
 



 

MegaMisja dla szkół podstawowych  

- o programie 
Organizatorem programu MegaMisja jest Fundacja Orange, 

która działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. 
Poprzez twórcze inicjatywy angażujemy najmłodszych do 
zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i budowania społeczności 
przy wykorzystaniu Internetu i technologii. W ten sposób zyskują 
liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe. 

 
Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć się wielu nowych 

rzeczy, poznawać świat, rozwijać pasje. Często bardzo sprawnie 
posługują się tabletem, smartfonem i innymi sprzętami, ale 
techniczne umiejętności nie wystarczą, by bezpiecznie korzystać z 
internetu.  

http://fundacja.orange.pl/


 

Bałagan w Encyklopedii Internetowej 

 
Pomysł na zajęcia 
 

Codziennie poszukujemy informacji. Ważne jest, żeby wiedzieć, skąd uzyskać 
odpowiedzi na swoje pytania. Podczas lekcji uczestniczki i uczestnicy 
przekonają się, że blisko nas istnieją różne źródła informacji, z których warto 
samodzielnie lub z pomocą rodziców skorzystać. 
 

Cele operacyjne 
 

Dzieci: 
• wiedzą, że istnieją różne źródła informacji; 
• potrafią nazwać najważniejsze źródła, z których korzystają; 
• potrafią dopasować do zadanego pytania źródło informacji, z którego mogą 

uzyskać odpowiedź; 



 

• wiedzą, że przy korzystaniu z niektórych źródeł należy poprosić o pomoc 
dorosłych. 
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Dzielni poszukiwacze informacji 

Pomysł na zajęcia 
 

Uczestnicy i uczestniczki mają okazję wybrać się w daleką podróż. Poprzez 
zadania związane ze zbieraniem danych dotyczących organizacji tej 
ekscytującej wyprawy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi 
sposobami wyszukiwania informacji. 
 

Cele operacyjne 
 

Dzieci: 
• wiedzą, gdzie można wyszukiwać informacje; 
• wiedzą, że decyzje najlepiej podejmować w oparciu o informacje z różnych 

źródeł; 
• potrafią wyszukiwać informacje; 
• potrafią oceniać, w jaki sposób wyszukane informacje będą im przydatne. 
 



 



 



 



 



 



 

  



 

Złapiemy Psotnika - prawda czy fałsz? 

Pomysł na zajęcia 
 

Dzieci co dzień zdobywają wiele informacji o świecie. Nie wszystkie źródła, z 
których czerpią, są wiarygodne. Lekcja uczy, że nie wszystko, co podają 
media, musi być prawdą, ale też media mogą posłużyć do weryfikacji zdobytej 
wiedzy. 
 

Cele operacyjne 
 

Dzieci: 
• wiedzą, że w mediach można znaleźć informacje prawdziwe i fałszywe 
• rozumieją, że źródła dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne 
• wiedzą z kim i w jaki sposób porozmawiać o wiarygodności źródła 



 

 



 


