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PLAN LEKCJI 3 

 

 

Wprowadzenie do treści cyfrowych 

Temat 2: Tworzenie treści cyfrowych 

Plan lekcji 2 - Wprowadzenie do treści cyfrowych 

Czas trwania: 30 minut 

Cel 

Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak poruszad się po komputerach i 
tabletach (nawigacja na pulpicie, wyszukiwanie plików… ), a także w Internecie. 
Zapoznają się z pojęciem przeglądarki, różnymi jej rodzajami i sposobami 
korzystania z nich.  

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

Obiekt/ wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● dostęp do Internet 

● laptop lub tablet 

● projektor 

● tablica 

Obiekt / Materiały 

● Materiał do zajęd 1 

● Materiał do zajęd2 

Przebieg zajęd 

 

1. Zadanie 1: przeglądarka internetowa (10min)  

 
1. Wyświetl uczniom tenfilm i zadaj im kilka pytao, aby sprawdzid czy wszystko 

rozumieją . Następnie poproś o podanie definicji dla każdego z tych pojęd: 

- Linki 

- Przyciski nawigacyjne 

- Przeglądanie w kartach 

- Zakładki i historia 

- Pobieranie plików 

- Wtyczki 

 

 

2. Zadanie 2. Wyszukiwanie w Internecie (10 min)  

 

2.1. Teraz nadszedł czas, aby uczniowie poeksperymentowali z przeglądarką 

 

https://edu.gcfglobal.org/en/internetbasics/using-a-web-browser/1/
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internetową. Rozdaj im materiały, patrz Materiał do zajęd 1 

 

3. Zadanie 3. Wyszukiwanie w Internecie - zaawansowane (10 min)  

 

3.1. Tylko jeśli prowadzący uzna, że uczniowie poprawnie wykonali Zadanie 2, 
mogą oni przejśd do Zadania 3. Teraz nadszedł czas, aby uczniowie samodzielnie 
przeprowadzili zaawansowane wyszukiwanie.Rozdaj im materiały (mogą 
pracowad indywidualnie lub w grupach), patrz Materiał do zajęd 2 

 

4. Zadanie 4. Podsumowanie (5 min)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ 1:Wyszukiwanie w Internecie 

p 

 

Nadeszła odpowiednia pora, aby rozpocząd właściwe wyszukiwanie w Internecie.  

Na początek zajmiemy się poszukiwaniem ogólnych informacji o kontynencie europejskim. 

Zobaczmy, jakie informacje otrzymamy, jeśli w polu wyszukiwania wyszukiwarki Google 

wpiszemy tekst „Europa”. 

 

Oto wyniki, które zaproponował Google. Czy otrzymałeś podobny wynik?  
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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ 2:Przeprowadź wyszukiwanie 

zaawansowane 

 

 

 

Zobaczmy, jak przeprowadzid wyszukiwanie zaawansowane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wpisz szukany tekst w polu wyszukiwania Google i naciśnij klawisz Enter. 

2. Kliknij na Ustawienia (jak wskazuje strzałka na obrazku).  

3. Wybierz opcję Wyszukiwanie zaawansowane.  

4. W sekcji „Znajdź strony zawierające” wprowadź wyszukiwane hasła. 

5. W sekcji „Następnie zawęź wyniki według” wybierz filtry, których chcesz użyd. Możesz użyd 

jednego lub więcej filtrów. 

6. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane. 

 

Teraz spróbuj zrobid to samo z obrazem i wybierz kilka cech, które chciałbyś, aby miał (np. 

rozmiar…)  

 

 


