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PLAN LEKCJI 1 

 

 

Wprowadzenie do treści cyfrowych 

Temat 1: Wprowadzenie do treści cyfrowych 
 

Plan lekcji 1 - Wprowadzenie do głównych pojęd  

Czas trwania: 60 minut 

Cel 

Ta lekcja jest wprowadzeniem do głównych koncepcji twórczości cyfrowej. 
Uczniowie poznają podstawowe słownictwo i części urządzeo cyfrowych oraz  
podstawy związane ze smartfonami, systemem Android…  

Grupa docelowa Dorośli (seniorzy) 

Obiekt / wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● Dostęp do Internetu 

● Projektor 

● Tablica 

 

Narzędzia / Materiały 
● Materiał do zajęd 1  

● Materiał do zajęd 2 

Przebieg zajęd 

 

1. Zadanie 1 Wprowadzenie uczestników do modułu (10 min) 

 

1.1. Zapoznaj uczestników z treścią kursu i zacznij od pytania o ich zwyczaje 

związane z komputerem i innymi urządzeniami. Przykładowe pytania: „Czy 

masz w domu komputer?”; "Jak często go używasz?"; "Czy masz 

smartfona?"... 

 

2. Zadanie 2. Główne rodzaje urządzeo (10 min) 

 

2,1 Rozdaj uczniom materiały(zobacz Materiał do zajęd 1). Poproś o 

rozpoznanie urządzeo, które tam widzą i określenie głównych części każdego 

z nich (ekran, mysz…)  

 

3. Zadanie 3. Wprowadzenie do podstaw obsługi komputera (15-20 

min) 
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3.1. Za pomocą projektora wyświetl film: 

-Podstawy obsługi komputera - Podstawy dla początkujących - 

Podstawy informatyki  

3.2 Zadaj kilka pytao, aby sprawdzid, czy uczniowie wszystko rozumieją: Co 

to jest komputer?Z jakich części składa się cykl procesu? 

 

3.3. Teraz przejdź do tematu komputerów stacjonarnych i obejrzyjcie dwa 

pozostałe filmy:  

-Podstawy komputera: podstawowe części komputera stacjonarnego 

-Podstawy komputera: konfigurowanie komputera stacjonarnego 

3.4 Zapytaj uczniów, czy sądzą, że teraz byliby w stanie wykonad niektóre z 

czynności opisanych w filmie na swoich komputerach?  

3.5. Teraz niech każdy uczeo (lub w parach) stanął przed komputerem lub 

laptopem. Rozdaj uczniom materiały (zobacz Materiał do zajęd 2)i poproś o 

wykonanie wskazanych tam czynności.  

4. Zadanie 4. Główne rodzaje telefonów (15 min)  

 

4.1. Nadszedł czas, aby zmienid temat komputerów na telefony. Na początek 
zadaj uczniom kilka pytao, aby dowiedzied się, jak często używają swoich 
smartfonów i do jakich celów. Następnie obejrzyjcie  film (razem na 
zajęciach lub poproś wcześniej o obejrzenie go w domu), a następnie 
omówcie go.  

- Podstawy obsługi smartfonów 

4.2 Teraz niech uczniowie poeksperymentują z własnymi smartfonami. 
Poproś ich o wykonanie kilku zadao, a po każdym z nich podzielili się z nimi 
swoimi spostrzeżeniami i omów trudności, jakie mogli napotkad. (Przykład: 
pobierz aplikację np. Dysk Google…)   

5. Zadanie 5. Podsumowanie (5 min)  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OGM2BJ29Syg&list=PLeH4ngtDM7eE-1_mdWuXWyZrI_FMHnyJ0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OGM2BJ29Syg&list=PLeH4ngtDM7eE-1_mdWuXWyZrI_FMHnyJ0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=K00dKueUDuI
https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE
https://www.youtube.com/watch?v=r22jFymPxRY&ab_channel=councilforthirdage
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Materiał do zajęd 1:Główne rodzaje komputerów 

 

 

Czy znasz główne rodzaje komputerów? Spróbuj wspomnied o poniższych rodzajach: 
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Materiał do zajęd 2: Kosz  

 

 
 

● Zadanie 1: Spróbuj usunąd obraz z 

komputera, klikając na niego prawym 

przyciskiem myszy i wybierając „Usuo” z  

menu podręcznego.  

 

 

● Krok 2: Otwórz folder Kosz na pulpicie i 

przywród element, klikając na niego 

prawym przyciskiem myszy i wybierając 

„Przywród” z menu podręcznego. 

 

● Krok 3: Spróbuj usunąd obraz, co do 

którego jesteś pewien/-na, że możesz go 

usunąd na stałe.którego trwałego 

usunięcia nie masz nic przeciwko. Zrób to samo, co poprzednio, czyli otwórz Koszi usuo 

go stamtąd. Jak myślisz, co się teraz stanie? 

 

● Krok 4: Przemyślenia: czy uważasz, że te pliki można teraz odzyskad? Czy znałeś/-

aśwcześniej te wszystkie informacje? Czy kiedykolwiek musiałeś/-aś odzyskad usunięty 

plik? 
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