
TEMAT LEKCJI: Co czyha na nas w sieci? Gramy przeciw cyberzagrożeniom.

AUTORKA: Marika Kaiser

GRUPA WIEKOWA: szkoły podstawowe, klasy I-III
CZAS REALIZACJI: jedna godzina lekcyjna (45 min)

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE: 
• Wyprawa do Internetu: możliwości i zagrożenia.
• Nieznane zakamarki Internetu: wirusy, robaki i inne zasadzki.
• Rycerska zbroja przeciw cyberprzemocy. Jak reagować na agresję w sieci i jak się przed nią bronić?
• Wirtualna niewola – czy od Internetu można się uzależnić?

CELE. UCZEŃ/UCZENNICA:
• zna urządzenia, na których można korzystać z Internetu;
• potrafi wskazać możliwości i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu;
• umie wskazać cechy cyberprzemocy;
• zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
• wie, w jaki sposób zareagować na cyberagresję;
• potrafi pracować w grupie;
• potrafi wyrażać własne zdanie i uargumentować je.

FORMY I METODY PRACY: 
• praca indywidualna, 
• praca w grupie, 
• heureza. 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• tablica oraz kreda, 
• długopisy i flamastry, 
• karta pracy z tabelą możliwości i zagrożeń Internetu, 
• karta pracy z cechami przemocy, 
• karta pracy z krzyżówką.

PRZEBIEG LEKCJI: 
1. URZĄDZENIA, NA KTÓRYCH MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETU – ZABAWA RUCHOWA
W filmie animowanym „Ralph Demolka w Internecie” bohaterowie, dzięki kablowemu podłączeniu, trafiają do rozległego i bardzo różnorodnego świata 
Internetu – miejsca, którego nigdy wcześniej nie widzieli. 
Nauczyciel prosi uczniów, aby ustawili się w kółku wokół niego, a następnie wyjaśnia zasady zabawy. Dzieci mają za zadanie poruszać się na osi 
umownego koła, idąc cały czas w jednym kierunku. Prowadzący zajęcia w tym czasie wymienia różne przedmioty oraz urządzenia (piłka, mikrofalówka 
itd.), w tym te, na których można korzystać z Internetu (tj. telefon komórkowy, tablet, telewizor, konsola do gier, komputer itp.). Gdy uczniowie usłyszą 
nazwę przedmiotu, który umożliwia połączenie z siecią, muszą stanąć nieruchomo, a następnie zmienić kierunek poruszania się. Tego typu zabawa 
ruchowa pozwoli wprowadzić dzieci w temat oraz stanowi rozgrzewkę przed kolejnymi zadaniami.
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2. MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W INTERNECIE – PRACA Z TABELĄ.
Tak jak bohaterowie obejrzanego przez uczniów filmu poznają różne, zarówno dobre, jak i złe strony korzystania z Internetu, tak i my na co dzień 
mamy dostęp do jego licznych możliwości, ale jesteśmy także narażeni na wiele czyhających na nas zagrożeń. 
Nauczyciel dzieli uczniów na małe 2-3 osobowe grupy, a następnie rozdaje im karty pracy (Załącznik 1), na których znajduje się tabela z dwoma 
kolumnami, a pod nią wypisane zostały możliwości oraz zagrożenia, które znajdują się w Internecie. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie poszcze-
gólnych sformułowań do odpowiedniej kategorii, a następnie wpisanie ich do tabeli pod możliwościami lub zagrożeniami. Jeśli uczniowie nie potrafią 
jeszcze pisać, mogą połączyć wyrazy z kategorią lub zakolorować je wybranym kolorem (np. zielonym możliwości, a czerwonym zagrożenia).
Grupa, która pierwsza poradzi sobie z zadaniem, może się zgłosić i odczytać rezultaty na forum klasy.

3. AGRESJA W INTERNECIE I POZA NIM – WSKAŻ RÓŻNICE.
Nauczyciel prosi uczniów, aby zostali we wcześniej ustalonych grupach, a następnie rozdaje im kolejne karty pracy (Załącznik 2) z wypisanymi cechami 
charakterystycznymi dla agresji, z jaką spotkać możemy się w życiu codziennym, np. w grupie rówieśników w szkole i poza nią. Zadaniem grup jest 
zapoznanie się z cechami agresji oraz przyporządkowanie im wypisanych pod tabelą zachowań/cech przemocy wirtualnej. Gdy grupy zakończą dopisy-
wanie własnych uwag, nauczyciel prosi przedstawicieli o przeczytanie rezultatów oraz skonsultowanie ich z pozostałymi uczniami.

4. JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ W SIECI I JAK SIĘ PRZED NIĄ BRONIĆ? ROZMOWA 
KIEROWANA.
W poprzednim ćwiczeniu uczniowie mieli za zadanie wskazać różnice między agresją w „prawdziwym” i wirtualnym życiu. Nauczyciel pyta uczniów o to, 
czy kiedykolwiek byli świadkami agresywnych zachowań w Sieci i jakie wywołało to w nich emocje. Pytanie to ma stanowić początek do dyskusji o cy-
beragresji oraz sposobach jej przeciwdziałania. Dzięki rozmowie na forum klasy dzieci mogą wspólnie ustalić, skąd bierze się agresja w Internecie i czy 
ma ona ścisły związek z tą, z którą spotkać możemy się w życiu codziennym. Ponadto uczniowie dowiadują się, jak i czy w ogóle reagować na tego typu 
zachowania oraz w jaki sposób się przed nimi bronić. Nauczyciel może naprowadzać rozmowę na właściwe tory, zadając pytania pomocnicze.
Przykładowe pytania pomocnicze:
- Czy byliście świadkami agresji w Internecie?
- Jakie emocje wywołuje w was cyberagresja?
- Czy sprawcy cyberagresji mogą czuć się bezkarnie? Dlaczego?
- Czy wiemy, kto siedzi po drugiej stronie ekranu?
- W jaki sposób reagować na cyberprzemoc?
- Czy powinniśmy mówić o zaobserwowanych zachowaniach rodzicom?
- Czy należy reagować na agresywne komentarze?
- Jak możemy pomóc ofierze tego typu agresji?

5. RYCERSKA ZBROJA PRZECIW CYBERZAGROŻENIOM – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
W SIECI.
Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło „Rycerska zbroja przeciw cyberzagrożeniom”, a następnie proponuje uczniom, aby na podstawie poznanych na 
lekcji oraz dzięki filmowi „Ralph Demolka w Internecie” informacji ułożyli krótką listę zasad bezpieczeństwa w Sieci, których jako klasa zobowiążą się 
przestrzegać. Prowadzący zajęcia wypisuje na tablicy propozycje chętnych uczniów, w razie wątpliwości naprowadzając ich na właściwe odpowiedzi.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI:

1. Chroń swoją prywatność – nie podawaj swoich danych osobowych w sieci.
2. Nie udostępniaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz osobiście.
3. Nie odpowiadaj na wiadomości od nieznanych osób.
4. Nie pobieraj z Sieci podejrzanych plików i nie otwieraj podejrzanych wiadomości.
5. Reaguj na przemoc w Internecie – powiadom o niej dorosłych, w szczególności rodziców.
6. Przestrzegaj zasad dobrego wychowania.
7. Podchodź ostrożnie do osób poznanych w Sieci – nie wiesz, kto jest o drugiej stronie ekranu. 
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6. WYPRAWA DO INTERNETU – KRZYŻÓWKA.
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (Załącznik 3), na których znajduje się krzyżówka dotycząca Internetu oraz wiadomości poznanych na lekcji. 
Prowadzący zajęcia prosi dzieci, aby uzupełniły krzyżówkę, której hasłem będzie słowo „INTERNET”.

strony z niebezpiecznymi treściami, nieograniczony dostęp do informacji, zawieranie znajomości na odległość, uzależnienie od Internetu, roz-
wijanie pasji, wirusy występujące w sieci, szybkie porozumiewanie się z innymi, poznawanie innych kultur, ujawnianie prywatnych danych, 
źródło pomocy naukowych, duża ilość ciekawych gier, anonimowa agresja, dostęp do filmów, kradzież treści i danych, szybkie przekazywanie 
informacji, zakupy przez Internet, cyberprzemoc, fałszywe informacje, nie wiemy, kto jest po drugiej stronie

KRZYŻÓWKA Z WPISANYMI HASŁAMI:

ZAŁĄCZNIK 1

INTERNET
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ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

PRZEMOC W ŻYCIU REALNYM

OFIARA WIDZI SPRAWCĘ.

SPRAWCA MOŻE ŁATWO PONIEŚĆ KONSEKWEN-
CJE.

ŚWIADKOWIE MOGĄ ZAREAGOWAĆ.

PRZEMOC MOŻE WYDARZYĆ SIĘ RAZ.

SPRAWCA WIE, ŻE EWENTUALNI ŚWIADKOWIE 
MOGĄ ZGŁOSIĆ JEGO ZACHOWANIE RODZICOM 
I DOROSŁYM.

SPRAWCA WIDZI REAKCJĘ I EMOCJE OFIARY 
— MOŻE JĄ PRZEPROSIĆ, WYCOFAĆ SIĘ.

PRZEMOC W SIECI

Nawet jednorazowa agresja może zostać udostępniona/skomentowana i trwać długi czas. Sprawca czuje się bezkarny, ponieważ nikt nie 
zna jego tożsamości. Świadkowie rzadko reagują. Sprawca nie widzi reakcji i emocji ofiary. Sprawca pozostaje anonimowy. Sprawca rzadko 
ponosi konsekwencje.



1. JAK NAZYWA SIĘ SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE, KTÓRYM MOŻEMY „ZARAZIĆ” 

NASZ KOMPUTER?

2. INTERNET OFERUJE NAM LICZNE MOŻLIWOŚCI, ALE RÓWNIEŻ...

3. JAK NAZYWA SIĘ URZĄDZENIE, NA KTÓRYM NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAMY Z INTERNETU?

4. JAK NAZYWAMY AGRESJĘ, Z KTÓRĄ SPOTKAĆ MOŻEMY SIĘ W INTERNECIE — CYBER...

5. JAK NAZYWA SIĘ GŁÓWNY BOHATER FILMU, KTÓREGO DOTYCZY DZISIEJSZA LEKCJA?

6. JAK NAZYWAMY ZBYT CZĘSTE KORZYSTANIE Z INTERNETU?

7. JAK INACZEJ NAZYWAMY INTERNET?

8. POWINNIŚMY O NIĄ SZCZEGÓLNIE DBAĆ W SIECI I NIE UDOSTĘPNIAĆ SWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH. 
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MARIKA KAISER
Absolwentka filmoznawstwa oraz germanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych we Wrześni o specjalności język niemiecki, a swoją pracę dyplomową poświęciła nauczaniu języka obcego przy wykorzystaniu medium 
filmu. Zawodowo pracuje jako tłumacz oraz zajmuje się copywritingiem, hobbistycznie natomiast śledzi przemiany zachodzące w popkulturze. Do jej 
zainteresowań należą przede wszystkim współczesne kino autorskie oraz gry video, a w szczególności ich filmowość. 
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TEMAT LEKCJI: Wyzwania w świecie gier i prawdziwe sukcesy.

AUTORKA: Martyna Łukasiewicz

GRUPA WIEKOWA: szkoły podstawowe, klasy I-III
CZAS REALIZACJI: jedna godzina lekcyjna (45 min)

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE: 
• Fabuła, bohater, morał… Czym gra przypomina książkę lub film?
• Gra komputerowa – czego może nas nauczyć?
• Zasady gry… w realu – czy codzienne wyzwania są jak misje z gry?
• Świat offline, świat online – czy warto ograniczyć się tylko do jednego z nich?

CELE. UCZEŃ/UCZENNICA:
• potrafi wskazać podobieństwa i różnice między procesem powstawania oraz oddziaływania gry komputerowej, książki i filmu,
• wskazuje odniesienia między światem online a światem offline,
• wie, jakie możliwości, a jakie zagrożenia przynoszą gry komputerowe i Internet, 
• ćwiczy umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz ustnej na zadany temat, 
• rozwija umiejętności pracy w grupie.

FORMY I METODY PRACY: 
• rozmowa kierowana, 
• praca w grupach, 
• praca plastyczna, 
• praca pisemna.

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• kartki A3 i A4, 
• kolorowe karteczki, 
• kredki.

PRZEBIEG LEKCJI: 
1. FABUŁA, BOHATER, MORAŁ… CZYM GRA PRZYPOMINA KSIĄŻKĘ LUB FILM?
Nauczyciel rozpoczyna od podziału uczniów na trzy grupy, a następnie przydziela grupom jeden z tematów: książka, film, gra komputerowa. Zadaniem 
każdej z grup będzie zastanowienie się nad procesem tworzenia odpowiednio książki, filmu lub gry komputerowej, a następnie wypisanie etapów ich 
powstawania (kartka A3 dla każdej grupy). W trakcie, gdy grupy pracują, nauczyciel wypisuje na tablicy słowa w trzech rzędach (kolejno: książka, film, 
gra):
1) autor, wydawca, redaktor, korektor, ilustrator, grafik, drukarz, 
2) scenarzysta, reżyser, aktor, dźwiękowiec, scenograf, kostiumograf, montażysta,
3) pomysłodawca, grafik, animator, dźwiękowiec, programista, tester.



Po zakończeniu pracy grup, nauczyciel prosi, by każda z grup odczytała pomysły, które udało się wspólnie zebrać. Następnie nauczyciel odczytuje 
słowa z poszczególnych rzędów zapisanych na tablicy i prosi, by za każdym razem zgłosiła się tylko ta grupa, do której tematu pasują wszystkie słowa 
wypisane w danym rzędzie. Nauczyciel wyjaśnia krótko, czym zajmują się poszczególne osoby odpowiedzialne za powstanie książki, filmu oraz gry 
komputerowej. Nauczyciel prosi, by uczniowie wskazali elementy wspólne dla procesu powstania książki czy filmu i procesu tworzenia gry. Nauczyciel 
prowadzi dyskusję w klasie, podczas której nauczyciel zwraca uwagę również na to, że zarówno dla powstania książki, filmu, jak i gry potrzebna jest 
fabuła (stworzenie bohaterów, opisanie ich charakteru i wyglądu, stworzenie dialogów). Nauczyciel może także zapytać, czy uczniowie znają gry, które 
powstały na podstawie książek? 

2. GRA KOMPUTEROWA – CZEGO MOŻE NAS NAUCZYĆ?
Nauczyciel pyta uczniów, czy skoro gry mogą mieć wspólne cechy z książką i filmem, to czy możliwe jest także, by gry miały morał? Czy uczniowie zna-
ją przykłady takich gier? Jaki morał ich zdaniem wynika z filmu „Ralpf Demolka w Internecie”? Następnie nauczyciel pyta, czy możliwe jest nauczenie 
się czegoś z gier? Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy (np. logiczne myślenie, spostrzegawczość, trening pamięci, podejmowanie decyzji, 
języki obce). Czy uczniowie potrafią podać przykłady gier, z których można nauczyć się wymienionych przez nich umiejętności? 
Nauczyciel pyta uczniów, czym jest piksel (najmniejszy, jednokolorowy element obrazu np. wyświetlanego na ekranie), a następnie rozdaje uczniom po 
jednej kolorowej kartce. Prosi, by uczniowie wyobrazili sobie, że ich kartka jest takim właśnie pikselem, który może przeniknąć do świata gier i Inter-
netu, aby przekazać ważną wiadomość, dlatego każdy z uczniów zapisuje na kartce jedno hasło dotyczące wartości, wiedzy lub umiejętności, których ich 
zdaniem powinny uczyć gry komputerowe. Wszystkie kartki mogą zostać przyczepione do tablicy obok siebie, aby stworzyły efekt pikselowej pracy. 

3. ZASADY GRY… W REALU – CZY CODZIENNE WYZWANIA SĄ JAK MISJE Z GRY?
Uczniowie otrzymują kartkę A4 (wzór karty pracy: załącznik) oraz kredki. Nauczyciel prosi, by każdy narysował swoją ulubioną postać z gry kompute-
rowej (ewentualnie z bajki) i krótko ją opisał z uwzględnieniem przede wszystkim jej umiejętności oraz wyjątkowych cech, a następnie zastanowił się, 
które z tych umiejętności można znaleźć w realnym świecie. Gdyby ta postać dostała się do świata realnego, ale została pozbawiona swoich wyjątko-
wych zdolności, w jaki sposób radziłaby sobie z rozwiązywaniem zadań i pokonywaniem przeszkód? Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich wyzwania 
w codziennym świecie i jakich umiejętności używają, by sprostać tym wyzwaniom? Jakie umiejętności i zdolności chcieliby rozwijać, by jeszcze lepiej 
radzić sobie z codziennymi misjami?

4. ŚWIAT OFFLINE, ŚWIAT ONLINE – CZY WARTO OGRANICZYĆ SIĘ TYLKO DO JEDNEGO 
Z NICH?
Nauczyciel prosi, by uczniowie wyjaśnili, czym różni się świat offline od świata online. Jak wyglądał świat Internetu przedstawiony w filmie? Co Ralph 
Demolka mógł zobaczyć i spotkać tylko w Internecie, czego nie mógł doświadczyć w świecie realnym? W jaki sposób Internet może wzbogacić świat 
realny, a jakie niesie ze sobą zagrożenia? Nauczyciel prowadzi dyskusję w klasie. Następnie prosi, by w ramach zadania domowego uczniowie napisali 
list do Ralpha Demolki, w którym wskażą, jakie możliwości przynosi Internet, ale także wymienią zagrożenia, jakich może się spodziewać bohater.

ZAŁĄCZNIK

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI LUB WYJĄTKOWE 
CECHY MA TA POSTAĆ?

KTÓRE Z TYCH UMIEJĘTNOŚCI MOŻNA 
ZNALEŹĆ W ŚWIECIE REALNYM?

MARTYNA ŁUKASIEWICZ
Doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Badań nad Sztuką IHS UAM, członkini Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji przez 
Sztukę, autorka licznych programów edukacyjnych i publikacji związanych z edukacją artystyczną.
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TEMAT LEKCJI: Internetowy savoir vivre, czyli jak wskoczyć na wyższy poziom kultury?

AUTORKA: Ewa Wrzesińska-Skrypko

GRUPA WIEKOWA: szkoły podstawowe, klasy I-III
CZAS REALIZACJI: jedna godzina lekcyjna (45 min)

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE: 
• Hejt – nie szerujemy. Szacunek i odpowiedzialność online.
• Netykieta – co to takiego? O kulturze osobistej w sieci.
• Magiczne zwroty – czy ich moc działa też w Internecie?
• Poza podstawowym słownikiem internauty – rozwijamy nasz zasób słów.

CELE. UCZEŃ/UCZENNICA:
• poznaje pojęcia – hejt, netykieta, etykieta, 
• rozpoznaje zjawisko „hejtowania” i wie, co się z nim wiąże;
• kształci umiejętność tworzenia i szukania definicji nowych pojęć, doskonali analizę filmu, zdobywa umiejętność aktywnego słuchania
             i zabierania głosu w dyskusji;
• kształtuje poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
• umiejętnie stosuje zwroty grzecznościowe;
• kształci umiejętność formułowania własnego zdania i wyrażania poglądów, rozbudowuje zasób słownictwa.

FORMY I METODY PRACY: 
• burza mózgów, 
• samodzielne wypowiedzi uczniów, 
• dyskusja, 
• praca w grupach, 
• elementy dramy.

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• arkusze papieru, 
• flamastry, kredki, 
• „Słownik języka polskiego” PWN.

PRZEBIEG LEKCJI: 
1. NAUCZYCIEL ZACZYNA LEKCJĘ OD NAPISANIA NA TABLICY WYRAZU „HEJT”. WSPÓL-
NIE UCZNIOWIE NA ZASADZIE BURZY MÓZGÓW PRÓBUJĄ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA:

a) Co to znaczy hejt?
b) Czy znane Wam jest zjawisko hejtu? Co ono oznacza?
c) Czym dla Ciebie jest hejt?
d) Czy spotkaliście się z tym zjawiskiem? Podajcie przykłady.

e) Czy hejt to coś złego?
f) Skąd się wzięła nazwa hejt?
g) Co zrobić, gdy się spotkamy ze zjawiskiem hejtu? Kogo informować? 
             Kto może pomóc?



Na tablicy uczniowie zapisują wszystkie swoje skojarzenia i odpowiedzi. Na końcu powinna powstać definicja zjawiska hejtu, którą uczniowie zapisują w 
zeszytach. Nauczyciel zadaje pytanie: Dlaczego nie szerujemy (udostępniamy, lajkujemy) hejtu? Każdy uczeń odpowiada samodzielnie na forum klasy – 
wśród wymienionych powodów powinny się znaleźć następujące: szacunek do wszystkich osób, odpowiedzialność online, brak anonimowości. Nauczyciel 
rozpoczyna dyskusję na temat: Dlaczego Ci, co udostępniają hejt, często robią to anonimowo? Co można zrobić, by tego uniknąć? Swobodne wypowiedzi 
uczniów.

2. NAUCZYCIEL DZIELI KLASĘ NA CZTERY GRUPY, KAŻDA OTRZYMUJE TO SAMO ZADANIE: 
„Zobrazujcie na plakacie, co to jest netykieta i wypiszcie jej zasady. Sprawdźcie w Internecie/słowniku, co to jest netykieta. Od jakich słów pochodzi 
– i co one znaczą?” Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy, na końcu uczniowie wpisują do zeszytów definicje: netykieta – zwyczajowe zasady 
korzystania z usług Internetu, etykieta – zwyczajowy sposób zachowania się w pewnych środowiskach, net – potocznie Internet. Podstawowe zasady 
netykiety: 
a) nikogo nie krzywdzić,
b) nie udawać kogoś innego,
c) nie nadużywać cierpliwości innych,
d) nie prowokować złych zachowań,
e) nie zgadzać się z osądami innych,
f) mieć własne zdanie,
g) nie nasilać powstających konfliktów itd.

Plakaty mogą być zawieszone w klasie na jakiś czas, aby utrwalić uczniom zasady netykiety.

3. NAUCZYCIEL DZIELI KLASĘ NA CZTERY GRUPY, KAŻDA MA ZA ZADANIE ZAINSCENIZO-
WAĆ SCENKĘ, W KTÓREJ WYKORZYSTANE ZOSTANĄ ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE:
dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. Po odegraniu scenek nauczyciel zadaje pytanie: Czy powinniśmy używać magicznych zwrotów 
także w Internecie? Dlaczego? Wolne wnioski uczniów.

4. NAUCZYCIEL ROZDAJE UCZNIOM CZYSTE KARTKI, KAŻDY Z NICH MA ZA ZADANIE 
SAMODZIELNIE WYPISAĆ SŁOWA, KTÓRE ZNA Z RZECZYWISTOŚCI INTERNETOWEJ.
Chętni uczniowie odczytują swoje słowa na forum klasy, powinny pojawić się słowa typu: szerować, lajkować, fejsbuk i inne. Pytanie do wszystkich 
uczniów: Jak można inaczej nazwać te same rzeczy z rzeczywistości internetowej? Wspólne szukanie odpowiedzi z pomocą „Słownika języka polskiego” 
lub w internetowym odpowiedniku np. http://sjp.pwn.pl/szukaj/like.html.
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EWA WRZESIŃSKA-SKRYPKO
Z wykształcenia i upodobania związała się ze słowem pisanym i mówionym. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Podczas kilkunastoletniego doświadczenia współpracowała jako redaktorka i korektorka z wieloma wydawnictwami i agencjami wydawniczymi. 
Od kilkunastu lat zajmuje się kreowaniem rzeczywistości reklamowej w Internecie i nie tylko, na każdy możliwy sposób. Z przyjemnością angażuje się 
w projekty edukacyjne, które pozwalają łączyć wiele dyscyplin.   
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TEMAT LEKCJI: Kiedyś pamiętnik, dziś vlog. O środkach wyrazu w Internecie.

AUTORKA: Dorota Włodarczak

GRUPA WIEKOWA: szkoły podstawowe, klasy I-III
CZAS REALIZACJI: jedna godzina lekcyjna (45 min)

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE: 
• Mem, post i selfie – jak internauci wypowiadają się w sieci?
• Media społecznościowe a wolność wypowiedzi i prywatność. O czym warto pamiętać, udzielając się w Internecie? 
• Co to vlog? Próbujemy sił w tworzeniu własnych nagrań!

CELE. UCZEŃ/UCZENNICA:
• powie do czego służy Internet,
• będzie umiał/umiała wymienić zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu,
• będzie wiedzieć, jak zachować się w Internecie, aby być bezpiecznym,
• będzie znać różne formy wypowiedzi w Internecie.

FORMY I METODY PRACY: 
• indywidualna, 
• grupowa, 
• burza mózgów, 
• dyskusja, 
• kodowanie.

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• załączniki, 
• dostęp do rzutnika i komputera lub tablicy interaktywnej, 
• małe karteczki, 
• coś do pisania.

PRZEBIEG LEKCJI: 
1. POWITANIE. 
Przedstawienie celu zajęć. Aby dowiedzieć się, o czym dziś będziemy rozmawiali, uczniowie muszą rozwiązać zagadkę-odszyfrować wiadomość. Każdy 
uczeń dostaje kartkę z zaszyfrowaną wiadomością, uczniowie rozszyfrowują wiadomość (załącznik).

2. PO ROZWIĄZANIU HASŁA [INTERNET] WSPÓLNIE ZASTANAWIAMY SIĘ, CO TO JEST I DO 
CZEGO SŁUŻY.
Uczniowie podają swoje pomysły na to, co można robić w Internecie (możemy je zapisywać lub tylko o nich porozmawiać), np.:
• szukać informacji, zdjęć, filmików
• robić zakupy,
• grać w gry,
• pisać e-maile, dzwonić, rozmawiać z ludźmi,

• poznawać nowych ludzi,
• umawiać się na spotkania,
• słuchać muzyki,
• uczyć się.
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3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA KOMUNIKOWAĆ SIĘ PRZEZ INTERNET? 
Uczniowie podają swoje pomysły. Rozmawiamy z uczniami, na czym polega komunikacja przez Internet, tłumaczymy, na czym polega porozumiewanie 
się przez np.:
• wysyłanie e-maili,
• Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger/Snapchat,
• YouTube,
• blogi/vlogi,
• memy,
• selfie.

4. ROZMAWIAMY NA TEMAT UŻYTKOWANIA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I STRON 
W INTERNECIE:
a. O czym należy pamiętać, kiedy piszemy i komunikujemy się w Internecie? Czy możemy pisać i wrzucać wszystko, co nam się podoba?
b. Czy każdy może pisać coś w Internecie i wrzucać zdjęcia lub filmiki?
c. Czy zawsze wiemy, kto jest po drugiej stronie, z kim piszemy?
d. Zwracamy uwagę na to, że dzieci mogą korzystać z Internetu tylko za zgodą rodziców. Jak dzieje się coś niepokojącego, powinny natychmiast 
zgłosić to osobie dorosłej.

5. ZADANIE:
Każdy uczeń dostaje małą karteczkę, na której ma wpisać wymyślony nick (tłumaczymy, że w Internecie ludzie nie używają imion i nazwisk, najczęściej 
wymyślają sobie pseudonimy/przezwiska). Każdy zapisuje swój nick na kartce i pisze krótkie zdanie na powitanie z kimś. Nauczyciel zbiera karteczki 
do pudełka, losuje kilka z nich i odczytuje. Uczniowie próbują powiedzieć, kto napisał tę wiadomość. Zwracamy uczniom uwagę, że na tym polega roz-
mowa w Internecie, czy przez chat, czy przez jakieś aplikacje czy portale społecznościowe — nigdy nie mamy do końca pewności, z kim rozmawiamy. 
Zwracamy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w Internecie, mówimy, jakich danych nie powinniśmy nikomu podawać (imię i nazwisko, adres, telefon, 
umawiać się z obcymi osobami na spotkanie itp.).

6. ZADANIE:
Bezpieczeństwo w Internecie przede wszystkim! Uczniowie dzielą się na grupy (np. po 3-5 osób) i wspólnie zastanawiają się, jakie powinny być zasady 
korzystania z Internetu dla dzieci i dorosłych? Zapisują swoje pomysły na kartce, po paru minutach wspólnie odczytujemy zasady (każda grupa po 
zasadzie) i tworzymy swoją wspólną listę zasad. Ważne, by pojawiły się takie zasady, jak:
a. Nie podawaj swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, telefonu).
b. Korzystaj z Internetu za zgodą rodziców.
c. Nie spotykaj się z obcymi.
d. Jeśli coś cię niepokoi, powiadom o tym kogoś dorosłego.
e. Nie klikaj w linki, których nie znasz.
f. Szanuj innych w Sieci, nie obrażaj nikogo, nie wrzucaj filmów i zdjęć bez czyjejś zgody.
g. Korzystaj z umiarem z Internetu.

7. DLACZEGO TAK WAŻNE JEST, BY SZANOWAĆ INNYCH I NIE WRZUCAĆ ICH ZDJĘĆ LUB 
FILMÓW BEZ ICH ZGODY?
Uczniowie podają swoje propozycje. Wspólnie oglądamy filmik, uczniowie zastanawiają się, jak wrzucenie zdjęcia wpłynęło na daną postać z filmu. 
a. Link do filmu (w języku niemieckim, ale nie ma to znaczenia dla przebiegu lekcji, bo ważne jest, co się w nim dzieje):
             https://bit.ly/2Vn5HKl
b. Rozmawiajmy o konsekwencjach udostępniania zdjęć i filmów w Internecie:

 • Jak to wpłynęło na los zwierzątka? 
 • Dlaczego wszyscy mówili o nim w telewizji i Internecie? 
 • Dlaczego zostało złapane? 
 • Czy było ono dobrze traktowane?
 • Czy zwierzątko było szczęśliwe?
 • Dlaczego warto pewne rzeczy zostawić tylko dla siebie i nie udostępniać innym?



8. DZIŚ CHCEMY POROZMAWIAĆ O CZYMŚ, CO OSTATNIO ZROBIŁO SIĘ BARDZO MODNE, 
POPULARNE, PROWADZONE NIE TYLKO PRZEZ DOROSŁYCH, ALE I PRZEZ DZIECI — VLOG. 
 •  Co to jest vlog? (rodzaj pamiętnika w wersji filmowej)
 •  O czym można robić vloga? (O wszystkim, o własnych zainteresowaniach, pomysłach, sposobach na eksperymenty, gry, 
  zabawy, o podróżach, itp.)
 •  Pokazujemy uczniom kilka vlogów prowadzonych przez dzieci (wystarczą fragmenty, bo filmiki są dość długie):
  •  https://www.youtube.com/watch?v=ei-anHRgcEM
  •  https://www.youtube.com/watch?v=0glubqgtXoA
  •  https://www.youtube.com/watch?v=o67jz2Nu734
  •  https://www.youtube.com/watch?v=qur4bxK-s48
  •  https://www.youtube.com/watch?v=LYy1R5S2t1g

9. ZADANIE:
Próbujemy swoich sił w tworzeniu klasowego vloga (projekt do realizacji w dłuższym przedziale czasowym, na innych lekcjach).
a. Zastanawiamy się, o czym chcielibyśmy zrobić film, gdybyśmy go kręcili razem w klasie? Wspólnie wybieramy jakiś temat.
b. Co jest nam potrzebne, aby nakręcić film? (pomysł, materiały, kamera)
c. Planujemy kręcenie filmu, szykujemy materiały, planujemy, co w jakiej kolejności opowiemy i przedstawimy, szykujemy sprzęt, ustalamy 
             datę na nakręcenie filmu.
d. Kręcimy filmik klasowy, na koniec wspólnie go oglądamy.

ZAŁĄCZNIK
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DOROTA WŁODARCZAK
Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej, Terapii Pedagogicznej i Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 19 w Poznaniu oraz Przedszkolach nr 9 i 10 w Poznaniu. Moderator w projekcie „Szkoła z Klasą 2.0” 
wykorzystującym metodę design thinking. Prywatnie fanka szerokorozumianej kultury (muzyka, film, sztuka), dobrej kuchni i podróżowania oraz 
miłośniczka zwierząt. Autorka bloga edukacyjnego „Dorota Wu”.
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TEMAT LEKCJI: Jak grać w drużynie? Zasady dobrej przyjaźni.

AUTORKA: Martyna Harald

GRUPA WIEKOWA: szkoły podstawowe, klasy I-III
CZAS REALIZACJI: jedna godzina lekcyjna (45 min)

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE: 
• dlaczego warto starać się o przyjaźń?
• w jaki sposób pielęgnować przyjaźń?
• jak wyglądają największe przeszkody przyjaźni?

CELE. UCZEŃ/UCZENNICA:
• zdefiniuje terminy: przyjaźń, przyjaciel;
• wyjaśni pojęcia:  życzliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uczciwość, wdzięczność, ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm;
• wyjaśni, jak pielęgnować przyjaźń;
• wskaże, jakie problemy mogą pojawić się w relacji przyjacielem i poda ich przykładowe rozwiązania
• wyciągnie wnioski z analizy filmu; przełoży je na swoje życie;
FORMY I METODY PRACY: 
• praca indywidualna,
• praca zbiorowa,
• rozmowa kierowana,
• drama, odgrywanie ról.

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• małe karteczki,
• długopisy,
• flipchart, flamaster,
• wydrukowany załącznik, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. CEL GRY: PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ. DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O PRZYJAŹŃ? 
(15 MINUT) 
Nie jesteśmy samotnikami. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje bliskich relacji z innymi ludźmi. To daje poczucie bezpieczeństwa. Przyjaciele 
stanowią również bufor chroniący przed stresami dnia codziennego. Poza tym, obecność innych, których darzymy sympatią, poprawia samopoczucie. 
Sprzyja mniejszej produkcji kortyzolu, czyli hormonu stresu, który wpływa negatywnie na organizm. Relacja z przyjacielem pomaga pracować nad swoją 
empatią, wdzięcznością, budowaniem konstruktywnej krytyki, poczuciem humoru, stanowi też bodziec do działania i zmiany w naszym w życiu. 
ĆWICZENIE: 
Nauczyciel zaczyna rozmowę z dziećmi, zadaje im pytania: Czym jest przyjaźń? Kim jest przyjaciel? Jak wygląda przyjaźń Ralpha i Wandelopy? Co 
dzięki niej zyskują? Jacy są, jakie mają cechy charakteru? Jakie jeszcze inne postaci przyjaciół znacie z książek lub filmów? Co dała im przyjaźń?
Po rozmowie nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i zaprasza dzieci do rozmowy o bohaterach, którzy przyjaźnią się w filmach: „Król Lew“ reż. Rob 
Minkoff, Roger Allers, „Gdzie jest Nemo“ reż. Andrew Stanton, Lee Unkrich, „Potwory i spółka” reż. Pete Docter, David Silverman oraz książce: „Kubuś 
Puchatek“ Alana Alexandra Milne’a.



Prowadzący rozdaje karteczki z hasłem nawiązującym do filmu, mówiące o tym, dlaczego warto starać się o przyjaźń. Grupa, która wylosowała kartecz-
kę z danym hasłem, wyjaśnia, o co chodzi w tym stwierdzeniu. Nauczyciel udziela wskazówek, a inne dzieci próbują zgadnąć, z jakiego filmu/książki 
pochodzi hasło i jakich bohaterów filmowych/książkowych dotyczy (Załącznik 1).

2. PIELĘGNOWANIE PRZYJAŹNI – JAK ZDOBYWAĆ PUNKTY DOŚWIADCZENIA? (15 MINUT)
Warto szanować różnice między przyjaciółmi. Ich indywidualne wybory. W przyjaźni trzeba dać sobie nawzajem wolność do bycia sobą. Ważne są czas 
i uwaga poświęcone drugiej osobie. Nie chodzi o to, żeby w życiu tylko brać, warto też dawać z siebie innym. Angażować się w bliskie relacje z innymi 
ludźmi. 
ĆWICZENIE: 
Nauczyciel porównuje przyjaźń do pięknego kwiatka, który warto pielęgnować, podlewać, żeby rozkwitał. Rysuje kwiat z dziesięcioma płatkami na 
flipcharcie – co symbolizuje przyjaźń. Prowadzący wyjaśnia, że przyjaźń tworzą różne rzeczy, wartości, które są bardzo ważne. Są to: życzliwość, 
pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uczciwość, wdzięczność, ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm. Nauczyciel wymienia je i zapisuje kolejno 
na każdym płatku kwiatka. Następnie omawia z dziećmi ich znaczenie, powołując się na różne sytuacje z życia (Załącznik 2). Później, każdy uczestnik 
otrzymuje wydrukowany rysunek konewki (Załącznik 3) Ma za zadanie wpisać tam, czego potrzebuje przyjaźń, by kwitnąć, jak można ją pielęgnować. 
Kiedy wszyscy skończą zabawę, odczytują swoje pomysły.

W mieście Metropolis działa fabryka Potwory i spółka, która co noc wysyła oddziały 
potworów, które straszą dzieci, by zodobyć energię z ich krzyków umożliwiającą funk-
cjonowanie miasta. Pewnej nocy do świata potworów przedostaje się ciekawska, mała 
dziewczynka Boo, a przyjaciele Mike Wazowski i James P. Sullivan pomagają jej wrócić 
do domu.

Cytat: „Nam będzie łatwiej, chłopaki! To nazywa się mieć szczęście, wygnanie, ale 
z przyjacielem...“

Wskazówka:  Przyjaciel daje nam wsparcie w trudnych chwilach. Kiedy mamy przyjacie-
la, łatwiej nam  łatwiej nam radzić sobie z przeciwnościami losu.

„POTWORY I SPÓŁKA“ (REŻ. PETE DOCTER, DAVID SILVERMAN) — POSTACI: MIKE WA-
ZOWSKI, JAMES P. SULLIVAN, BOO

ZAŁĄCZNIK 1

3. GAME OVER – NIE DLA NAS! POKONUJEMY ZAZDROŚĆ, KŁÓTNIE I INNE PRZESZKODY 
W PRZYJAŹNI. (15 MINUT)
Przyjaźń to nie tylko wzloty, ale również upadki, czyli smutek lub żal. Zaborczość Ralpha ogranicza wolność przyjaciółki i narzuca jego własną wizję 
szczęścia. Ralph lubi powtarzalność, z kolei Wandelopa ceni sobie nowości. U Ralpha pojawia się zazdrość. Jednak różnego rodzaju odmienne pasje 
czy zmiany w życiu nie muszą oznaczać końca przyjaźni. Dorastamy, dojrzewamy i zmieniamy się, co nie znaczy, że nie możemy się już porozumieć 
z przyjacielem/przyjaciółką. Różnice między przyjaciółmi są bardzo ważne. Dzięki innemu spojrzeniu na różne sprawy, możemy się rozwijać.
ĆWICZENIE: Nauczyciel zadaje pytania uczniom: Jaki problem mają Ralph i Wandelopa? Co czuje Ralph, a co Wandelopa? Spróbujcie nazwać te 
emocje. W jakim stopniu udaje im się rozwiązać ten problem? Czy widzicie inne rozwiązania dla tego problemu? Jak postąpilibyście na miejscu Ralpha? 
A jak na miejscu Wandelopy? Czy ta sytuacja w jakimś stopniu Wam pomogła? W czym? Jak postąpilibyście na miejscu innych bohaterów w filmie? 
Czego brakuje w emocjonalnym życiu Ralpha, a czego w emocjonalnym życiu Wandelopy (np. zrozumienia, wsparcia, wolności)? Czy polubiliście tych 
bohaterów: dlaczego tak, dlaczego nie?

Następnie nauczyciel prosi, żeby dzieci opowiedziały o swoim przyjacielu. Jaki jest? Czemu jest największym przyjacielem lub przyjaciółką? Czy zawsze 
się ze sobą zgadzacie? Kiedy pojawiają się problemy? Jakie? Interesowność, egoizm – czym są, kiedy się przejawiają? Jak sobie z nimi radzicie? A jak 
jeszcze warto sobie z tym radzić? Po dyskusji uczniowie mają za zadanie napisać na karteczkach przykładowy problem, który pojawia się w relacji 
z przyjacielem, np. chcemy iść wspólnie do kina, ale każdy z nas chce obejrzeć inny film. Następnie nauczyciel zbiera karteczki, a uczniowie dobierają 
się w pary. Pary losują karteczki i mają odegrać scenki tak, by rozwiązać dany problem. Chodzi o to, żeby rozmawiać w ten sposób, by się dogadać 
i wypracować rozwiązanie z tej sytuacji. 

©Disney



Wielka Rafa Koralowa. Mały Nemo niespodziewanie trafia z oceanu wprost do akwa-
rium w gabinecie dentystycznym w Sydney. Jego ojciec Marlin, choć cierpi na lęk przed 
otwartym oceanem, wyrusza synkowi na ratunek. W podróży towarzyszy mu zapomi-
nalska Dory. 

Cytat: „Zawsze jest jakieś wyjście.”

Wskazówka: Przyjaciele dają nam odwagę do tego, żeby sobie radzić, zmienić coś 
w życiu i działać.

Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Królik, Tygrysek, Kłapouchy, Sowa Przemądrzała, Mama 
Kangurzyca i Maleństwo oraz Krzyś to paczka przyjaciół mieszkająca w Stumilowym 
Lesie. Przeżywają niesamowite przygody, często pełne trudności. Przyjaciele jednak 
przezwyciężają przeszkody, wspierają się wzajemnie i pomagają sobie pomimo, że 
każdy z nich jest inny, ma kompletnie inną osobowość.

Cytat: „Lubię rozmawiać z Królikiem, bo Królik mówi wyraźnie o rzeczach wyraźnych, 
jak na przykład: Już pora na śniadanie lub Misiu, lepiej coś zjedz…”

Wskazówka: Od przyjaciół uczymy się nowych rzeczy.  Przyjaciele o nas dbają. 

ANIMACJA  „GDZIE JEST NEMO?“ (REŻ. ANDREW STANTON, LEE UNKRICH) – POSTACI: 
NEMO I DORY

KSIĄŻKA „KUBUŚ PUCHATEK“ A.A. MILNE’A — POSTACI: PROSIACZEK, KRÓLIK, 
TYGRYSEK, KŁAPOUCHY, SOWA PRZEMĄDRZAŁA, MAMA KANGURZYCA I MALEŃSTWO 
ORAZ KRZYŚ

Simba to młody lew, syn króla Lwiej Ziemi – Mufasy. Został on niesprawiedliwie 
wygnany z Lwiej Ziemi, a tym samym stracił możliwość bycia królem, co było jego naj-
większym marzeniem. Na swej drodze spotyka dwójkę wesołych, beztroskich przyjaciół 
– Timona i Pumbę, którzy pomagają mu w trudnych chwilach. Ich pozytywne podejście 
do życia i optymizm udzielają się także Simbie. Jednak bohater musi znaleźć wiarę 
w siebie i zdobyć się na odwagę, by wrócić do Lwiej Ziemi, przeciwstawić się złemu 
stryjowi Skazie i zostać władcą Lwiej Ziemi.

Cytat: „Zabawy z Timonem i Pumbą.” 

Wskazówka: Z przyjaciółmi spędzamy dobry czas, dają nam dobry humor, przeżywamy 
wspólne przygody. 

ANIMACJA „KRÓL LEW“ (REŻ. ROB MINKOFF, ROGER ALLERS) — POSTACI: SIMBA, TI-
MON, PUMBA

ZAŁĄCZNIK 2
ŻYCZLIWOŚĆ – przyjazne nastawienie do drugiej osoby; jeśli jesteśmy życzliwi dla kogoś, to oznacza, że dobrze temu komuś życzymy, np. 
gdy rozmawiamy z kimś, kto jest chory, to szczerze chcemy, by poczuł się lepiej i jak najszybciej wyzdrowiał.

POMOC – działanie mające na celu dobro innej osoby, np. gdy pomożemy zanieść swojej babci zakupy do domu.

ZADOŚĆUCZYNIENIE – wynagrodzenie komuś czegoś, np. zezłościliśmy się na kogoś i złamaliśmy mu ołówek, więc w ramach zadość-
uczynienia powinniśmy mu ten ołówek odkupić.
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PRZEPRASZANIE – wyrażenie żalu za wyrządzoną przez siebie krzywdę, np. gdy kogoś obrazimy i czujemy się z tym źle, stwierdzamy, 
że to nie było w porządku i że kogoś skrzywdziliśmy swoim zachowaniem. Wtedy mówimy mu, że jest nam przykro w związku z zaistniałą sytuacją 
i żałujemy tego, co zrobiliśmy.

UCZCIWOŚĆ – cecha człowieka oznaczająca, że nie oszukuje, przestrzega zasad, nie kradnie, np. na korytarzu szkolnym znaleźliśmy pióro, 
które nam się bardzo spodobało, ale mimo tego informujemy o tym innych i szukamy właściciela, by je zwrócić.

WDZIĘCZNOŚĆ – uczucie serdeczności w stosunku do osoby, która zrobiła coś dobrego dla nas, coś nam podarowała; chęć odwzajemnienia 
się jej, np. koleżanka na drugie śniadanie przyniosła twoje ulubione ciasto, aby cię poczęstować – dziękujesz jej, naprawdę doceniasz to, co zrobiła 
i w ramach wdzięczności chcesz kolejnego dnia poczęstować ją czymś, co lubi. Ale nie musisz jej oddawać nic w zamian. Możesz podziękować i szczerze 
się z tego cieszyć oraz starać się być również dobrym dla tej osoby.

OFIARNOŚĆ – zdolność do poświęceń, np. pieniądze ze skarbonki przekazuję na zbiórkę charytatywną dla chorego chłopca.

WSPÓŁPRACA – wspólne działanie, np. chcemy zorganizować dyskotekę klasową, więc wszyscy uczestniczą w przygotowaniach, rozdzielamy 
zadania i każda osoba z klasy ma wkład w organizację imprezy. Warto współpracować, grupa równo zaangażowanych kolegów może być bardziej efek-
tywna niż jedna świetnie pracująca osoba. Nie warto w tej sytuacji przerzucać odpowiedzialności za zadanie na innych. Warto się w pełni zaangażować. 

SOLIDARNOŚĆ – zgoda, wzajemne wsparcie w grupie osób, np. w mieszkaniu kolegi wybuchł pożar, przez co stracił wszystkie swoje rzeczy. 
Zatem organizujemy w szkole zbiórkę rzeczy tj. zabawki, przybory szkolne, ubrania dla chłopca, żeby mu pomóc. My też mogliśmy znaleźć się w tej 
samej sytuacji. 

ALTRUIZM – gotowość do poświęcenia się dla dobra innych, bezgraniczna bezinteresowność, np. mam niepełnosprawną sąsiadkę, która nie 
ma znajomych, w czasie wolnym zamiast grać w domu na komputerze, odwiedzam ją i gramy w gry planszowe. Warto pomagać innym w potrzebie 
i szerzyć dobro, wtedy sprawiamy, że ta osoba jest szczęśliwa i czynimy dla niej dobro. 

ZAŁĄCZNIK 3

MARTYNA HARLAND
Psycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Pracuje jako 
dziennikarka kulturalna w TVP, gdzie łączy zainteresowanie kulturą i psychologią. Tworzyła programy: „Kocham Kino” TVP2 z Grażyną Torbicką czy 
program publicystyczny „Hala Odlotów” z Katarzyną Janowską oraz „Niedziela z” TVP Kultura. 
Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną w magazynie „Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Współ-
pracuje, jako dziennikarka z „Gazetą Wyborczą Magazynem Świątecznym”. Tworzy kinowy cykl filmowy „Filmoterapia z Sensem”. Członkini Stowarzy-
szenia Kobiet Filmowców.
W psychologii zajmuje się tematyką emocji i inteligencji emocjonalnej oraz psychologią pozytywną: szczęściem, zdrowiem oraz jakością dobrego życia. 
Prowadzi badania nad wpływem filmoterapii na rozwój i samoświadomość oraz rozumienie emocji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu 
psychologii emocji i motywacji, psychologii społecznej, perswazji wizualnej, filmoterapii oraz nowego filmoznawstwa.


