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Film 1 – „Znowu grasz”

Temat: Jak długo gramy w sieci?

Cel ogólny: 
Poznanie konsekwencji nadmiernego grania na smartfonie, tablecie, 
komputerze.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zda sobie sprawę, że ważne jest wyczucie upływającego czasu,
 � wzbudzi refleksję dotyczącą czynników motywujących go do grania,
 � potrafi wskazać negatywne aspekty gier, 
 � zrozumie, dlaczego rodzice często mają zastrzeżenia do tematyki gier 

i zbyt długiego czasu przeznaczonego na granie,
 � potrafi wymienić konsekwencje nadmiernego korzystania z gier.

Metody i formy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, rozsypanka zdaniowa, ćwiczenia.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Znowu grasz”,
 � wydrukowane zrzuty ekranu z najpopularniejszych gier, 
 � stoper, 
 � koperty z rozsypanką zdaniową dla każdej grupy (załącznik 1),
 � arkusz papieru,
 � kolorowe mazaki, 
 � masa mocująca.

Czas: 45min.
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. poczucie czasu – ćwiczenie. (5 min)
a) Nauczyciel włącza stoper i prosi, aby każdy z uczniów podniósł rękę w mo-

mencie, gdy uważa, że minęła już jedna minuta. 
b) Zapis na tablicy liczby uczniów, którzy podnieśli rękę przed upływem 1 

minuty; liczby tych, którzy podnieśli rękę dokładnie w określonym czasie 
(1 minuta); liczby tych, którzy podnieśli rękę po upływie 1 minuty.

c) Podsumowanie danych. Wnioski.

2. w co gramy? – przegląd najpopularniejszych gier komputerowych. 
(4 min) 
Nauczyciel przypina do tablicy 4-6 wydrukowanych zrzutów ekranu z najpo-
pularniejszych obecnie gier (np. umieszczonych w systemie Android, platfor-
mach Origin, Blizzard, EA Games, konsolach PS4 i Xbox) w grupie wiekowej 
13-15 lat. 
Uczniowie oglądają screenshoty ze znanych gier i reagują na pokazywane 
obrazy. To daje nauczycielowi możliwość rozeznania, którzy uczniowie dobrze 
znają „temat gier”, a dla których jest to obce. 

3. Rozmowa kierowana nt. gier komputerowych. (10 min)
 – Dlaczego młodzi ludzie lubią grać? 
 – Co fascynującego jest w tych grach?
 – Ile czasu trzeba poświęcić, żeby coś „wygrać”? (jeden level, skończona 
misja, itp.)

 – Dlaczego podczas grania „umyka czas”? 
 – Czy wszystkie przedstawione gry są odpowiednie dla waszego wieku? 
 – Co może być nieodpowiedniego w tych grach?  
(agresja, zabijanie, mroczne postaci, itp.) 

 – Przed czym przestrzegają was rodzice?

4. emisja filmu „Znowu grasz” (4:13min)

5. Rozmowa kierowana po filmie. (6min)
 – Dlaczego film ma taki tytuł?
 – Dlaczego rodzice uważnie przyglądają się Filipowi i jaka jest ich reakcja na 
jego zachowanie?

 – Jakich argumentów używa Filip, chcąc uspokoić rodziców?
 – Dlaczego Filip porównuje się z grającymi kolegami?
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 – Jakie istotne zdanie wypowiada Filip na temat graczy?
 – Kto wylicza skutki i konsekwencje nadmiernego korzystania z gier? Jakie 
są to skutki?

 – Dlaczego Filip radzi Julce, aby sięgnęła po książkę i zrezygnowała ze smart-
fona?

6. próba obiektywnego spojrzenia na gry. Ćwiczenie - rozsypanka 
zdaniowa. (12 min)
a) Podział uczniów na grupy (4-5 osób). 
b) Każda grupa otrzymuje kopertę z rozsypanką zdaniową - stwierdzeniami 

dotyczącymi konsekwencji nadmiernego korzystania z gier (załącznik 1).
c) Uczniowie zapoznają się z treścią zdań i po przedyskutowaniu układają 

je hierarchicznie. Najwyżej te stwierdzenia, które według nich stanowią 
największy problem związany z grami komputerowymi, a najniżej stwier-
dzenia stanowiące najmniejszą trudność. Uczniowie mogą dodać swoje 
propozycje zagrożeń, które nie zostały uwzględnione w przygotowanym 
ćwiczeniu.

d) Liderzy grup przedstawiają wyniki pracy.
e) Pogadanka podsumowująca wynik ćwiczenia i stworzenie wspólnej listy 

zagrożeń związanych z nadmiernym graniem (ułożonych hierarchicznie). 
Zapis mazakami na arkuszu papieru. 

f) Umieszczenie arkusza na gazetce ściennej.

7. Zadanie. (2min)
Oblicz, ile czasu potrzeba na skończenie levelu w grze, jeśli składa się on z 8 
misji. Ukończenie każdej misji trwa co najmniej 5 minut, i potrzeba 2 prób, 
aby ją skończyć.
Ile w tym czasie mógłbyś przeczytać stron lektury, zakładając że przeczytanie 
jednej strony zajmie ci 2 minuty? 
(80 minut; 40 stron)

8. wnioski z lekcji. (2min)
Posłuchajmy na koniec wypowiedzi medioznawcy – Małgorzaty Więczkow-
skiej:
„Osoby uzależnione od gier komputerowych nie potrafią normalnie egzy-
stować, gra staje się czymś najważniejszym w życiu, natomiast w kontaktach 
z rówieśnikami pojawiają się trudności. Nawet naturalne potrzeby fizjologicz-
ne stają się uciążliwe, ponieważ są koniecznymi przerwami podczas gry. 



TemaT: Jak długO gramy W sieci? 7 

Dziś już całkiem poważnie mówi się o stanie chorobowym: uzależnieniu 
od komputera, gier czy internetu. Porównuje się to uzależnienie z chorobą 
alkoholową czy narkomanią. Przedmiot uzależnienia jest inny, ale mechanizm 
ten sam. Istnieją pewne podobieństwa między kompulsywnym graniem, 
a zaburzeniami z grupy uzależnień psychoaktywnych.”
(Małgorzata Więczkowska „Elektroniczne uzależnienie”, ND 1.09.2020r., s.11)

ZAŁĄCZNIK 1 – ROZSYPANKA ZDANIOWA

Kiedy gram na komórce, nie widzę wokół mnie innych osób.
Granie na komputerze może uzależnić.
Jestem nerwowy, jeśli nie mogę zagrać .
Zaniedbuję naukę przez zbyt częste granie na komputerze .
Nie chcę, by koledzy się ze mnie śmiali, więc też gram w „kultowe” gry. 
Przez brak poczucia upływającego czasu, chodzę za późno spać i jestem drażliwy. 
Jeśli rodzice ograniczają granie, dopada mnie chandra, rozdrażnienie i trudno 
zapanować nad agresją.
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FILM 2 – „Spadająca gwiazda”

Temat: „Niewinna zabawa”, czyli sexting.

Cel ogólny: 
uświadomienie uczniom potrzeby mądrego korzystania z mediów 
cyfrowych.

Cele szczegółowe.
Po zajęciach uczeń/uczennica:

 � rozumie, czym jest prywatność,
 � uświadomi sobie potrzebę zachowania intymności, również w sieci,
 � zda sobie sprawę, że rozbierane zdjęcia umieszczone w internecie, 

pozostaną tam na zawsze,
 � uświadomi sobie, że „takie pamiątki” mogą skomplikować mu/jej 

przyszłość.

Metody i formy:
film, rozmowa kierowana, mówiąca ściana, plakat z zasadami.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Spadająca gwiazda” (5min), 
 � karteczki samoprzylepne (po 3 dla każdego ucznia), 
 � arkusz papieru, masa mocująca, pisaki,
 � plakat z zasadami „Moja prywatność” (załącznik 1) lub wydruk tekstu 

dla każdego ucznia.

Czas: 45min.
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. (3 min)
Internet umożliwia młodym ludziom wyrażanie poglądów, spostrzeżeń, a tak-
że udostępnianie swojego wizerunku w sieci. Wiadomo, że dostęp do nowych 
technologii daje nam wiele udogodnień i możliwości. Jednak korzystanie 
z internetu bywa też niebezpieczne. Współczesne nastolatki zostawiają wiele 
wirtualnych śladów: na twitterze, Instagramie, facebooku.
Jeśli zakłada się profil na portalu społecznościowym, bez zabezpieczeń 
prywatności i publikuje tam swoje zdjęcia, wówczas odkrywa się nie tylko 
przed znajomymi, ale i przed całym światem. Czy zastanawiamy się, że nasze 
wirtualne ślady zostaną w sieci na zawsze?

2. emisja filmu „Spadająca gwiazda”. (5min)

3. Rozmowa kierowana po filmie.
 – Z jakiego problemu Sylwia zwierza się swojej przyjaciółce Oli w rozmowie 
telefonicznej?

 – Jaka jest w tej sytuacji reakcja rodziców Oli?
 – Jaki obraz roztacza Mama?
 – Jakim określeniem posługuje się Tata?
 – Co miał na myśli Tata, mówiąc o „spadającej gwieździe”?
 – Na jakie pułapki w perspektywie życiowej wskazuje Mama?
 – Co doradza w tej sytuacji Tata?

4. Mówiąca ściana. (12min) 
Nauczyciel zapisuje na arkuszu pytania: 

 – Dlaczego dziewczęta, a czasem i chłopcy decydują się na wrzucanie do 
sieci „niegrzecznych” zdjęć? 

 – Co skłania nastolatków do obnażania swojej intymności? 
a) Każdy uczeń otrzymuje po trzy samoprzylepne karteczki, na których 

umieszcza trzy odpowiedzi na powyższe pytania.
b) Uczniowie przyklejają swoje karteczki na arkusz zbiorczy. Nauczyciel 

segregując odpowiedzi, wskazuje miejsca do przyklejenia.
c) Prowadzący odczytuje przykładowe odpowiedzi i podsumowuje pracę 

uczniów.
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5. Rozmowa kierowana. Rola wstydu. (10min)
 – Jak czuje się osoba, która wrzuciła do sieci roznegliżowane zdjęcia, a one 
zaczynają żyć „własnym życiem”?

 – Dlaczego upowszechnienie ich tak boli?
 – Jakie plany życiowe mogą w przyszłości być z tego powodu pokrzyżowane?
 – Nawiązując do poprzedniego ćwiczenia, dopowiedzmy: Co decyduje, że 
tak bezmyślnie sprzedajemy swoją intymność innym ludziom, którzy są 
dla nas obcy?

 – Czy jest to rzeczywiście „niewinna zabawa”?
 – Co sądzicie o poczuciu wstydu? W czym może pomóc i w jakiej sytuacji 
wstyd może być przydatny?

6. podsumowanie. Intymność – ustalenie granic. (5min)
a) Nauczyciel wywiesza plakat z katalogiem zasad korzystania z sieci: „Moja 

prywatność” lub rozdaje każdemu uczniowi ksero tekstu.
b) Odczytanie i krótki komentarz do wymienionych zasad: (załącznik 1).

 ZAŁĄCZNIK 1 – MOJA PRYWATNOŚĆ 

1. Pomyśl, zanim wyślesz intymne materiały.
2. Nie poddawaj się modzie na prezentowanie nagości w sieci – moda przemi-

nie, zdjęcia i filmy zostaną na zawsze. 
3. Nie wysyłaj materiałów, których wstydziłbyś się pokazać rodzicom i znajo-

mym.
4. Zabezpiecz i ogranicz dostęp do prywatnych zdjęć i filmów – konfiguruj 

ustawienia prywatności w serwisach społecznościowych i aktualizuj je. 
5. Nie dziel się loginem ani hasłem do swoich kont.
6. Jeśli logujesz się na innym urządzeniu niż twoje, pamiętaj, aby się wylogować 

po zakończonej sesji.
7. Zgłoś niepokojące cię sytuacje osobom dorosłym.
8. Jeśli ktoś namawia cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz zrobić, co jest 

dla ciebie niebezpieczne, masz prawo powiedzieć NIE.

(Anna Kwaśnik, „Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania 
online. Poradnik dla rodziców”; źródło: akademia.nask.pl, dostęp: 06.03.2020r.)
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FILM 3 - „Zdrowie online”

Temat: O pieprzu indyjskim, czyli poradach 
medycznych w internecie.

Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom, że należy zachować szczególną ostrożność 
w korzystaniu z porad internetowych dotyczących zdrowia.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zda sobie sprawę, że nie wszystkie informacje w sieci są wiarygodne,
 � dowie się, że niektóre z tych informacji mogą być błędne 

i bezwartościowe,
 � potrafi dostrzec zagrożenia swojego zdrowia, jeśli bezkrytycznie 

zaufa autorom niektórych porad zamieszczonych w internecie,
 � zorientuje się, że wiele zalecanych medykamentów może mieć 

charakter placebo lub nawet szkodliwych dla zdrowia,
 � przekona się, że sugestywnie sformułowane reklamy wielu środków 

farmakologicznych mają niską wiarygodność i służą zbiciu kapitału.

Metody i formy:
 � film, rozmowa kierowana, burza mózgów, miniwykład, praca 

w grupach, drama.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Zdrowie online”, 
 � polecenia dla grup, (załącznik 1) 
 � propozycja dramy, (załącznik 2) 
 � ewentualne rekwizyty na rozprawę sądową.

Czas: 45min.
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. (4min)
Zdrowie – sfera życia ludzkiego niezwykle cenna, podstawowa i zawsze aktu-
alna. O tym, kiedy człowiek zaczyna doceniać zdrowie pisał już w XVI wieku 
Jan Kochanowski: 

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”.

W obecnej rzeczywistości, bardzo szybkiego i efektywnego komunikowania 
się online, w sytuacji jakiejkolwiek wątpliwości i zagrożenia zdrowia odrucho-
wo najpierw poszukujemy wiedzy w internecie. Liczymy, że znajdziemy tam 
gotowe recepty na nasze dolegliwości, że bogate zasoby informacji pomogą 
zlikwidować dręczący problem szybko, tanio i skutecznie. Czy tak rzeczywi-
ście jest, przekonajmy się, oglądając krótki film pt. „Zdrowie online”.

2. emisja filmu „Zdrowie online” (4:06min)

3. Rozmowa kierowana po filmie. (4min)
 – Ola zauważyła zwykłą opryszczkę na wardze. Jak mogła postąpić w tej 
sytuacji?

 – Dlaczego szukała porady w internecie?
 – Na czym polegała jej naiwność?
 – Jak można zinterpretować wypowiedź Mamy: „Szukacie w sieci, jak na 
targu za rogiem”.

4. Burza mózgów. Jakich porad związanych ze zdrowiem najczęściej 
poszukujemy w internecie? (8min)
a) uczniowie zgłaszają odpowiedzi,
b) nauczyciel zapisuje na tablicy lub arkuszu papieru,
c) prowadzący dokonuje podsumowania.

5. Drama – sąd nad poradami medycznymi w internecie. (24min)
a) Podział uczniów na 6 grup.
b) Uczniowie w grupach przygotowują argumenty do dyskusji według przy-

dzielonych zadań (załącznik 1). Zapisują je w punktach celem przekazania 
wyznaczonym aktorom.
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c) Wyznaczenie ról (Sędziego, Prokuratora, Obrońcy, Matki, Woźnego, Leka-
rza, Psychologa) i przygotowanie dramy (według schematu w załączniku 2).

d) Realizacja dramy.
e) Rozmowa po dramie („odczarowanie”) i wnioski.

6. podsumowanie zajęć. (1min)

ZAŁĄCZNIK 1 ARGUMENTY DLA STRON 

GRUPA I – SĘDZIA 
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu przygotujcie wstępne (ogólne) argumen-
ty na temat konsekwencji zdrowotnych dla osób, które bezkrytycznie korzystają 
z internetowych porad medycznych, np.:

 � łatwość i komfort dostępu do informacji na temat zdrowia w sieci,
 � sztuka odróżniania fałszywych informacji od tych, które są prawdziwe,
 � zmniejszenie autorytetu lekarzy,
 � trudność weryfikacji danych o lekach i sposobach leczenia,
 � …..

GRUPA II – PROKURATOR
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu, przygotujcie argumenty oskarżające, 
które przedstawiają skutki korzystania z niezweryfikowanych porad interneto-
wych.

 � nieprawdziwe informacje i porady w sferze zdrowia,
 � podszywanie się pod lekarzy specjalistów z danej dziedziny,
 � chęć łatwego zysku oferujących różne leki, preparaty i urządzenia medycz-

ne,
 � ….

GRUPA III – OBROńCA
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu, przygotujcie argumenty popierające 
korzystanie z porad internetowych dotyczących zdrowia.

 � możliwość skorzystania z porad lekarskich/medycznych bez wychodzenia 
z domu,

 � znalezienie rozwiązania małych problemów zdrowotnych bez pomocy 
lekarza,

O PiePrZu iNdyJskim, cZyli POradach medycZNych W iNTerNecie.
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 � szansa na wymianę doświadczeń, porad, wsparcia dla ludzi z całego świata, 
np. chorych na tę samą, rzadką chorobę, skupionych na jednym portalu, 
blogu, w konkretnej grupie portalu społecznościowego,

 � ….

GRUPA IV – LEKARZ
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu, przygotujcie argumenty dotyczące plu-
sów i minusów korzystania z porad internetowych, dotyczących zdrowia.

Informacje medyczne w sieci – plusy:
 � strony internetowe mogą być źródłem wiedzy dla lekarzy, pacjentów, 

farmaceutów,
 � łatwiejszy kontakt z lekarzem, placówka medyczną,
 � ….

Informacje medyczne w sieci – minusy:
 � brak właściwej diagnozy choroby,
 � niebezpieczeństwo pogłębienia choroby przez zażywanie szkodliwych 

substancji,
 � nieznane źródło pochodzenia leków kupowanych w sieci,
 � ….

GRUPA V – PSYChOLOG
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu przygotujcie argumenty dotyczące plu-
sów i minusów korzystania z porad internetowych, dotyczących zdrowia.

Informacje medyczne w sieci – plusy:
 � duża łatwość znalezienia lekarza specjalisty,
 � szybkość kontaktu i wcześniejsze działanie,
 � w sytuacji oporu przed wizytą u lekarza, łatwość dostępu do informacji,
 � ….

Informacje medyczne w sieci – minusy:
 � niezweryfikowane dane o poradach i ofertach,
 � działalność oszustów, podszywających się pod lekarzy,
 � porady paramedyczne,
 � ….
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GRUPA VI – MATKA
Po zastanowieniu się i przedyskutowaniu przygotujcie argumenty dotyczące plu-
sów i minusów korzystania z porad internetowych, dotyczących zdrowia.

Informacje medyczne w sieci – plusy:
 � możliwość nawiązania w sieci kontaktów z innymi rodzicami sprawach 

dotyczących rozwoju dzieci i ich zdrowia,
 � łatwość uzyskania informacji o lekarzach specjalistach, terminach przyjęć, 

itp.
 � ….

Informacje medyczne w sieci – minusy:
 � możliwość wykorzystania naiwności i łatwowierności młodych ludzi doty-

czących porad zdrowotnych,
 � zakupy internetowe wątpliwych preparatów i leków,
 � uleganie chwytom reklamowym i marketingowym, 
 � ….

ZAŁĄCZNIK 2 PROPOZYCJA DRAMY 

„SĄD NAD PORADAMI MEDYCZNYMI W INTERNECIE”

woźny
Proszę wstać, sąd idzie.

Sędzia
W dniu dzisiejszym odbędzie się rozprawa przeciwko poradom medycznym, 
zamieszczonym w internecie, dostępnym dla każdego, kto ma dostęp do sieci. 
Wpisując interesujące nas hasło możemy znaleźć mnóstwo porad, preparatów, 
diagnoz. Łatwość znalezienia poszukiwanych rozwiązań wydaje się być bardzo 
komfortowa. Mimo to, istnieje podejrzenie udzielania fałszywych informacji oraz 
zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. 
Obrońcą oskarżonego jest Pani/Pan …….. 
Prokuratorem zaś Pani/Pan ………….. 
Proszę Prokuratora o zabranie głosu.

O PiePrZu iNdyJskim, cZyli POradach medycZNych W iNTerNecie.
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Prokurator
Podczas wnikliwego dochodzenia prokuratura ustaliła, że:

 � W sieci dostępne są liczne fałszywe informacje, dotyczące porad zdrowotnych.
 � Niektórzy autorzy tych informacji kierują się wyłącznie chęcią zysku, oferując 

do sprzedaży różnego rodzaju środki, preparaty w formie płynów, tabletek, 
maści, proszków. Proponują też czasem składniki do samodzielnego przygoto-
wania leku. Nie są one przebadane, nie posiadają wymaganych atestów, a często 
nie jest znane źródło ich pochodzenia.

 � Bywa, że w internecie udostępniane są artykuły podpisane nazwiskiem z ty-
tułem lekarza medycyny, ale tak naprawdę to jest podszywanie się pod czyjeś 
dane bez jego zgody. Treść zamieszczana w sieci nie jest nawet konsultowana, 
czy podawana do wglądu.

Korzystanie z takich porad może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Proszę o we-
zwanie pierwszego świadka.

Matka
Moja 16-letnia córka chce zostać w przyszłości prezenterką telewizyjną. Bardzo 
chciała schudnąć. Dużo czytała na ten temat w internecie. Szczególnie zaciekawił 
ją artykuł dotyczący specjalnego napoju, dzięki któremu miała schudnąć 2 kilo-
gramy w ciągu tygodnia. Informacje na ten temat podpisane były przez dietetyka 
i lekarza medycyny, poza tym widoczne były wpisy osób, które już zakupiły ten 
produkt.

Przesyłka kosztowała ponad 220 zł. Córka piła napój w ukryciu. Po kilku 
dniach dostała boleści brzucha. Kiedy przyznała się, co zrobiła, natychmiast uda-
łam się z nią do lekarza. Lekarz obejrzał butelkę z płynem. Nie było tam żadnych 
informacji na temat składu. W gabinecie usłyszeliśmy, że było to bardzo niebez-
pieczne dla jej zdrowia. 

Okazało się, że sprzedawca już nie istnieje.

Sędzia
Dziękujemy za przedstawienie historii córki.

Adwokat
Wzywam na świadka Psychologa społecznego.

Psycholog
W dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do internetu jest natychmiastowy i możliwy 
niemal z każdego miejsca, porady medyczne udzielane online stają się powoli 
normą. Łatwy dostęp, jak również brak oporów przed osobistym kontaktem 
powodują, że zarówno dorośli jak i dzieci szukają porad medycznych w sieci. Jest 
to duże ułatwienie – możemy szybciej zacząć działać i reagować, zanim dosta-
niemy się do lekarza specjalisty. Zagrożeniem są niestety porady paramedyczne, 
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działalność oszustów, podszywających się pod lekarzy i specjalistów. Szczególnie 
podatne są na te informacje dzieci, młodzież i osoby starsze, które oczekują szyb-
kich efektów, rozwiązania swojego problemu w krótkim czasie i bez udziału osób 
trzecich. Należy zachować szczególną ostrożność w korzystaniu z porad czy leków. 
Jeśli to możliwe weryfikować dane, a jeżeli nie zdołamy tego zrobić, szukać porad 
w bardziej wiarygodnym miejscu, np. bezpośrednio u lekarza specjalisty.

Prokurator
Dziękuję za te wyjaśnienia. Brak zweryfikowanych informacji o pseudolekach 
mogą nawet zagrozić naszemu życiu. Proszę więc o wezwanie następnego świad-
ka, jakim jest lekarz medycyny.

Lekarz
Zasięganie porad medycznych w internecie wymaga rozwagi. Miałem do czy-
nienia z wieloma przypadkami błędnych „samodiagnoz”. Skutkowało to pogor-
szeniem stanu chorobowego, a u ludzi zdrowych powodowało na przykład złe 
samopoczucie i niekorzystne skutki zdrowotne. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na młodzież, która chce sama rozwiązać swoje problemy, bez udziału rodziców, 
dorosłych. Tabletki odchudzające, podejrzane maseczki na trądzik, odżywki na 
szybszy przyrost masy mięśniowej to tylko niektóre środki, po których młodzi 
ludzie trafili do mnie z objawami alergii, podrażniań żołądka czy zatruciem. 
Produkty medyczne dostępne są w aptece pod ścisłym nadzorem Ministerstwa 
Zdrowia. Farmaceuta po wystawieniu recepty przez lekarza, może dodatkowo 
udzielić porady.

Ale są i dobre strony internetowych porad. Na przykład rzetelne wskazówki 
w sieci są pomocne w utrzymaniu zdrowego stylu życia, dobrej kondycji i w pro-
filaktyce zdrowotnej. I jeszcze jedno – w sytuacji gdy dzieci chorują na rzadkie 
choroby, ich rodzice mogą na całym świecie wymieniać się doświadczeniami, 
wspierać, polecać ośrodki medyczne czy specjalistów. 

Sędzia
Dziękuję za te informacje. Czy strony mają jeszcze jakiś świadków?

Prokurator
Nie, Wysoki Sądzie.

Adwokat
Nie, Wysoki Sądzie.

Sędzia
Proszę zatem o wygłoszenie mowy końcowej.

O PiePrZu iNdyJskim, cZyli POradach medycZNych W iNTerNecie.
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Prokurator
Wysoki Sądzie. Porady internetowe dotyczące zdrowia mogą stanowić duże 
niebezpieczeństwo. Zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. 
Trudno jest potwierdzić informacje zawarte na stronach internetowych, jak 
również zweryfikować czy osoba podająca się za lekarza, rzeczywiście nim jest. 
Trzecia kwestia to oferowane produkty, które mają poprawić nasz stan chorobowy. 
Jak potwierdził lekarz, reklamowane medykamenty mogą stanowić szczególne 
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty propo-
nuję wysoki wymiar kary.

Adwokat
Wysoki Sądzie. Porady medyczne są niezwykle pomocne. Nie ulega wątpliwości, 
że wspomagają system zdrowotny. Każdy może uzyskać informacje na temat pro-
filaktyki, przeczytać artykuły na stronach medycznych, które dbają o rzetelność 
zamieszczanych tam treści. Z informacji w sieci korzystają przecież nawet lekarze 
w gabinetach czy farmaceuci. Nikt nie zaprzeczy również, że ułatwia to kontakt 
z przychodnią i specjalistami. Jeśli mamy do czynienia z małym problemem 
medycznym, można rozwiązać go samemu, w domu, bez zajmowania cennego 
czasu innym, bardziej chorym pacjentom w gabinecie lekarskim. Bardzo ważny 
jest również fakt, że ludzie z całego świata mogą wymieniać się swoim doświad-
czeniem z innymi chorymi, polecać lekarzy, mówić o skuteczności leków czy 
informować o najnowszych metodach.

Wnioskuję zatem o uniewinnienie oskarżonego.

Sędzia
Mowa końcowa.

Sprawa poddana sądowi – a dotycząca zdrowia tych, którzy korzystają z porad 
internetowych jest niezwykle doniosłej wagi. Chodzi przecież o to, aby chronić 
zdrowie i dobrostan człowieka. To prawda, że w sieci możemy znaleźć wiele 
nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji, ale to od nas odbiorców zależy jak 
z tych informacji korzystamy. Musimy mieć zdolność przewidywania, jakie będą 
konsekwencje naszych wyborów. Jeśli będzie to fałszywy krok, skutki zdrowotne 
mogą okazać się nieodwracalne. 

Wobec powyższego stwierdzam, że nasze zdrowie często zależy od naszych 
wyborów i podejmowanych decyzji.
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FILM 4 – „Mózg na siłowni”

Temat: 4000 kroków i … mózg pracuje!

Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom, że aktywność fizyczna wspomaga pracę 
mózgu.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zda sobie sprawę, że ćwiczenia fizyczne wpływają na procesy uczenia 
się i zapamiętywania, 

 � rozumie, że aktywność fizyczna nie tylko dotlenia całe ciało, ale także 
poprawia pamięć,

 � uświadomi sobie, że wysiłek fizyczny i aktywność sportowa 
uaktywnia produkcję endorfin i serotoniny, czyli tzw. hormonów 
szczęścia,

 � zna znaczenie aktywności fizycznej dla wspierania koncentracji 
i kreatywności w pracy umysłowej człowieka.

Metody i formy:
film, rozmowa kierowana, praca z tekstem w grupach, tworzenie 
scenariuszy z zestawem ćwiczeń fizycznych.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Mózg na siłowni” (4min), 
 � materiały do pracy w grupach (załącznik 1),
 � po 3 kartki A4 dla każdej grupy, pisaki lub mazaki.

Czas: 45min.
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. Rozmowa kierowana. (5 min)
 – Czy lubicie lekcje wf-u? Podajcie uzasadnienia dla waszych odpowiedzi.
 – Czy czekacie z niecierpliwością na te lekcje, czy też nie?
 – Jakie dyscypliny sportu was fascynują?
 – Które z nich czynnie uprawiacie?
 – Jak reagujecie na propozycję rodzinnych wypraw weekendowych poza 
miasto albo niedzielnych wspólnych spacerów?

To był taki mały „rachunek sumienia” z waszej aktywności fizycznej.

2. emisja filmu „Mózg na siłowni”. (4 min)

3. Rozmowa kierowana po filmie. (5 min)
 – Dlaczego Filipa denerwowała postawa Oli, a jaką pretensję miała Ola do 
brata?

 – Na jaki temat był „wykład” wygłoszony przez Filipa i jak Ola go przyjęła?
 – Dlaczego bierna postawa Oli tak bardzo denerwowała Filipa?
 – Jakie argumenty przekonały Olę, aby „zabrać mózg na siłownię”?

4. wysiłek fizyczny a praca mózgu. praca z tekstem w grupach metodą 
4x4x2. (załącznik1) (15 min)
Uczniowie pracując w 4 grupach, w ciągu 4 minut przyswajają treści otrzyma-
nego materiału i przygotowują się do jego zreferowania. Na sygnał dany przez 
nauczyciela liderzy kolejnych grup przedstawiają go w ciągu 2 minut.
a) Podział uczniów na 4 grupy i wyznaczenie liderów.
b) Liderzy losują teksty dla swojej grupy.
c) Zapoznanie się z treścią materiału i przygotowanie do jego zreferowania. 
d) Liderzy grup przedstawiają w ciągu 2 minut swój materiał.

5. wspólnie tworzymy scenariusz: 5 minut ćwiczeń fizycznych w kla-
sie/w twoim pokoju. (14 min)
a) Rozdanie materiałów. piśmienniczych: kartki A4, pisaki, mazaki. 
b) Uczniowie w 4 grupach tworzą po dwa scenariusze ćwiczeń, które można 

bez trudu wykonać w ciągu 5 minut
 � w klasie na przewie lub w ramach tzw. ćwiczeń śródlekcyjnych, pt. 

„Ćwiczymy w szkole”,
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 � w warunkach domowych, na przykład w swoim pokoju, pt. „Ćwiczę 
w domu”.

Uwaga: mogą być inne zestawy ćwiczeń dla dziewcząt i inne dla chłopców.
c) Prezentacja wypracowanych scenariuszy przez przedstawicieli grup.

6. podsumowanie nauczyciela i zachęta do aktywnego stylu życia. 
(2 min)

ZAŁĄCZNIK 1

GRUPA I
MÓZG DZIecka: aktywność fizyczna  

wspiera rozwój najmłodszych
W momencie narodzin mózg dziecka osiąga wielkość jednej trzeciej mózgu 

dorosłego, zdrowego człowieka. Do trzeciego miesiąca życia mózg dzieci rośnie 
o 1 cm w ciągu dnia, by w wieku 5 lat osiągnąć wagę mózgu dorosłej osoby. 
Naukowcy z Uniwersytetu Simona Frasera szacują, że proces starzenia się mózgu 
rozpoczyna się w wieku 24 lat. Do tego momentu powinien on osiągnąć pełnię 
swoich możliwości, które zależą od treningu zarówno umysłowego, jak i fizyczne-
go.

– Z roku na rok pojawia się coraz więcej badań, które wskazują, że jednym 
z najbardziej znaczących czynników wspierających rozwój mózgu i jego spraw-
ność jest aktywność fizyczna, i to na każdym etapie życia. W młodości ruch 
wspiera nas w nauce, w późniejszych etapach pomaga jak najdłużej utrzymać 
sprawność umysłową – mówi dr Sylwia Nowacka-Dobosz z Akademii Wycho-
wania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Naukowcy z Uniwersytetu 
w Illinois dowiedli, że już 20 minut marszu o umiarkowanej intensywności ma 
znaczący wpływ na poprawę aktywności mózgu dzieci i ich wyniki w szkolnych 
testach sprawdzających umiejętność liczenia, pisania i czytania. Największa 
różnica wśród badanych dotyczyła prób czytania. Dzieci, które spacerowały przed 
przystąpieniem do testu, zdobywały średnio o jedną ocenę wyżej ze sprawdzianu, 
niż uczniowie pozostający w bezruchu.

– Aktywność fizyczna zwiększa przepływ krwi w organizmie. Wraz z krwią 
do różnych tkanek ciała – w tym do mózgu – dostarczane są substancje odżywcze 
i tlen, które pobudzają jego aktywność, wspierając koncentrację i kreatywność – 
zaznacza dr Sylwia Nowacka Dobosz.

źródło: https://www.termedia.pl/wartowiedziec/W-aktywnym-ciele-sprawny
-mozg,33463.html (dostęp: 17.08.2020r.)
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GRUPA II
MÓZG DOROSłeGO cZłOwIeka:  

Szczęście i kreatywność rodzą się w ruchu
– Ponieważ aktywność, szczególnie sportowa, wymaga od człowieka wysiłku, 

system nerwowy podejmuje produkcję substancji chemicznych, takich jak endor-
finy czy serotonina (tzw. hormony szczęścia), mających na celu złagodzenie stresu 
biologicznego. Ich zadaniem jest m.in. złagodzenie odczucia bólu i psychicznego 
napięcia w trakcie i po wykonanych ćwiczeniach. Ich działanie na organizm 
odbieramy jako poprawę nastroju, stan rozluźnienia a nawet poczucie euforii – 
dodaje ekspert. 
Na zalety aktywności fizycznej coraz częściej uwagę zwracają pracodawcy, którzy 
poprzez sport wspierają dobry nastrój i kreatywność swoich pracowników. 
W 2018 roku w firmach, które zapewniały swoim załogom świadczenia pozapła-
cowe, 46,5% pracowników otrzymywało wsparcie w obszarze sportu i rekreacji 
w postaci karnetów i kart sportowych (na podstawie raportu „Świadczenia dodat-
kowe w oczach pracowników w 2018 roku”).

– Aktywność fizyczna, podejmowana świadomie i systematycznie, pozwa-
la dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną i intelektualną, 
uodparnia na stres oraz zwiększa naszą efektywność w pracy. Jak wynika z badań, 
szczęśliwi pracownicy są o 87% bardziej kreatywni – podkreśla Adam Radzki, 
Członek Zarządu Benefit Systems, firmy będącej twórcą popularnej karty sporto-
wej MultiSport. 
Ruch nie tylko stymuluje produkcję hormonów szczęścia, ale także pomaga 
obniżyć poziom kortyzolu i adrenaliny produkowanych w sytuacjach stresowych. 
Systematyczne treningi wspierają utrzymanie tych substancji na korzystnym 
dla zdrowia poziomie. Ich podwyższone wartości obserwuje się np. w stanach 
depresji.

– W jednym z badań już po niecałych dwóch tygodniach regularnego, 
codziennego marszu uzyskano istotne zmniejszenie objawów depresji u osób 
chorych. Najlepsze efekty przynosi aerobowy wysiłek fizyczny trwający około 
30-45 minut, który podejmowany jest najlepiej codziennie albo co drugi dzień. 
Można zacząć od zwykłych spacerów lub nordic walking. Dobrą alternatywą 
będą bieżnie lub rowery stacjonarne. Niemniej każdy rodzaj ruchu jest bodźcem 
dla organizmu. Z badań Blumenthala z 2007 roku wynika, że ćwiczenia fizyczne 
oddziałują na osoby z dużą depresją równie skutecznie, co terapia lekowa – mówi 
dr Nowacka-Dobosz.

źródło: https://www.termedia.pl/wartowiedziec/W-aktywnym-ciele-sprawny
-mozg,33463.html (dostęp: 17.08.2020r.)
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GRUPA III
MÓZG SenIORa: aktywność fizyczna redukuje  
ryzyko depresji i chorób związanych z wiekiem

Niski poziom aktywności fizycznej lub bezruch związany jest z wyższym ryzy-
kiem wystąpienia i trudniejszym przebiegiem chorób neurologicznych typowych 
dla wieku starszego, takich jak demencja czy Alzheimer.

– Prowadzone przez lata badania naukowe wykazały, że jedną z przyczyn 
choroby Alzheimera jest niewystarczający poziom aktywności fizycznej. Oso-
by ćwiczące co najmniej kilka razy w tygodniu rzadziej zapadają na chorobę 
Alzheimera niż te, które prowadzą siedzący, nieaktywny tryb życia – zauważa dr 
Sylwia Nowacka-Dobosz. Natomiast z analizy badawczej Pascoe i Parker z 2018 
roku wynika, że aktywność fizyczną i trafnie dobrane ćwiczenia fizyczne można 
uznać za czynnik chroniący przed demencją już w młodym wieku.

Przez wiele lat uważano, że produkcja nowych neuronów nie jest możliwa po 
zakończeniu okresu płodowego. Postęp nauki i kolejne badania dowiodły jednak, 
że ludzki mózg ma niezwykłe zdolności regeneracji. W trakcie aktywności fizycz-
nej zwiększa się nie tylko stężenie ważnych neuroprzekaźników jak dopamina, 
serotonina, noradrenalina. Wytwarzane jest też białko BDNF (Brain-Derived 
Neurotrophic Factor), które odpowiada za regenerację starych i tworzenie nowych 
neuronów. Jest to białko kluczowe dla rozwoju i naprawy układu nerwowego. Jego 
komórki występują m.in. w hipokampie, czyli strukturze mózgu odpowiedzialnej 
za emocje, zdolność uczenia się i zapamiętywania.

Trzynastoletnie badanie Northern Manhattan Study prowadzone przez zespół 
naukowców z University of Miami na Florydzie dowiodło, że mózgi seniorów, 
którzy ćwiczą regularnie i odpowiednio intensywnie, są młodsze średnio o 10 lat 
w porównaniu z grupą rówieśników nieaktywnych fizycznie lub zażywających 
zbyt małej ilości ruchu.

źródło: https://www.termedia.pl/wartowiedziec/W-aktywnym-ciele-sprawny
-mozg,33463.html (dostęp: 17.08.2020r.)
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GRUPA IV
nawet krótki wysiłek fizyczny poprawia pracę mózgu

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dzieciom w wieku od 5. do 17. roku 
życia co najmniej 60 minut zaplanowanej aktywności fizycznej o umiarkowanej 
intensywności. Z kolei dorośli między 18. a 64. rokiem życia, powinni przezna-
czać co najmniej 150 minut tygodniowo na wysiłek fizyczny o umiarkowanej 
intensywności lub co najmniej 75 minut na wysiłek o wysokiej intensywności. 
Według raportu MultiSport Index 2018 aż 38 proc. Polaków nie podejmuje żadnej 
aktywności fizycznej, nawet raz w miesiącu.

– Warto dbać o kondycję swojego mózgu, zwłaszcza, że według badań 
European Brain Council co trzeci Europejczyk jest lub będzie dotknięty chorobą 
mózgu. Natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku choroby 
mózgu staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepeł-
nosprawności lub śmierci – podsumowuje dr Sylwia Nowacka-Dobosz.

Z kolei naukowcy z Oregon Health & Science University (OHSU) odkryli, że 
nawet krótki, ale intensywny wysiłek fizyczny, wzmacnia połączenia między neu-
ronami w hipokampie, obszarze mózgu związanym z uczeniem się i pamięcią.

Wiele wcześniejszych badań wykazało, że regularne ćwiczenia sprzyjają 
zdrowiu całego organizmu, także mózgu. Jednak badaczom trudno rozwikłać, jak 
ćwiczenia fizyczne wpływają na poszczególne organy. Przykładowo, zdrowe serce 
dotlenia całe ciało, w tym także mózg.

Wnioski
Regularna aktywność fizyczna pozwala zadbać nie tylko o sylwetkę i ogólny 

stan zdrowia, ale wspiera też codzienną pracę mózgu u osób w każdym wieku – 
dzieci, dorosłych i seniorów. Ruch poprawia m.in. samopoczucie oraz redukuje 
ryzyko wystąpienia chorób psychicznych i neurologicznych. Naukowcy dowiedli, 
że mózg osób aktywnych fizycznie ma większe możliwości regeneracji i starzeje 
się wolniej.

Mózg jest jednym z najbardziej złożonych organów, który koordynuje 
większość procesów zachodzących w ciele człowieka. Jest też jedną z najszybciej 
rozwijających się tkanek, która potrzebuje nieustannej stymulacji, by pracować 
prawidłowo.

Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na nasze zdrowie – to wiadomo od 
dawna. Ale według nowych badań, regularne ćwiczenia mają też pozytywny 
wpływ na nasz umysł. Już nawet krótki wysiłek fizyczny poprawia naszą pamięć 
i zdolności poznawcze.

źródło: https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/nawet-krotki-wysilek-fizyczny-popra-
wia-prace-mozgu (dostęp: 17.08.2020r.)
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FILM 5 – „cyfrowi złodzieje”

Temat: Jak nie dać się cyber-złodziejom?

Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom potrzeby ostrożnego i uważnego korzystania 
z internetu przy dokonywaniu płatności.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zdaje sobie sprawę, że celem działalności cyberprzestępców są 
oszustwa i zdobywanie pieniędzy,

 � wie, że powinien posiadać podstawową wiedzę o sposobach 
stosowanych przez cyber złodziei,

 � ma świadomość zagrożeń związanych z kradzieżą danych 
osobowych,

 � wie, jak ma postąpić w sytuacji utraty karty płatniczej.

Metody i formy:
film, rozmowa kierowana, burza mózgów, miniwykład, praca w gru-
pach, ćwiczenie 4 kąty.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „cyfrowi złodzieje”(5min), 
 � kartki A4 z napisami do ćwiczeń 4 kąty,
 � materiał dla prowadzącego (załącznik 1).

Czas: 45min.
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. (2min)
Trzeba zdawać sobie sprawę, że we współczesnej rzeczywistości coraz częściej 
złodzieje dokonują kradzieży za pomocą internetu. Wykorzystują błędy ludz-
kie, jak też nowe technologie i potrafią włamywać się na prywatne konta.

2. Stan psychiczny osoby oszukanej/okradzionej. Burza mózgów. 
(6 min)
Spróbujcie wczuć się w sytuację osoby, która przez dłuższy czas oszczędzała, 
by kupić sobie wymarzony sprzęt, a pewnego dnia odkryła, że ma puste kon-
to… Co wtedy czuje? Jakie emocje jej towarzyszą?
Uczniowie spontanicznie podają odpowiedzi. Prowadzący zapisuje je na 
tablicy i podsumowuje.

3. nasza świadomość. Ćwiczenie 4 kąty. (8min)
Nauczyciel umieszcza w 4 kątach sali plakaty (napisy na kartkach A4) – cechy 
charakteryzujące osoby, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestęp-
ców:

 � Brak wiedzy i świadomości zagrożeń
 � Naiwność
 � Lenistwo
 � Lekceważenie zagrożeń

Uczniowie chodząc po sali, odczytują napisy i pozostają przy tym plakacie, 
który ich zdaniem przedstawia najbardziej istotną cechę wykorzystywaną 
przez cyfrowych złodziei.
Wybrani uczniowie każdej grupy uzasadniają, dlaczego ta cecha może zdecy-
dować, że ktoś zostanie okradziony.

4. Metody okradania przez złodziei kont bankowych i danych osobo-
wych. Interaktywny wykład nauczyciela. uczniowie mogą włączyć 
się, referując swoją wiedzę na powyższy temat. (15 min)
(Materiał: załącznik 1).

5. emisja filmu „cyfrowi złodzieje”. (5 min)

6. Rozmowa po filmie. (6 min)
 – Co było tematem rozmowy domowników przy stole?
 – Co niespodziewanie spotkało Mamę i jaka była reakcja rodziny?
 – Jak zakończyła się próba internetowej kradzieży z konta Mamy?
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 – Jak podsumowała to zdarzenie Ola? Co powiedziała? W jakim tonie była 
utrzymana ta wypowiedź?

 – Jaką „nauczkę” dał jej brat Filip?
 – Finał tej scenki to…

7. pointa filmu i wnioski. (3 min)
Nikt z nas nie może być absolutnie pewny, że nie zostanie oszukany i nie 
stanie się przedmiotem nielegalnych i przestępczych działań zorganizowanych 
w cyberprzestrzeni. 
Uważa się, że ofiarami cyberprzestępczości są tylko osoby starsze i nieoby-
te z nową technologią. Jednak często poszkodowani klienci to także ludzie 
młodzi i znający zasady bezpieczeństwa. Hakerowskie przestępstwa są coraz 
częstsze i trzeba być bardzo wyczulonym, aby nie dać się oszukać. Ważna jest 
także ochrona urządzeń mobilnych.

ZAŁĄCZNIK 1 MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Jakie są najczęstsze metody złodziei okradających konta bankowe?
Jeden z najpowszechniejszych scenariuszy wygląda następująco: komputer klienta 
zostaje zainfekowany wirusem, dzięki któremu przestępcy zdobywają kontrolę 
nad maszyną lub kluczowym oprogramowaniem używanym do obsługi bankowo-
ści, np. przeglądarką internetową.

To pozwala im na zdobycie wrażliwych danych klienta, przede wszystkim 
hasła i loginu do bankowości internetowej, oraz serwowanie mu fałszywych 
powiadomień, pochodzących rzekomo od banku, a nawet całej kopii systemu 
transakcyjnego.

Jeśli złodzieje mogą wejść do panelu transakcyjnego, a klient nabrał się 
również na fałszywe powiadomienia mające nakłonić go do wprowadzenia kodów 
SMS, są w stanie wykonać przelewy wychodzące, zmienić odbiorców zaufanych 
i zdefiniowanych czy też skorzystać z oferty kredytowej. Mają też dostęp do konta 
oszczędnościowego, lokat czy innych  składników majątku, które można wypro-
wadzić z rachunku.

Innym sposobem stosowanym przez „cyber-złodziei” jest phishing, który 
polega na podszywaniu się pod bank w e-mailach lub na „wystawianiu” podrobio-
nych stron internetowych w celu wyłudzenia kluczowych danych od klientów. Na 
szczególne niebezpieczeństwo narażeni są klienci banków, które przechodzą wła-
śnie duże zmiany technologiczne i wizerunkowe. Przestępcy często wykorzystują 
niepewność i zamieszanie związane ze zmianami, żeby wyłudzać dane dostępowe.

Innym ważnym kanałem wyłudzeń bankowych jest fałszowanie lub podszy-
wanie się pod cudzą tożsamość. Częścią tego procederu jest namawianie ludzi 
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z marginesu społecznego lub osób w ciężkiej sytuacji finansowej do założenia 
i udostępnienia konta, np. w związku z ofertą pracy. Założone  w ten sposób konto 
jest potem odsprzedawane lub służy do dalszych wyłudzeń.

Zagrożeniem może być również kradzież lub zgubienie dowodu tożsamości, 
karty debetowej czy kredytowej, które złodzieje są w stanie szybko wykorzystać do 
nieautoryzowanych transakcji w internecie, płatności zbliżeniowych czy wyłudze-
nia pożyczki lub kredytu. W interesie właściciela dokumentu jest jego natych-
miastowe zastrzeżenie. O fakcie utraty dowodu osobistego musimy powiadomić 
policję oraz bank. Zastrzeżenia dokumentu możemy dokonać nie tylko w banku, 
który prowadzi nasze konto osobiste – w serwisie www.dokumentyzastrzezone.pl 
znajduje się lista banków przyjmujących zastrzeżenia dokumentów od osób niebę-
dących ich klientami. Utraconą kartę płatniczą można zastrzec albo w banku, 
który ją wydał, lub telefonicznie. Służy do tego m.in. infolinia Związku Banków 
Polskich o numerze 828 828 828 (warto w tej chwili zapisać ten numer w telefo-
nie). Więcej informacji na temat systemu Zastrzegam.pl można znaleźć na jego 
stronie internetowej.

źródło: https://www.totalmoney.pl/artykuly/174031,289,jakie-sa-najczestsze-meto-
dy-zlodziei-okradajacych-konta-bankowe,1,1 dostęp: 14.01.2020r.)



Znowu grasz (4:13)
Uzależnienie od gier komputerowych staje się powszechne. 
Jak zauważyć symptomy, które ujawniają to zagrożenie? 

Spadająca gwiazda (5:14)
Problem sextingu, czyli pułapki, w którą często bezwiednie 
wpadają dziewczęta, a nawet chłopcy.

Zdrowie online (6:28)
Czy warto korzystać z podpowiedzi w sprawie zdrowia, 
jakie znajdujemy na forach internetowych? Film o skutkach 
bezkrytycznego zaufania takim poradom.

Mózg na siłowni (4:59)
Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje aktywnego wysiłku 
dla prawidłowego rozwoju. Czy wpatrywanie się w ekran mu 
to zapewni? 

Cyfrowi złodzieje (5:19)
Film o potrzebie zachowania dużej czujności przy dokonywaniu 
transakcji w cyberprzestrzeni.

Komentarze do fi lmów 
Janusz Wardak – Moderator Akademii Familijnej, pedagog.
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Reżyser: Dariusz Regucki, scenariusze: Krzysztof Rześniowiecki
Aktorzy: Mama – Aleksandra Godlewska, Tata – Maciej Słota, 
Filip – Mateusz Żółtek, Ola – Gabriela Suchan, Julka – Nadia Budzińska
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