
Scenariusz zajęć otwartych z wykorzystaniem maty edukacyjnej,  

realizowanych w ramach projektu wewnątrzszkolnego  

„Świadomi i odpowiedzialni w sieci” 

 w klasie II w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi, dnia 31 stycznia 2019 roku. 

 

Temat ośrodka pracy: Bezpieczni w internecie. 

Temat dnia: Bezpieczeństwo w sieci. 

Treści z podstawy programowej:  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania  

                                  z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane  

                                  z czasem pracy z takimi urządzeniami. 

Treści z programu edukacji wczesnoszkolnej: bezpieczeństwo w internecie. 
 

Cele ogólne: 

 

a) Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z poruszaniem się w sieci. 

b) Doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania nauczyciela. 

 

Cele szczegółowe: 

    Uczeń:   

a) odczytuje kody strzałkowe, 

b) wypowiada się na  temat  filmu, 

c) odpowiada na pytania nauczyciela, 

d) wyjaśnia znaczenie  podstawowych zasad korzystania z internetu, 

e) wykonuje polecenia nauczyciela. 

 

Metody pracy wg. W. Okonia 

•  asymilacji wiedzy- rozmowa z uczniem 

• samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

• praktyczna- realizacji zadań wytwórczych 

 

Formy pracy:  

• zbiorowa jednolita,  

• indywidualna jednolita 

• grupowa 

 

Środki  i materiały dydaktyczne:  

• zagadka o łące 

•  filmu „Jak korzystać z urządzeń cyfrowych?”- www.cyfrowobezpieczni.pl 

• multibook dla klasy II „Szkolni Przyjaciele” 

• karta pracy – kodowanie 

• mata edukacyjna 

 



Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć 

a) powitanie gości 

b) wprowadzenie do tematu zajęć- praca z matą edukacyjną – odczytanie 

zakodowanych wyrazów kodem strzałkowym : komputer, laptop, smartfon, 

tablet, 

c) odkodowanie tematu zajęć – praca w grupach 

BEZPIECZNY  INTERNET 

d) podanie celu zajęć : Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak bezpiecznie korzystać  

z zasobów internetowych?’  

 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego„ Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych?” – 

zasoby ze strony internetowej: www.cyfrowobezpieczni.pl 

 
 

a) wypowiedzi kierowane pytaniami na temat treści filmu 

3. Praca z matą edukacyjną- wyjaśnienie znaczenia podstawowych zasad korzystania  

z internetu: 

Ucz się czytać treści w sieci. Jest tu wiedza. Są tu śmieci. 

Swoich danych nie podawaj  i się obcym nie przedstawiaj! 

Gdy cos z Internetu bierzesz- skąd kopiujesz –podaj szczerze. 

Marcin Przewoźniak 

 

4. Praca z multibookiem dla klasy II „ Szkolni przyjaciele” 

a) odczytanie tekstu informacyjnego  przez najlepiej czytające dzieci 

b) omówienie ilustracji  

c) podanie czasowników związanych z pracą przy komputerze- czas przeszły, 

przyszły , teraźniejszy 

 

5. Podsumowanie zajęć 
a) ewaluacja zajęć – kończymy zdanie 

Dzisiaj podczas zajęć nauczyłem/łam się ……………….. 

b) ocena pracy uczniów  

 

 


