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Autorka: Ewa Wrzesińska-Skrypko 

Temat: Gramy przeciw cyberzagrożeniom! 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy IV-VI 

Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Gry komputerowe: nowe uzależnienie. 

• Co czyha na nas w sieci i jak się przed tym bronić? 

• Powieść, film, gra – w czym są podobne? 

• Język gracza i usera – jak zmienia się polszczyzna pod wpływem najnowszych me-

diów? 

• Wyzwania w grach i poza nimi – co trudniejsze? 

Cele operacyjne: 

poznawcze 

Uczeń/ uczennica: 

• poznaje termin cyberzagrożenie; 

• wie, czym są cyberzagrożenia; 

• potrafi wymienić pozytywne i negatywne skutki grania w gry komputerowe; 

• rozróżnia zdarzenia rzeczywiste od fikcyjnych; 

 

kształcące 

Uczeń/ uczennica:  

• utrwala umiejętność opowiadania o swoich doświadczeniach i o wydarzeniach  

z filmu;  

• rozwija umiejętność odbioru tekstu kultury, jakim jest film; 

• określa konsekwencje postępowania bohaterów filmu; 

• ocenia zachowanie bohaterów, odwołując się do własnych doświadczeń; 

 

 

                                                 
1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować propo-

nowane zadania w krótszym czasie. 
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wychowawcze 

Uczeń/uczennica: 

• potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w grach komputerowych; 

• uczy się wrażliwości; 

• umie wyrażać swój stosunek do bohaterów;  

• rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów;  

• rozwija abstrakcyjne myślenie. 

 

Formy i metody pracy: 

• dyskusja okrągłego stołu, 

• rozmowa kierowana, 

• praca w parach, 

• elementy dramy, 

• burza mózgów, 

• psychotest, 

• praca grupowa. 

 

Materiały dydaktyczne: 

• zdjęcie z portalu Demotywatory (może być dowolne w tematyce gier komputero-

wych, źródło: https://demotywatory.pl/),  

• wydrukowane paski z planem wydarzeń filmowych [załącznik nr 1] 

• litery i sylaby do łączenia w wyrazy – magnesy do tablicy lub wydruk [wyjaśnie-

nie: pkt. 4], 

• wydrukowane krzyżówki dla każdego ucznia [załącznik nr 2],  

• arkusze papieru,  

• flamastry i pisaki,  

• wydrukowane zegary - np.: 

http://agnes76decoupage.blogspot.com/2013/09/zegary-drukuj.html 

 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję, pokazując uczniom zdjęcie z portalu Demotywatory  

i zadaje pytanie: Co widzicie na zdjęciu? Na podstawie rozmowy uczniowie mają zgad-

nąć, o czym będą dzisiejsze zajęcia. Następnie nauczyciel zapisuje na tablicy początek 

zdania: „Gry komputerowe są…”. Każdy uczeń samodzielnie, pisemnie, kończy zdanie. 

Potem uczniowie przedstawiają swoje odpowiedzi, wszystkie zostają zapisane na tabli-

cy. Odpowiedzi powinny być widoczne do końca lekcji, by na koniec każdy uczeń mógł 

wrócić do swojej odpowiedzi i zastanowić się, czy nadal odpowiedziałby tak samo. 

2. Klasa siada w kręgu. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Tłumaczy uczniom za-

sady dyskusji okrągłego stołu i każdej z grup przydziela tezę do udowodnienia. Pierw-

sza grupa ma wykazać pozytywne skutki grania w gry komputerowe i korzystania z In-

ternetu, druga negatywne. Celem tego zadania jest wypracowanie wspólnego stanowi-

https://demotywatory.pl/
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ska, co jest dobre, a co złe w grach komputerowych i w Internecie. Klasa wspólnie wy-

ciąga wnioski z zadania. 

3. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę kierowaną na temat wrażeń z obejrzanego filmu pt. 

„Offline”. Przykładowe pytania: Czy podobał się Wam film? Co się podobało, a co nie? 

Dlaczego? Czy ktoś z Was gra w gry komputerowe, jeśli tak – to w jakie? Jakie zna-

czenie dla bohaterów filmu ma granie w grę? Co złego, a co dobrego zdarza się boha-

terom z powodu turnieju sieciowego? Uczniowie mogą swobodnie podzielić się swoimi 

spostrzeżeniami. Następnie uczniowie w parach losują wypisane na karteczkach po-

szczególne wydarzenia z filmu i mają przygotować krótką wypowiedź ustną na temat 

danego zdarzenia, wykorzystując język gier komputerowych lub młodzieżowy slang in-

ternetowy. Przykładowe wydarzenia [do wydruku – załącznik nr 1]: 

a) Zhakowanie Jana. 

b) Poznanie Jana i Caro. 

c) Zdobycie mapy przez bohaterów. 

d) Nieudany flirt między bohaterami. 

e) Zdrada Jana. 

f) Turniej z Lokim. 

g) Ostateczna walka.  

itp. 

Uczniowie w parach przedstawiają swoje wypowiedzi na forum klasy. 

Wskazówka: uczniowie mogą również samodzielnie wybrać filmową scenę do zapre-

zentowania. 

4. Nauczyciel, nawiązując do języka gier komputerowych, proponuje zabawę słowną po-

legająca na połączeniu ze sobą zbitek wyrazów w całe słowa. Na tablicy magnesem 

przyczepia rozsypane litery i sylaby, z których uczniowie układają razem słowa i tłu-

maczą ich znaczenie w kontekście świata gier komputerowych, np. re-al, dru-ży-na, e-

kwi-pu-nek, ga-me o-ver, in-stal-ka, gry-wal-ność, old-skul, por-tal, quick-save, sa-

ve, tu-to-rial, fr-ee, laj-ko-wać itp. Nauczyciel prowadzi rozmowę na temat zmian, ja-

kie przechodzi język pod wpływem Internetu. 

Wskazówka: Poszukując inspiracji, warto zajrzeć na strony: 

• Jan Grzenia, Co język polski zawdzięcza Internetowi?, 

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&

Itemid=50;  

• Język internetowy i zagrożenia z nim związane, 

http://www.heuristic.pl/blog/internet/Jezyk-internetowy-i-zagrozenia-z-nim-

zwiazane;185.html. 

5. Kolejne zadanie opiera się na elementach dramy. Uczniowie w parach mają za zadanie 

zainscenizować scenkę z dowolnej gry komputerowej na wzór filmu „Offline” (np. kiedy 

Jan przyjeżdża do siedziby gry i prosi, by pomóc mu rozwiązać problem i pojawiają się 
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cztery odpowiedzi do wyboru) – scenariusz uczniowie wymyślają z uwzględnieniem ję-

zyka gier komputerowych i prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy.  

Przykładowe formuły, do których można nawiązać, to: dodatkowe życia, bonusowe 

punkty, przejście poziomu, wskaźnik humoru, poziom many, zdobycie doświadczenia, 

wyświetlanie menu ekwipunku, pauza, ulepszenie broni, wybieranie awatara; kultowe 

teksty z gier, np.: „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. 

Wskazówka: zanim uczniowie zaczną pracować w grupie, można przeprowadzić burzę 

mózgów z przykładami środków charakterystycznych dla gier komputerowych. 

6. Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówkę [załącznik nr 2], której hasła nawiązują do fa-

buły filmu.  

 1. P O C A Ł U N E K   

 2. C Y F R O W Y    

3. N I E B I E S K I   

4. S U P E R B O H A T E R 

5. F E N R I S     

 6. W Y Z W A N I E   

 7. J A N    

8. R A G N A R Ö K   

9. G O T R A X    

  10. W O J O W N I K   

11. N Ó Ż     

12. E N E R G I A   

13. L U N A    

14. L O K I    

15. I N T E R N E T   

1. Nieudany – przy ognisku. 

2. Film dzieli się na dwa światy – realny i …? 

3. Kolor włosów Caro. 

4. Bohater gry, filmu lub książki posiadający niezwykłe umiejętności. 

5. Imię bohatera Jana w grze. 

6. Trudne zadanie, wymagająca sytuacja – nie tylko w grze. 

7. Imię chłopca, który w grze jest Fenrisem. 

8. Nazwa wielkiego turnieju online. 

9. Imię bohatera Caro w grze. 

10. Dzielna osoba walcząca, żołnierz, często jest nim bohater gry fantasy. 

11. Jan użył go do przecięcia opon w samochodzie. 

12. Musisz mieć tego pełen zapas, żeby mieć siłę. 

13. Imię bohaterki gry, która walczy w finałowej bitwie z Lokim na samym 

początku. 

14. Imię złego bohatera w grze. 

15. Dzięki niemu komputery łączą nas z całym światem. 

Po rozwiązaniu krzyżówki i odczytaniu hasła klasa wspólnie tworzy definicję cyberza-

grożeń (np. wszystkie niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu). Nau-
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czyciel zadaje pytanie: Jakie znacie cyberzagrożenia i jak możemy się przed nimi bro-

nić? Uczniowie na zasadzie burzy mózgów wspólne wymieniają przykłady takich zagro-

żeń, np. utrata haseł i loginów, włamanie na konta bankowe, pocztowe, oczernianie 

osób, zniszczenie komputera, laptopa, smartfona, wyłudzania danych lub pieniędzy 

itp. oraz sposoby uniknięcia tych zagrożeń (tworzenie mocnych haseł, korzystanie z 

antywirusa, nieudostępnianie danych na swój temat, kontrolowanie ustawień prywat-

ności na portalach społecznościowych, ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi 

przez Internet.) 

7. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z psychotestem [załącznik nr 3 - zachęcamy rów-

nież do wprowadzenia własnych pytań]. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi i sprawdzają 

wyniki. Ważne, żeby poniższe wyniki potraktować z przymrużeniem oka: 

Wysoka liczba punktów, np. 10-12: wygląda na to, że możesz mieć problem z gra-

niem, zbyt dużo czasu poświęcasz światu fikcji. Spróbuj wybrać się na spacer i umówić 

w realu z kilkoma znajomymi. 

Średnia liczna punktów: jesteś o krok od stania się prawdziwym cyberczłowiekiem. 

Uciekaj z tej drogi, jest wiele ciekawych rzeczy w realu, które mogą Cię ominąć! 

Mała liczba punktów, np. 4-6: jesteś człowiekiem wolnym od uzależnień, wolisz kwiatki 

i spacer z psem niż kurz i mrok komputerowego świata. 

8. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, każda z nich ma do wykonania inne zadanie – 

utworzyć mapę myśli i skojarzeń na temat wybranego zagadnienia: 

a) Jakie wyzwania oferują gry komputerowe? 

b) Jakie wyzwania spotykamy z życiu codziennym? 

c) Jakie emocje wywołuje granie? 

d) Jakich bohaterów naśladujemy dzięki grom komputerowym? 

Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy. Klasa podsumowuje za-

danie w dyskusji: czego możemy się nauczyć dzięki grom komputerowym, a co przy-

darza się tylko w życiu? Dlaczego niektórzy wolą spędzać czas w świecie wirtualnym 

niż realnym? Czy granie w gry może powodować otwarcie na innych ludzi czy tylko 

zamknięcie? 

9. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę kierowaną na temat elementów wspólnych dla powie-

ści, filmu i gry komputerowej. Zachęca uczniów do refleksji, zadając pytania pomocni-

cze: 

a) W jakiej kolejności – i dlaczego – powstawały literatura, film, gra? Co jest najbar-

dziej popularne obecnie? Dlaczego? 

b) Co łączy powieść, film i grę? Jakich wrażeń nam dostarczają?  

c) Jakie elementy są wspólne dla tych trzech rodzajów mediów? Co je różni? (ew. Czy 

powieść, film i gry mają bohaterów, fabułę, opowiadają historię?) 

d) Czy zdarza się przekładanie powieści na film, filmu na powieść, gry na film, filmu na 

grę itd.? 
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10. Podsumowaniem lekcji będzie wykonanie zadanie z zegarami. Każdy uczeń otrzymuje 

dwa wydrukowane zegary (oznaczające dzień i noc) i ma za zadanie zakreślić, ile 

czasu przeznacza na różne aktywności: szkoła, sen, jedzenie, odrabianie lekcji, przy-

gotowania do wyjścia do szkoły, obowiązki domowe, czytanie książek, oglądanie fil-

mów i granie w gry komputerowe. Na końcu nauczyciel zadaje indywidualnie pytanie: 

na co warto poświęcić więcej czasu? 

Zadanie domowe: Stwórz mem/ demotywator związany z bezpieczeństwem w sieci lub 

pięć zasad kodeksu gracza komputerowego. 

 

O autorce: 

Ewa Wrzesińska-Skrypko – z wykształcenia i upodobania związana  

ze słowem pisanym i mówionym. Ukończyła filologię polską na Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas kilkunastoletniego 

doświadczenia współpracowałam jako redaktorka i korektorka z wielo-

ma wydawnictwami i agencjami wydawniczymi. Od kilku lat zajmuję 

się kreowaniem rzeczywistości w Internecie i nie tylko na każdy możli-

wy sposób. Z przyjemnością angażuję się w projekty edukacyjne, które 

pozwalają łączyć wiele dyscyplin. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 

Zhakowanie Jana. 

Poznanie Jana i Caro. 

Jan i Cara wykradają mapę, która prowadzi do Lokiego. 

Nieudany flirt między bohaterami. 

Zdrada Jana. 

Turniej z Lokim. 

Ostateczna walka.  
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Załącznik nr 2 

 

 

 1.            

 2.           

3.            

4.             

5.           

 6.           

 7.       

8.           

9.          

 10.            

11.        

12.          

13.        

14.        

15.           

1. Nieudany – przy ognisku. 

2. Film dzieli się na dwa światy – realny i …? 

3. Kolor włosów Caro. 

4. Bohater gry, filmu lub książki posiadający niezwykłe umiejętności. 

5. Imię bohatera Jana w grze. 

6. Trudne zadanie, wymagająca sytuacja – nie tylko w grze. 

7. Imię chłopca, który w grze jest Fenrisem. 

8. Nazwa wielkiego turnieju online. 

9. Imię bohatera Caro w grze. 

10. Dzielna osoba walcząca, żołnierz, często jest nim bohater gry fantasy. 

11. Jan użył go do przecięcia opon w samochodzie. 

12. Musisz mieć tego pełen zapas, żeby mieć siłę. 

13. Imię bohaterki gry, która walczy w finałowej bitwie z Lokim na samym 

początku. 

14. Imię złego bohatera w grze. 

15. Dzięki niemu komputery łączą nas z całym światem. 
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Załącznik nr 3 

 

1. Czy zdarza Ci się grać w grę komputerową i jednocześnie jeść obiad? 

Tak – 3 punkty 

Rzadko – 2 punkty 

Nie – 1 punkt 

2. Czy zdarza Ci się grać całą noc? 

Tak – 3 punkty 

Czasami – 2 punkty 

Nie – 1 punkt 

3. Czy masz wśród swoich znajomych osoby, które nie grają w gry? 

Tak – 3 punkty 

Mało – 2 punkty 

Nie – 1 punkt 

4. Czy zdarzyło Ci się zapomnieć o czymś ważnym, bo chciałeś/chciałaś jesz-

cze pograć? 

Tak – 3 punkty 

Czasami – 2 punkty 

Nie – 1 punkt itd. 

Przykładowe wyniki. 

 


