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PLANY LEKCJI DLA DOROSŁYCH EDUKATORÓW / NAUCZYCIELI 

/ TRENERÓW  

 

 

 

Nazwa modułu: Bezpieczeostwo 

Temat 1: Podstawowe pojęcia i terminy związane z Internetem 

Plan lekcji 3 - Czym są aplikacje 

Czas trwania: 90 minut 

Cel 

Ta lekcja ma na celu wyjaśnienie, czym są „aplikacje”, do czego one 
służą i jak ułatwiają codzienne życie.  

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

 

Obiekt/ wyposażenie 

● sala lekcyjna 

● dostęp do Internetu 

● projektor 

● komputery / tablety/ smartfony  

Narzędzia / Materiały 
● Materiał do zajęd 1 

● długopisy / ołówki  

Główne zadania  

1. Zadanie 1:Burza mózgów / dyskusja (15 minut) 

 
1.1 Rozpocznij z uczniami burzę mózgów, zadając im następujące 
pytania: 

1. „Czy ktoś wie czym są aplikacje?” 

2. „Czy myślicie, że kiedykolwiek z nich korzystaliście?” 

3. „Czy potraficie rozpoznad jakąś aplikację?” 

 
Następnie powiedz: 

1. „A jeśli zajrzycie do swojego smartfona lub komputera / 

tabletu, czy potraficie podad kilka przykładów aplikacji?” 

 
2. Zadanie 2: Wprowadzenie(10 minut) 
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2.1 Zaprezentuj temat w programie PowerPoint (materiały 
dydaktyczne). 
 
 

3. Zadanie 3: Indywidualna refleksja (45 minut)   

 
3.1 Rozdaj uczniom materiały (patrz Materiały Temat 1) i poproś o 
udzielenie odpowiedzi na zawarte w nich pytania. 

4. Zadanie 4: Podziel się wynikami w dużej grupie (15 minut) 

 
4.1 Zachęd uczniówdo swobodnego podzielenia się tym, co 
zrobili/napisali i jak przebiegał cały proces 
 

5. Zadanie 5: Podsumowanie (5 minut)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘD 1:Czym są aplikacje? 

 

 

1. Wymieo 5 aplikacji (które już znasz lub usłyszałeś/-aśo nich  kilka minut temu) 

 

 
● ___________________________________________________________ 

● ___________________________________________________________ 

● ___________________________________________________________ 

● ___________________________________________________________ 

● ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. W jakim stopniu aplikacje mogą ułatwid codzienne życie 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Podaj kilka przykładów aplikacji, z których korzystasz 

 

✔ ______________________________________________________ 

✔ ______________________________________________________ 

✔ ______________________________________________________ 

✔ ______________________________________________________ 
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4. Patrząc na obrazki, jak myślisz do czego służą poszczególne aplikacje? Połącz aplikacje z 

ich funkcjami! 

 

 

 

 

 

 - Prognoza Pogody   -- Email  - Nauka języka    - Przelew pieniężny   - Połączenie wideo -  

 

 

 

Dodatkowe: Wyobraź sobie nową aplikację, która bardzo Ci pomoże! Do czego ona służy? Jak 

wygląda? Czy potrafisz ją opisad?☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


