ii. двофакторна аутентифікація.

b. На що ми не можемо впливати, створюючи десь обліковий запис?
i. як захищені наші дані.

c. Що ми можемо зробити, щоб уникнути наслідків викрадення
облікових даних?

12. Рекомендація:
a. давайте знову зробимо дані для входу на картки, тепер з іншим

кольором ключа і заново налаштуємо обліковий запис.
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