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Rozrywka online 

2 godziny

▪ Zapewnienie możliwości zapoznania się z rozrywką online
▪ Streaming, Gry, Bilety

Zapoznanie seniorów z rozrywką w sieci, sposobem dostępu do niej i ochroną podczas 
korzystania z niej

Komputer, laptop lub smartfon, połączenie z Internetem 

Czytaj, słuchaj, ćwicz



Treść warsztatów

Film - serial, Muzyka - teatr, Gry, Bilety online
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Rozrywka online 

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych 

Rezerwacja biletów online (krok po kroku)



Wstęp



Wstęp

Ten warsztat to mała prezentacja na temat tego, czym jest Rozrywka 
Online.

Warsztaty mają na celu:

➢ Pomoc uczestnikom w wirtualnym dostępie do ciekawych wydarzeń

➢Wprowadzenie do najbardziej znanych platform rozrywkowych online

Warsztat będzie odpowiedzią na następujące pytanie:

➢Jak bezpiecznie kupować bilety i subskrybować na platformach?



➢Rozrywka online to nowy sposób rozrywki, który odnosi się 
do różnego rodzaju rozrywek z naszego domu i na naszym 
ekranie.

➢Obejmuje ona filmy, programy telewizyjne, muzykę, teatr, 
gry, bilety online i inne działania, które mają związek z 
rozrywką online. 

Rozrywka online



Rozrywka online: Film -
Seriale TV
• Za pośrednictwem Internetu można 

obejrzeć ulubiony film lub serial, 
wykupując abonament na platformie 
internetowej.

• Niektóre z najpopularniejszych 
platform streamingowych to Netflix, 
Prime video, Hulu, Disney+ itp. 

• Możesz również uczestniczyć w 
programach telewizyjnych na żywo, 
takich jak ceremonie rozdania 
nagród, oraz w wydarzeniach 
specjalnych ze wszystkich krajów.



Rozrywka online: Film -
Seriale TV

✓ Ponadto istnieją przyrodnicze serwisy 
streamingowe, w których widzowie mogą 
zobaczyć dzikie zwierzęta. Niektóre z 
najbardziej znanych to Explore.org, Skyline 
Webcams, Africam itp.

✓ Oto kilka przydatnych linków, które możesz 
odwiedzić: 

• Netflix: https://www.netflix.com/gr-en/

• Prime video: https://www.primevideo.com/

• Disney+: https://www.disneyplus.com/en-gr

https://www.netflix.com/gr-en/
https://www.primevideo.com/
https://www.disneyplus.com/en-gr


Rozrywka online: 
Muzyka - Teatr

✓W Internecie można znaleźć wiele 
platform, które udostępniają treści 
muzyczne i teatralne. Jedną z 
najbardziej znanych jest YouTube, 
platforma cyfrowa, która oferuje 
różnorodną muzykę. Inne platformy do 
słuchania muzyki to Spotify, Apple 
Music, iHeart Radio itp. 

✓Podczas lockdownu wiele platform 
streamingowych włączyło spektakle 
teatralne, aby wzmocnić finansowo 
pracowników sztuki.



30 minut

Słuchanie muzyki i komunikacja 

Dyskusja 

Komputer, łącze internetowe, słuchawki

Prowadzący zachęca uczestników do słuchania ulubionej muzyki w serwisie YouTube. Później 
uczestnicy są proszeni o dyskusję na temat swoich doświadczeń. 

Aktywność online

Aktywność: Posłuchaj swojej ulubionej muzyki w 
serwisie YouTube 



Rozrywka online: Gry

➢Możesz również grać w różne gry i dołączyć do innych znajomych lub 
nieznajomych za darmo. Grając w gry z innymi ludźmi, pielęgnujesz swoje 
umiejętności komunikacyjne i trenujesz swój mózg.

➢Niektóre z najbardziej popularnych gier, w które można grać online w różnych 
miejscach to:

❑UNO (patrz link: https://pizz.uno/ )

❑Szachy (zobacz link: https://lichess.org/ )

❑Gry do treningu mózgu (zobacz link: 
https://www.mindgames.com/ )

➢Szczególnie gry umysłowe są podobno najskuteczniejsze dla stymulacji umysłu. 
Więcej informacji o grach do treningu mózgu znajdziesz w naszym warsztacie 
Kreatywność w życiu codziennym i trening mózgu.

https://pizz.uno/
https://lichess.org/
https://www.mindgames.com/


W każdym kraju istnieją firmy, w których można kupić bilety na różne 
imprezy i festiwale. 

✓Na wszystkich platformach biletowych można też zobaczyć pełny 
harmonogram nadchodzących wydarzeń.

✓Każda platforma biletowa podaje szczegółowe wytyczne, w jaki 
sposób można kupić lub dokonać rezerwacji biletu. 

✓Platformy te informują również o prawach konsumenta oraz o tym, 
czy jesteś w stanie anulować bilet i otrzymać zwrot pieniędzy.

Więcej informacji: https://www.audiencerepublic.com/directory/list-
of-ticketing-platforms-for-events

Rozrywka online: Bilety online

https://www.audiencerepublic.com/directory/list-of-ticketing-platforms-for-events


Rezerwacja biletów online (krok po kroku)

Każda strona zawiera pomocne wskazówki, jak można zarezerwować 
bilet lub dokonać rezerwacji. Oto kilka wspólnych kroków, które możesz 
wykonać: 

1. Odwiedź stronę, na której chcesz kupić bilety lub dokonać 
rezerwacji - (upewnij się, że jest to strona znana i godna zaufania!)

2. Wybierz opcję "kup bilety" lub "dokonaj rezerwacji"

3. Kup tyle biletów, ile chcesz



Rezerwacja biletów online (krok po kroku)

4. Będziesz musiał wybrać sposób zakupu - jeśli zdecydujesz się na ich 
zakup w fizycznym punkcie sprzedaży, na stronie znajdziesz listę 
tych punktów i godziny ich działania.

5. Upewnij się, że zapisałeś swój bilet w telefonie lub wydrukowałeś 
go, aby móc uczestniczyć w wybranym wydarzeniu.

Oto przykładowy film, jak można zarezerwować bilet online: 
https://www.youtube.com/watch?v=E--1sW_hkaQ

https://www.youtube.com/watch?v=E--1sW_hkaQ


➢Twórz silne hasła. 

➢Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie 
antyspyware oraz zaporę sieciową. 

➢Używaj innego hasła niż to, którego używasz do swojego banku. 

➢Zminimalizuj swój ślad w sieci, przechodząc bezpośrednio do źródła i 
usuwając wszystkie informacje i obrazy.

➢Minimalizuj korzystanie z usług bezprzewodowych (Wi-Fi), szczególnie 
w miejscach publicznych.

➢Jeśli to możliwe, używaj karty przedpłaconej swojego banku do 
płacenia za subskrypcje i bilety.

Kilka wskazówek, jak chronić dane osobowe 
podczas korzystania z rozrywki online



Podsumowanie



Podsumowanie

➢W dzisiejszych czasach nikt nie jest sam. Możemy dołączyć do innych 
poprzez rozrywki w sieci. Należy jednak pamiętać, aby zawsze chronić 
nasze dane osobowe.

➢Nasze życie może być łatwiejsze, jeśli bilety na wymarzone koncerty, 
spektakle teatralne czy festiwale kupimy za pośrednictwem wygodnych 
serwisów.

➢Możemy pobrać i zapisać nasze ulubione filmy i cieszyć się nimi 
wielokrotnie dzięki serwisom streamingowym. 
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https://www.crayondata.com/online-gaming-what-steps-can-you-take-to-protect-your-personal-information/
https://www.verizon.com/info/definitions/streaming
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