
Lekcja z dnia 16 czerwca 2020 

Temat: Media i my – grupa chłopców. 

 
 Drodzy uczniowie 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Przyjdą ciepłe dni które będziecie chcieli 
spędzić na powietrzu (pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznej odległości) ale będą 
też takie gdy będzie deszcz i zimno i będziecie chcieli chwycić za pilot telewizora 
lub zajrzeć do laptopa. 

 Chciałabym więc abyście dzisiaj poszerzyli swoje wiadomości o mass mediach. 

Funkcje mediów: 

1.Informacyjna –kiedyś ludzie przekazywali informację na wiele sposobów  
(posłańcy wiozący listy, historia maratonu). Współcześnie dzięki mediom 
jesteśmy informowani o wydarzeniach w ciągu kilkunastu minut. Świat stał się 
Globalną wioską. 

2.Edukacyjna – w mediach jest bogata oferta programów specjalistycznych 
(hobbystycznych) historycznych, przyrodniczych, podróżniczych, kulinarnych 
pozwala na szerokie rozwijanie zainteresowań. 

 
3.Rozrywkowa – w mediach możemy obejrzeć wiele ciekawych filmów, 
programów, pograć w gry, porozmawiać z kimś, kto mieszka bardzo daleko. 
Warto jednak pamiętać by sięgać do treści odpowiednich do waszego wieku. 

 

Ograniczenia, które narzuca telewizja, internet: 

1.Oglądanie seriali, pochłania dużo czasu-pomyślcie ile godzin dziennie, 
tygodniowo, i miesięcznie zabiera nam oglądnięcie ulubionych seriali i programów 
telewizyjnych. 

2.Podporządkowanie trybu życia godzinom emisji filmów, programów oglądanych 
w telewizji. Może okazać się, że pilot telewizyjny zaczyna sterować naszym 
życiem.  

 
3.Ekranizacje książek narzucają reżyserską wizję bohaterów literackich. 

 
4.Nadmierne oglądanie telewizji czy internetu może dać efekt tzw. wiedzy 



pozornej, która negatywnie wpływa na indywidualną aktywność. Argumenty 
typu: Po co tam pojadę? Przecież widziałem, albo mogę zobaczyć to miejsce w 
telewizji czy internecie. Przeżywanie perypetii życiowych filmowych i serialowych 
bohaterów przesłaniają rzeczywiste obowiązki i wydarzenia. 

5.Nadmierne korzystanie z internetu może prowadzić do zniewolenia. Warto więc 
znać zasady bezpiecznego korzystania z sieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s 

Wiecie, że korzystanie z mediów ma swoje plusy i minusy. 
Zastanówcie się jakie programy telewizyjne oglądacie i jakie strony  
odwiedzacie w internecie. Pomyślcie też ile czasu poświęcacie na 
siedzenie przed ekranem telewizora czy laptopa. 

Postarajcie się by dobrze wykorzystywać wolny czas. Regenerujcie siły 
przez aktywny wypoczynek a podczas chłodnych dni czytajcie książki, 
grajcie w planszówki, karty, porozmawiajcie z przyjacielem. Nie 
pozwólcie by komputer was uzależnił i zabrał wasz wolny czas w całości. 

A na koniec: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=hPfioB70WC0
&feature=emb_logo 

 


