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PLAN LEKCJI 2 

 

 

Wprowadzenie do treści cyfrowych 

Temat 2: Tworzenie treści cyfrowych 

Plan lekcji 4 - Odkryj Canvę i Infogram  

Czas trwania: 45 minut 

Cel 

Głównym celem tej lekcji jest umożliwienie uczniom samodzielnego 
eksperymentowania z dwoma omówionymi programami: Canvą i Infogramem. 
Uczniowie poznają ogólną charakterystykę tych programów, dowiedzą się, jak 
utworzyd konto i jak się po nich poruszad.  

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

Obiekt / 
wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● Dostęp do Internetu 

● Projektor 

● Tablica 

● Laptopy / komputery / tablety  

 

Narzędzia / 
Materiały 

● Materiał do zajęd 1 

● Materiał do zajęd 2 

 

Przebieg zajęd 

1. Zadanie 1. Odkryj Canvę! (10min) 

 

1.1. Na początek pokaż uczniom za pomocąprojektora kilka przykładów 
projektów wykonanych za pomocą programu CANVA. Wybierz na przykład jedną 
prezentację PowerPoint, jeden plakat / ulotkę, jedną próbkę CV… Następnie 
obejrzyjcie ten film instruktażowy, aby dowiedzied się więcej o programie Canva!  

- Jak korzystad z programu Canva: 2020 Samouczek Canva dla 

początkujących 

1.2.Rozdaj uczniom materiały (Materiał do zajęd 1) i upewnij się, że każdy z 

uczniówpotrafi korzystad z komputera lub laptopa.  

2. Zadanie 2. Odkryj Infogram! (10min) 

https://www.youtube.com/watch?v=l3qffbtO0iw
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2.1. Na początek pokaż uczniom za pomocą projektora kilka przykładów 
wykresów zaprojektowanych przy użyciu INFOGRAMU. Wybierz na przykład 
jedną mapę, jeden wykres słupkowy, jeden wykres kołowy. Następnie rozdaj 
uczniom materiały (Materiał do zajęd2 ) 

 

3. Zadanie 3. Eksperymentuj! (20min)  

 

3.1. Teraz poproś uczniów o wykonanie własnych projektów. Pozwól im wybrad 
jedną z dwóch aplikacji i daj im 20 minut na pracę nad nimi.  

 

4. Zadanie 4: Podsumowanie (5 min) 

 

4.1. Na koniec poproś uczniów, aby zaprezentowali swoje projekty pozostałym 
uczestnikom zajęd. 
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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ 1: Odkryj Canvę!  

 

 

 

Tak wygląda pulpit programu CANVA, kiedy zaczynasz coś projektowad… czy potrafisz wskazad 

przyciski, które musisz nacisnąd, aby: 

- Dodadtekst 

- Wstawid obrazy 

- Wstawid muzykę 

- Zapisad plik 

- Zapisad plik na swoim komputerze w różnych formatach  
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Co oznaczają poniższe ikony?  
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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ 2: Odkryj Infogram!  

 

 

 

Pozalogowaniu się na platformie infogram.com, widoczne są rodzaje wykresów, które 

możeszutworzyd mając darmowe  konto. Wybierz trzy z nich i opisz, w jakim celu i w jaki sposób 

można je 

wykorzystad

.  
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Tak wygląda Pulpit  INFOGRAMU, kiedy zaczynasz coś projektowad… czy potrafisz wskazad 

przyciski, które musisz 

nacisnąd, aby: 

- Dodad tekst 

- Zmienid dane 

- Edytowad wizualizacje  

- Zapisad plik 

- Eksportowad 

swójprojekt 

 

 

 

 


