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Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 3 

 

Temat dnia: Internet – dobrodziejstwo czy utrapienie? 

 

Zapis do dziennika: Wypowiedzi uczniów na temat Internetu na podstawie filmu 

edukacyjnego ,,Co to jest Internet?’’. Zabawa ruchowa ,, Zaplątany Internet’’. Indywidualne 

opracowanie mapy skojarzeń do pojęcia ,,Internet’’. Stworzenie klasowej mapy korzyści 

i zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Kogo 

należy powiadomić, jeśli coś zaniepokoi ciebie, gdy korzystasz z Internetu?, w oparciu o treść 

wiersza Marcina Przewoźniaka ,,Jak się nie zaplątać…’’ i kreskówki ,,Sieciaki.pl – Mów jeśli 

jest coś nie tak’’. Nauka piosenki ,,Fajnie w Internecie’’. Samodzielna praca ucznia na 

wybranej platformie edukacyjnej – doskonalenie sprawności rachunkowej, ortograficznej.  

(edukacja polonistyczna, informatyczna, społeczna, matematyczna, muzyczna) 

Czas trwania: 135 minut 

Cele: 

Cel główny: 

 Uświadomienie uczniom korzyści i zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu 

oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 wie co to jest Internet, 

 ogląda ze zrozumieniem film edukacyjny, 

 wypowiada się na temat treści filmu,  

 współpracuje z grupą podczas zabawy, 

 tworzy indywidualnie mapę skojarzeń do pojęcia ,,Internet’’,  

 wymienia korzyści wynikające z surfowania w Internecie, 

 wskazuje zagrożenia, na jakie napotyka korzystając z Internetu, 

 aktywnie uczestniczy w opracowaniu klasowej mapy korzyści i zagrożeń 

wynikających z użytkowania Internetu,  



 słucha ze zrozumieniem treści wiersza Marcina Przewoźniaka ,,Jak się nie 

zaplątać…’’ czytanego przez nauczyciela,  

 wypowiada się na temat treści wiersza,  

 wie, jak zachować się, gdy ma poczucie zagrożenia podczas surfowania w Internecie, 

 współpracuje z grupą podczas zabawy ruchowej, 

 śpiewa piosenkę indywidualnie i w grupie, 

 samodzielnie korzysta z wybranej platformy edukacyjnej, 

 wyraża swoją opinię na temat zajęć. 

 

Metody: informacyjne (pogadanka, praca z tekstem), poszukujące (elementy metody 

problemowej), eksponujące (impresyjna i ekspresyjna), operatywne (ćwiczenia oraz 

praktyczne działania), aktywizujące.  

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w parach. 

Media edukacyjne: tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, laptop z łączem 

internetowym, kłębek włóczki, kartki A4, mazaki w kolorze czerwonym zielonym dla 

każdego dziecka, papier flipchart, tekst wiersza Marcina Przewoźniaka ,,Jak się nie 

zaplątać…’’, nagranie piosenki ,, Fajnie w Internecie”,  pracownia komputerowa, 

filmy  edukacyjne: ,,Co to jest Internet?’’, Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu: Mów jeśli coś jest nie tak, oś liczbowa do przeprowadzenia ewaluacji, 

narysowana na tablicy multimedialnej. 

Przebieg zajęć: 

1. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co to jest Internet?  

2. Obejrzenie filmu edukacyjnego ,,Co to jest Internet?’’ 

3. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści filmu. 

4. Zabawa ruchowa ,,Zaplątany Internet’’. 

Uczniowie stojąc w kręgu tworzą ,,sieć internetową’’ -  uczeń, który pierwszy otrzymał 

kłębek włóczki  zaplata koniec nitki na palcu, po czym rzuca kłębek do wybranej osoby, która 

również zaplata nitkę na palcu i podaje kłębek dalej. Kolejni uczniowie powtarzają czynność, 

kłębek włóczki podają dalej dowolnie wybranej osobie w kręgu, próbując jak najbardziej 

splątać sieć internetową. Na koniec 4 – 6 uczniów stojących na przeciwko siebie zamienia się 

miejscami. Zadaniem grupy jest tak współdziałać, aby nie zrywając nitki rozplątać ,,siec 

internetową’’. 

5. Indywidualne opracowanie na kartce formatu A4 mapy skojarzeń z wyrazem 

,,Internet’’. 

Każdy uczeń pisze na środku kartki wyraz INTERNET, wokół którego zapisuje dziesięć 

skojarzeń z tym pojęciem. 

6. Indywidualne podjęcie decyzji, które z zapisanych skojarzeń określają korzyści, które  

są zagrożeniami wynikającymi z surfowania w Internecie. 



 Otoczenie pętlą  w kolorze zielonym skojarzeń, które określają korzyści wynikające 

z użytkowania Internetu. 

 Otoczenie pętlą w kolorze czerwonym skojarzeń, które określają zagrożenia 

wynikające z użytkowania Internetu.  

7. Rozmowa w parach na temat wykonanego zadania. 

8. Opracowanie klasowej mapy korzyści i zagrożeń wynikających z użytkowania 

Internetu.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Głośne odczytanie zapisów z klasowej mapy korzyści i zagrożeń wynikających 

z surfowania w Internecie.  

10. Wysłuchanie treści wiersza Marcina Przewoźniaka ,,Jak się nie zaplątać…” czytanego 

przez  nauczyciela, ukierunkowane pytaniami: 

 Na jakie niebezpieczeństwa możesz być narażony, gdy korzystasz z Internetu? 

 Kogo należy powiadomić, jeśli coś zaniepokoi ciebie, gdy korzystasz z Internetu? 

Jak się nie zaplątać… 

Marcin Przewoźniak 

Dziś rozrywka i nauka 

czeka gdzieś w szerokim świecie. 

Kto potrafi – ten jej szuka  

INTERNET 

Korzyści Zagrożenia 



w swoim domu, w Internecie. 

 Klik! Już sygnał gna przez łącze,  

świat obiega z twym pytaniem. 

 Jeśli sieć się nie zaplącze 

  masz odpowiedź na ekranie. 

Znacznie szybciej zrobisz lekcje  

I łatwiejsza jest nauka. 

Gry, zabawy znajdziesz lepsze, 

jeśli tylko wiesz, gdzie szukać! 

 Lecz do sieci wszystko można 

wrzucić tak jak do śmietnika. 

 Kłamstwo… głupstwo… bądź ostrożny! 

 Sprawdź, skąd ściągasz i co klikasz! 

Ostrożności nie za wiele. 

Niech pomogą ci dorośli. 

Wtedy już się nie nabierzesz  

na niepewne wiadomości. 

 Świat cyfrowy? Nie trać głowy! 

 Z Internetu wyjdź czasami. 

 Bo podwórko, książka, rower  

Też czekają z atrakcjami. 

11. Wypowiedzi uczniów na temat postępowania dzieci, gdy je coś zaniepokoi podczas 

korzystania z Internetu. 

12. Obejrzenie kreskówki: Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: 

Mów, jeśli coś jest nie tak. 

13. Nauka piosenki ,,Fajnie w Internecie” 

http://www.necio.pl./audio/fajnie-w-internecie 

Zajęcia w pracowni komputerowej. 

14. Przypomnienie adresów znanych uczniom, bezpiecznych platform edukacyjnych, np.:  

 

https://matzoo.pl/  

 

https://pisupisu.pl/ 

 

http://www.zyraffa.pl/   

 

http://www.necio.pl./audio/fajnie-w-internecie
https://matzoo.pl/
https://pisupisu.pl/
http://www.zyraffa.pl/


Samodzielna praca uczniów na wybranej platformie edukacyjnej – doskonalenie sprawności 

rachunkowej, ortograficznej.  

 

14. Ewaluacja zajęć: 

 

Oś liczbowa narysowana na tablicy multimedialnej.    

Uczniowie zaznaczają na skali od 1 do 10 przydatność tematyki dzisiejszych zajęć 

w codziennym życiu i nauce szkolnej. 

 

Anna Macioszek 

 


