
INTERNET W EDUKACJI- 
MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA 



Warto korzystać z komputera jako 
narzędzia wspomagającego całościowe 

poznawanie łączące informacje z różnych 
dziedzin wiedzy. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę nie tylko wyposażenie szkoły, lecz 

także wiek uczniów, ich umiejętności  
i możliwości psychofizyczne, potrzeby  

i zainteresowania. TIK stanowi doskonały 
sposób na skupienie uwagi, zaciekawienie, 

motywowanie uczniów do nauki. To 
wreszcie wspaniały sposób, by połączyć 

zabawę i naukę. 



Kolejnym ważnym czynnikiem, który 
należy uwzględnić planując pracę  

z wykorzystaniem 
technologii mobilnych jest szereg 

różnic pomiędzy dzisiejszym 
pokoleniem uczniów,  

a nauczycielami.  

Różnice te obrazuje poniższa tabela: 



NAUCZYCIELE 
CYFROWI IMIGRANCI 

UCZNIOWIE 
 CYFROWCY TUBYLCY 

Mają problemy ze zrozumieniem wirtualnej 

powierzchni widocznej przez okienko ekranu 

przesuwane nad nią. 

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć 

wirtualną powierzchnię widzianą 

przez okienko przesuwanego nad nią ekranu. 

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć treść 

długiego, linearnego tekstu czytanego z książki. 

Mają problemy ze zrozumieniem długiego 

i skomplikowanego tekstu. 

Lepiej rozumieją tekst drukowany. Z powodzeniem czytają z małego ekranu. 

Przedkładają tekst nad obraz i dźwięk. Przedkładają obraz i dźwięk nad tekst. 

Preferują linearne myślenie i szeregowe 

przetwarzanie informacji. 

Preferują swobodny dostęp i równoległe 

przetwarzanie informacji. 

Preferują cierpliwość, systematyczność  

i oczekiwanie skumulowanych, odroczonych 

rezultatów. 

Preferują akcydentalne, krótkotrwałe uczenie 

się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, 

oczekują szybkich efektów. 

Wykorzystują podstawowe, standardowe 

funkcje posiadanych urządzeń mobilnych 

analogiczne do tradycyjnych.  

Traktują nowe technologie nieufnie. 

Odkrywają wszystkie funkcje posiadanych 

urządzeń, wymyślają nowe ich zastosowania. 

Traktują nowe technologie kreatywnie, ufnie. 

Posiadane urządzenia mobilne uważają za 

przedmioty bardzo osobiste. 



Programy i aplikacje, które 
można znaleźć w sieci 



       Canva 

Zapewnia nauczycielom innowacyjne oraz proste w obsłudze środowisko projektowania. 

Aplikacja posiada dostęp do ponad 1 miliona darmowych profesjonalnych szablonów 

graficznych zdjęć, ikon i układów do tworzenia projektów. 

Funkcja „przeciągnij i upuść” umożliwia tworzenie okładek, prezentacji, plakatów, ulotek 

czy zaproszeń, podziękowań oraz jednostronicowych dokumentów. 

Aplikacja pozwala kreować grafiki w różnych rozmiarach, wykorzystując do tego takie 

elementy jak: własne  zdjęcia, kolorowe tła, ikony, figury geometryczne, ramki. 



Pinterest 

To prawdziwa kopalnia pomysłów, dzięki której praca nauczyciela staje się ciekawsza, 
bardziej kreatywna i efektywna. Serwis w swoim podstawowym założeniu jest miejscem, 

które pozwala na wyszukiwanie, gromadzenie i segregowanie znalezionych zdjęć, grafik oraz 
treści wideo. Poza samym wyszukiwaniem interesujących i przydatnych treści Pinterest 

pozwala również na tworzenie tematycznych tablic, które ułatwiają segregację zapisywanych 
materiałów. W ten sposób każdy nauczyciel może stworzyć wirtualne tablice poświęcone 
takim tematom jak matematyka, biologia, zagadki czy też pomysły na prace plastyczne, 

czerpiąc inspiracje z całego świata. 



Edukator  

Edukator.pl to nowoczesny serwis edukacyjny. Wystarczy się 
zarejestrować, aby otrzymać dostęp do własnego wirtualnego 

dysku, który pozwala gromadzić i porządkować cyfrowe 
materiały dowolnego formatu, a przede wszystkim w łatwy  
i intuicyjny sposób tworzyć własne treści, komunikować się  

z innymi i publikować najlepsze dzieła.  



 LearningApps.org 

Jest aplikacją wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą 
małych interaktywnych modułów. Bezpłatna platforma do tworzenia 

interaktywnych mini-gier komputerowych .  
W śród szablonów znajdziemy: Milionerów, Quiz jednokrotnego  

i wielokrotnego wyboru, Wykreślankę, Zaznacz w tekście, Przypisanie  
do punktów na mapie, Zadania z lukami, Krzyżówki, Puzzle, Memory, 

Dobieranki, Oś czasu , itp..  



              

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych do wykorzystania  
w dydaktyce wszystkich przedmiotów nauczania, zawierające  w swoich 

zasobach również materiały dla edukacji wczesnoszkolnej. W Scholarisie 
znajdziemy materiały edukacyjne od multimediów po scenariusze lekcji  

i lektury szkolne podzielone wg. podstawy programowej, poziomów 
edukacji  i przedmiotów. Nauczyciele mogą tutaj również publikować 

swoje scenariusze i konspekty.  



. 

To zestaw pomocy, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych. 
Pakiet  zawiera komplet piktogramów materiałów do pobrania — publikacje oraz 

elementy zestawów pomocy:  gry planszowe, gry komputerowe (do pobrania), 
prezentacje do niektórych scenariuszy oraz materiały (do wydrukowania  

i wycięcia) potrzebne do prowadzenia zajęć: wagi, siatki brył, bączki do gier, 
domino obrazkowe. Można również pobrać program graficzny Piktografik do 

tworzenia własnych piktogramów oraz wzory stempli do samodzielnego 
wykonania. 



E-zasoby MegaMatma.pl to ogromna baza wiedzy matematycznej od 
szkoły podstawowej, przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną  
i studia, przygotowana w oparciu o nową podstawę programową  

z matematyki. To narzędzie, z powodzeniem może zastąpić  tradycyjne 
podręczniki, zbiory zadań i tablice, gdyż poza wykorzystaniem na 
tablicy interaktywnej można z niego korzystać również na innych 
urządzeniach (komputer , laptop, tablet, iPad, smartphone itp.)  

z dostępem do Internetu. 

 



Specjalni  

Blog dla kreatywnych nauczycieli stosujących nowoczesne 
technologie w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Zawiera scenariusze lekcji, multimedia, karty 
pracy, pomoce dydaktyczne, filmy oraz wiele innych materiałów, 

które wspomagają pracę nauczyciela oraz rozwój uczniów. 
Materiał dydaktyczny podzielony jest na 15 działów m.in.: 
przysposobienie do pracy, logopedia, matematyka, zajęcia 

rewalidacyjne, jęz. polski, historia, matematyka.  



Kto to mówi  

Serwis internetowy, który wspiera rehabilitację dzieci 
niedosłyszących za pomocą specjalnie przygotowanych 

multimedialnych ćwiczeń. Ćwiczenia zostały zaprojektowane 
przez logopedów i psychologów. Ćwiczenia logopedyczne są 
uporządkowane w kategorie oraz podzielone na trzy stopnie 

trudności: od najprostszych do najtrudniejszych. 

 



Portal historyczny  informacyjno-edukacyjny- to doskonałe 
narzędzie edukacyjne dotyczące historii XX wieku. Portal  

zawiera ciekawe teksty dotyczące najnowszej historii Polski, 
archiwalne fotografie i dokumenty, filmy i inne multimedia 

lub mapy interaktywne. Dzięki materiałom oraz quizom  
i nauczyciel może uatrakcyjnić lekcje historii.  

 

 

 

 

 



To serwis rozrywkowo – edukacyjny. 
Strona oferuje gry  zręcznościowe, 

przygodowe, logiczne oraz pamięciowe  
a także kolorowanki i puzzle.  

Quizy geograficzne, przyrodnicze  
i inne sprawdzą wiedzę ucznia  

i dostarczą mu rozrywki. 
 Oprócz tego na portalu znajdziemy gry 
edukacyjne, gdzie sprawdzimy wiedzę  

z zakresu ortografii, matematyki, 
muzyki czy języka angielskiego. Atrakcją 

serwisu są także krzyżówki  tekstowe, 
multimedialne, z rebusami. 

Portal edukacyjny zawiera również filmy 
o tematyce historycznej, dokumenty  

o historii cywilizacji. Od historii 
starożytnej do współczesnej. Filmy dla 
miłośników dawnych dziejów i historii 

współczesnej. 

 

 

www.zyraffa.pl  

http://www.zyraff.pl/


www.dzieci.mos.gov.pl 

Podstrona witryny 
Ministerstwa Środowiska 

zawiera treści 
ekologiczno- 

przyrodnicze, gry, quizy, 
zabawy interaktywne, 

kolorowanki, 
ciekawostki, materiały 

dla uczniów i nauczycieli: 
scenariusze zajęć 

dostosowane do różnych 
poziomów nauczania  

i przedmiotów oraz filmy 
instruktażowe. 

http://www.dzieci.mos.gov.pl/


                    www.dzieci.erys.pl 

 Leśny Wortal Edukacyjny  może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno 
podczas zajęć w szkołach na lekcjach biologii czy przyrody, jak również podczas 
zajęć pozalekcyjnych. Ma na celu prezentację wiedzy dotyczącej ekosystemów 

leśnych i pracy leśnika przekazywanej za pomocą nowoczesnych narzędzi 
multimedialnych. 

Co zawiera? 
Leśnoteka – czyli multimedialną encyklopedię, a w niej opisy najważniejszych 

gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów, owadów i roślin żyjących w polskich 
lasach, wzbogacone o zdjęcia, nagrania głosów i filmy. 

Gry i prezentacje – są źródłem zarówno rozrywki, jak i wiedzy, a tematy związane 
z lasem. Wprowadzają w życie lasu i jego mieszkańców, a także obrazują i 
wyjaśniają działania człowieka w lesie.  

Blog leśniczego – praca leśnika i jego codzienne życie opisane przez prawdziwego 
leśniczego. 

Blog „Skrzydlate myśli" – blog przyrodnika, pełen anegdot o mieszkańcach 
leśnych ostępów 

 
W serwisie dla nauczycieli zostały zamieszczone: zbiór scenariuszy zajęć z kartami 

pracy , forum dyskusyjne dla nauczycieli, blog edukatora, fotoblog – „Co się 
teraz dzieje w lesie". 

 

http://www.dzieci.erys.pl/
http://www.dzieci.erys.pl/
http://dzieci.erys.pl/lesnoteka
http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy
http://www.bloglesniczego.erys.pl/
http://www.skrzydlatemysli.erys.pl/
http://nauczyciele.erys.pl/scenariusze_zajec
http://blogedukatora.erys.pl/
http://blogedukatora.erys.pl/
http://blogedukatora.erys.pl/
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie
http://nauczyciele.erys.pl/co_sie_teraz_dzieje_w_lesie


www.kula.gov.pl 

Strona prowadzona przez Ministerstwo Kultury na pewno pomoże uczniom 
poznać Polskę.  

Kula i Kulek prowadzą dzieci przez całą Polskę – uczniowie mogą wirtualnie 
zwiedzić Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Toruń  

i Żelazową Wolę. Na każdym etapie napotkają animacje, gry  i filmy.  
Dla nauczycieli i rodziców przewidziano specjalne materiały edukacyjne, które 

można pobrać ze strony. 

 

http://www.kula.gov.pl/


                            

Serwis powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie najmłodszych 

internautów serwisami społecznościowymi. Znajdziemy tu quizy, filmy, 

materiały edukacyjne. 

Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim: 

▪ edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,  

▪ promocję bezpiecznych zastosowań sieci,  

▪ promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych. 

W ramach szerzenia wiedzy na temat 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu powstały quizy, filmy, 

materiały edukacyjne oraz 

scenariusze zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem kursu  

e-learning z serwisu 

www.sieciaki.pl 



               

Witryna internetowa zawierająca bardzo wiele 
ciekawych informacji w postaci scenariuszy lekcji, 

praktycznych porad czy też artykułów tłumaczących, 
jak świadomie i bezpiecznie korzystać z nowych 
narzędzi komunikacyjnych oraz efektywnie dbać  

o prywatność w Internecie – swoją i innych. 

 

 



Serwis edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, który umożliwia 
sprawdzenie kompetencji matematycznych. Aby rozwiązywać zadnia, 

wcale nie trzeba zakładać kont. Każda z klas od pierwszej do ósmej 
reprezentowana jest przez inne zwierzątko. Ponad 300 tematów 

zawiera najważniejsze zagadnienia podstawy programowej z matematyki 
dla szkoły podstawowej. 

 



www.scenariuszelekcji.pl   
 Uniwersytet Dzieci w Klasie  

Witryna internetowa zawierająca wiele ciekawych materiałów 
przeznaczonych dla nauczycieli klas I–III i IV–VIII. Tematyka obejmuje 

wszystkie przedmioty. Scenariusze to gotowe pomysły i inspiracje do 
przeprowadzenia lekcji, zgodne z podstawą programową. Nauczyciel 

znajdzie w serwisie nie tylko opis przebiegu działań, ale również instrukcje, 
filmy, karty pracy i porcje specjalistycznej wiedzy. Korzystając ze 
scenariuszy lekcji, nauczyciele przeobrażą klasę w centrum nauki! 

 

 

http://www.scenariuszelekcji.pl/


                              

Portal z kartami pracy, generatorami online oraz 
inspiracjami dla nauczycieli poszukujących inspiracji na 
ciekawe przeprowadzenie zajęć z uczniami od czytania ze 
zrozumieniem w klasie pierwszej, przez mnożenie do 100, 

origami oraz edukację plastyczną, techniczną, 
przyrodniczą, muzyczną do wydruku gotowych materiałów 

edukacyjnych. 

 



Portal edukacyjny Telewizji Polskiej.  Jego głównym celem jest przekazywanie 
informacji z wielu dziedzin: język polski, języki obce,  technologie, matematyka, 

historia, geografia, kultura, ja człowiek, przyroda. Na portalu znajdziemy ekranizacje 
lektur oraz linki do audiobooków, interaktywne testy wiedzy (w tym dyktanda), 

zabawy (quizy, krzyżówki) oraz filmy czy zdjęcia. Kto zajrzy do „Nauki i technologii”, 
przekona się, że matematyka może bawić. Młodzi humaniści, którzy zajrzą do „Języka 

polskiego”, będą mogli m.in. zgłębiać zasady poprawnej polszczyzny. Kandydaci na 
anglistów znajdą naukę tego języka w zabawnej formie. Portal odpowie też na 

najbardziej zwykłe i niezwykłe pytania, np. gdzie raki zimują, dlaczego mydło się 
pieni , dlaczego mówi się: śpi jak suseł, albo jak powstaje dźwięk w filmie. 

 
  
 
 



 
Stanowi kolekcję cyfrowo zapisanych artefaktów i informacji z nimi 

związanych. Kolekcja składa się z obrazów, rysunków, modeli 
przestrzennych, fotografii (również 3D), nagrań audio i video, prezentacji 
multimedialnych, wirtualnych panoram, tekstów pisanych np .: wirtualne 

Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Historii Polski - gdzie możemy 
oglądać e-wystawy. Wirtualne muzea nie zastąpią rzeczywistej obecności, ale 

są dostępne dla każdego użytkownika Internetu, a ich zasoby mogą być 
wykorzystane w edukacji.  

 



Najczęstsze zagrożenia Internetowe, na 
jakie narażone są dzieci i młodzież: 

▪ Zawieranie znajomości z nieznajomymi. 

▪ Ujawnianie prywatnych danych. 

▪ Pornografia. 

▪ Pedofilia. 

▪ Łamanie praw autorskich. 

▪ Wykorzystywanie informacji z Internetu do tworzenia 

narkotyków. 

▪ Uzależnienie od komputera i Internetu. 

▪ Brutalne, pełne przemocy gry. 

▪ Cyberprzemoc. 



Wskazówki dla nauczycieli 

Świat wirtualny niesie ze sobą realne zagrożenia. 
Nie wolno nam w szkole udawać, że takich 

zagrożeń nie ma, eliminować je i nie przyznawać, 
że istnieją. Naszym zadaniem jest uświadamiać, 

że jeśli nawet szkolna sieć jest bezpieczniejsza, to 
jednak inne środowiska, do których uczeń może 

mieć dostęp, takie nie są.  

Uczeń musi posiadać również kulturę korzystania 
z sieci oraz świadomość, co należy zrobić, gdy 
natknie się na treści niepożądane, do kogo się 

zwrócić i w jaki sposób zareagować.  

Starajmy się służyć pomocą, reagować. 
 



▪ Wprowadź zasadę, że w twojej klasie używacie Internetu do 
prowadzenia badań, czytania artykułów i oglądania filmów 
wideo tematycznie związanych z lekcją. Wytłumacz uczniom, 
że powinni traktować Internet jako narzędzie do zdobywania 
informacji potrzebnych do realizacji tematu lekcji, 
wiadomości o aktualnych wydarzeniach na świecie, itp.  

▪ Powiedz swoim uczniom o korzyściach wynikających  
z korzystania z sieci i o zagrożeniach z nią związanych.  

▪ Uświadom uczniów, że mogą spotkać w Internecie osoby, 
które będą chciały je skrzywdzić i wykorzystać. Dzieci muszą 
wiedzieć,  jak działają tacy ludzie, jacy mogą być 
niebezpieczni i jak można uniknąć kontaktu z nimi.  
Dostosuj treści przekazu do wieku uczniów.  

 



▪ Zapoznaj uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania  

z Sieci. 

▪ Naucz dzieci jak powinny się zachować, jeśli trafią  
w Internecie na treści, które wzbudzą ich niepokój, będą 
obraźliwe lub sprawią, że poczują się zawstydzone. 
Powiedz im, że powinny w takiej sytuacji porozmawiać  
z rodzicami, opiekunami czy nauczycielem, do którego 
mają zaufanie. Zapewnij je, że ty również jesteś tym, kto 
może im pomóc.  

 

  



▪ Zapewnij wsparcie uczniom, którzy mieli negatywne 
doświadczenia w związku z używaniem Internetu. Poproś  
o pomoc specjalistę: pedagoga szkolnego lub psychologa.  

▪ Zaproś do współpracy rodziców. Zorganizuj spotkanie dla 
osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o Internecie. 
Scenariusze zajęć dla rodziców na temat bezpieczeństwa  
w Internecie możesz znaleźć np. na stronie 
http://www.dzieckowsieci.pl/ 

▪ Nie strasz. Ucz jak rozpoznawać niebezpieczeństwa i jak 
reagować w bezpieczny sposób.  

 

 

http://www.dzieckowsieci.pl/


Technologie zmieniają się szybko. Dlatego 
też zamiast na technologiach powinniśmy 

skupić się na takiej metodyce ich 
wykorzystania, aby wspomagały 

wszechstronny rozwój osoby uczącej się 
niezależnie od czasów, w jakich żyjemy  

i z jakich technologii korzystamy. 

 



Dziękujemy za uwagę 

Olga Sepełowska 
Wiesława Wiśniewska 


