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Mobilne hobby, 
czyli ze smartfonem 
w domu i w ogrodzie
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• jakie są możliwości rozwijania zainteresowań 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych

• obsługi wybranych aplikacji: Homebook - Dom i wnętrze, 
Urządzamy, Atlas roślin

• wyszukiwania i porównywania ofert
• odróżniania działań komercyjnych i niekomercyjnych 

w aplikacjach  
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Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Pierwsza godzina:
• wstęp teoretyczny (Homebook)
• zadanie 
• omówienie zadania 
• dyskusja
• wstęp teoretyczny (Urządzamy) 

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina: 
• zadanie
• omówienie zadnia
• dyskusja 
• wstęp teoretyczny (Atlas roślin)
• zadanie
• omówienie zadania
• podsumowanie zajęć 
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Moduł 1.
Homebook - Dom i Wnętrze
- prezentacja i omówienie
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Homebook – Dom i Wnętrza – 
charakterystyka  

• aplikacja komercyjna serwisu Homebook.pl
• inspiracji przykłady jak urządzić przestrzeń w mieszkaniu lub 

domu
• bardzo dużo dobrej jakości zdjęć wizualizacyjnych 
• zawiera informacje o autorach danego pomysłu i przedmiotach 

wykorzystanych w projekcie
• z poziomu aplikacji można trafić bezpośrednio do oferty 

komercyjnej partnerów 
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Instalowanie, uruchamianie 
i użytkowanie 

aplikacji Homebook
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Odszukaj w telefonie aplikację Sklep 
Play, a następnie ją otwórz.

W wyszukiwarce Sklepu Play wpisz: 
homebook.

Wybierz aplikację Homebook - Dom 
i wnętrze. Użyj opcji ZAINSTALUJ.
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Trwa pobieranie i instalowanie. Poczekaj aż pojawi się opcja 
OTWÓRZ, a następnie kliknij w nią.

Aplikacja prosi o zalogowanie, 
ale można korzystać też bez 

zalogowania. Wybierz opcję POMIŃ 
LOGOWANIE.
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Jesteś na głównej stronie aplikacji.  Przewijając w prawo lub w lewo 
przeglądasz dział INSPIRACJE 
w poszczególnych kategoriach 

tematycznych - Kuchnia, Salon itd.   

Kiedy wybierzesz ZOBACZ 
WSZYSTKIE INSPIRACJE przejdziesz 

do pokazu wszystkich zdjęć.
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W górnej części ekranu możesz 
znowu wybrać jedną z kategorii.

Możesz też wybrać sposób 
sortowania.

Możesz również filtrować wyniki ze 
względu na styl.
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Kiedy przeglądamy zdjęcia różnych 
pomysłów  na urządzanie mieszkania 
- na liście wszystkich pomysłów albo 
wybranej kategorii - kiedy klikniemy 

w wybrane zdjęcie zobaczymy 
je w pewnym powiększeniu, 

a w prawym górnym rogu wyświetla 
się znacznik kolejnego powiększenia.

Na powiększonym zdjęciu 
wyświetla się znacznik powrotu do 

poprzedniego widoku.

Możemy zdjęcia przewijać w prawo 
i w lewo. Na niektórych zdjęciach 
znajdziemy znaczniki niebieskich 

metek.  
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Kliknięcie w niebieską metkę 
powoduje wyświetlenie w dolnej 
części ekranu zdjęć wybranego 

rodzaju produktów - na tym 
przykładzie to mogą być stoliki 
kawowe, kanapy lub dodatki.  

Na tym przykładzie widoczne są 
stoły.

W dolnej części ekranu możemy 
przewijać zdjęcia produktów, a kiedy 

klikniemy w zdjęcie wybranego 
produktu to przejdziemy na stronę 

sprzedawcy tego produktu i możemy 
przejść do kupowania przez Internet. 
Pamiętajmy, że to tylko możliwość! 
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Dla różnych produktów mogą to być 
różne strony sprzedających. Oferta, którą 
pokazuje nam aplikacja zależna jest od 
umów jej twórców z partnerami. Zanim 

zdecydujesz się na zakup, upewnij się, że 
jest to najkorzystniejsza oferta. Sprawdź 

w Google.  

W aplikacji można też znaleźć artykuły 
napisane przez różnych autorów. Wszystkie  

mają charakter reklamowy, ale są 
wyraźnie podpisana nazwą producenta czy 
sprzedawcy, więc wiemy, że podkreślają 
zalety produktów tego właśnie oferenta.
Do artykułów możemy przejść klikając 

w ikonę menu aplikacji w lewym górnym 
rogu ekranu.

Wybieramy tytuł działu Artykuły.
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Możemy zaznaczyć kategorię 
artykułów, która nas interesuje.

Z menu możemy wybrać też 
zakładkę Specjaliści z adresami.

Z menu możemy przejść na Forum, 
gdzie użytkownicy wymieniają się 

pomysłami, dyskutują o problemach 
na jakie natknęli się w czasie 

urządzania swojego mieszkania czy 
domu.  
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Zadanie 

1. Znajdź projekt z beżową, rozkładaną kanapą oraz najtańszą 
ofertę tego typu mebla jaką proponuje aplikacja. 

2. Porównaj cenę znalezionej kanapy z aplikacji z wynikami 
w wyszukiwarce Google.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Moduł 2.
Urządzamy – prezentacja i omówienie 
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Aplikacja Urządzamy – charakterystyka
• propozycja głównie dla osób planujących remont mieszkania 

lub domu
• zawiera inspiracje, propozycje i porady dotyczące aranżowania 

przestrzeni, w tym kuchni, łazienki, sypialni, salonu, 
przedpokoju oraz pokoju dla dzieci

• obejmuje porady techniczne (np. dobór kolorów ścian czy 
rodzaju podług w zależności od charakteru i przeznaczenia 
pomieszczenia)

• zawiera poradniki typu „Zrób to sam” (czyli DIY - Do It Yourself), 
np. jak samodzielnie wykonać regał lub domowe dekoracje 

• artykuły zawierają duże zdjęcia wysokiej jakości
• teksty są pogrupowane w czytelnych kategoriach
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Instalowanie, uruchamianie i użytkownie 
aplikacji Urządzamy
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Odszukaj w telefonie aplikację Sklep 
Play i otwórz ją.

W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: 
urządzamy; wybierz aplikację 

URZĄDZAMY i kliknij ZAINSTALUJ.

Trwa pobieranie i instalowanie.
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Poczekaj aż pojawi się napis 
OTWÓRZ i kliknij w niego.

Otwiera się okno główne aplikacji.

Zawartość możemy przewijać w dół 
przeglądając kolejne kategorie jakie 

możemy wybrać.
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Po wybraniu jednej 
z kategorii otwiera się lista 
podkategorii, na przykład 

w Kategorii Łazienka.

W kategorii Sypialnia.

Kiedy wejdziemy w jedną 
z podkategorii otwiera nam się lista 
artykułów które możemy przeglądać. 
Jest zwykle dość długa i możemy ją 
przewijać w dół lub w górę.
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Serduszko zmieni 
wygląd, z konturu 

na wypełniony, 
a artykuł, który 

polubiliśmy 
zostanie dodany do 

zakładki Moje.

Możemy to sprawdzić w zakładce 
Moje, w której pojawiają się 

polubione przez nas artykuły.

Na głównej stronie wyświetla nam 
się symbol lupy - czyli możliwość 

wyszukiwania artykułów dotyczących 
wybranego hasła...

Kiedy przeglądamy listę artykułów 
możemy kliknąć w symbol 

serduszka czyli „polubić” artykuł.
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i tak po wpisaniu słowa „płytki”... otrzymamy listę artykułów 
zawierających to słowo.

Jeżeli przejdziemy do zakładki 
najnowsze to pojawia się symbol 

dodatkowego Menu aplikacji. 
Kiedy klikniemy w ten symbol, to 
możemy wybrać Kategorie, które 
będą wyświetlać się w zakładce 

Najnowsze .
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a kiedy wybierzemy symbol 
dodatkowego menu w zakładce 

Moje, otworzy nam się możliwość 
usunięcia wszystkich zaznaczonych 

dotychczas artykułów.

Czytając artykuły w treści 
napotykamy aktywne 

linki wyróżnione kolorem. 
Jeżeli klikniemy w taki 
link,  przeniesie nas do 

kolejnego, powiązanego 
artykułu.
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Zadanie

1. Znajdź w aplikacji artykuł na temat malowania płytek. 

2. Korzystając z wyszukiwarki Google zweryfikuj wiedzę 
z artykułu, sprawdzając informacje na ten temat np. na 
wybranym portalu branżowym.
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Moduł 3.  
Atlas roślin - prezentacja i omówienie
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Aplikacja Urządzamy – charakterystyka
• propozycja głównie dla osób planujących remont 

mieszkania lub domu
• zawiera inspiracje, propozycje i porady dotyczące 

aranżowania przestrzeni, w tym kuchni, łazienki, sypialni, 
salonu, przedpokoju oraz pokoju dla dzieci

• obejmuje porady techniczne (np. dobór kolorów 
ścian czy rodzaju podług w zależności od charakteru 
i przeznaczenia pomieszczenia)

• zawiera poradniki typu „Zrób to sam” (czyli DIY - Do 
It Yourself), np. jak samodzielnie wykonać regał lub 
domowe dekoracje 

• artykuły zawierają duże zdjęcia wysokiej jakości
• teksty są pogrupowane w czytelnych kategoriach
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Instalowanie, uruchamianie  
i użytkowanie aplikacji Atlas roślin
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Odszukaj w telefonie aplikację Sklep 
Play i otwórz ją.

W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: 
atlas roślin; wybierz aplikację Atlas 

roślin.

 i wybierz ZAINSTALUJ.
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Trwa pobieranie i instalowanie. Poczekaj aż pojawi się napis 
OTWÓRZ i kliknij w niego.

Przed otwarciem się głównego 
okna aplikacji system zapyta 

nas o akceptację dostępów do 
kolejnych plików i urządzeń na 

naszym telefonie. Musimy wybrać 
opcję ZEZWÓL, jeżeli chcemy, żeby 

aplikacja działała poprawnie.
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Pojawi się też komunikat po angielsku z prośba o restart 
czyli ponowne uruchomienie aplikacji.

W ten sposób dotarliśmy do głównego ekranu aplikacji. 
Przy kolejnych użyciach tej aplikacji powyższe pytania 
już nie będą się pojawiały, od razu będzie pojawiał się 
ekran główny. Na ekranie głównym w lewym górnym 
rogu znajduje się ikona menu głównego, a w prawym 

rogu menu dodatkowego.

menu
główne

menu
dodatkowe
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Gdy wybierzemy ikonę menu 
głównego otwiera nam się lista 

dostępnych funkcji.

a w menu dodatkowym mamy do 
wyboru trzy opcje.

Na ekranie głównym po kliknięciu 
w ikonę Indeks nazw.
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otwiera się strona 
z zaproszeniem do listy 

alfabetycznej.

a po wybraniu litery 
(na przykład P) 
otwiera się lista 
roślin z nazwami 
zaczynającymi się 
na tę literę. Lista 
jest długa i możemy 
ją przewijać w dół 
i w górę.

Wybierzmy na przykład Fiołek 
alpejski. Znajdziemy jego opis, 

rysunek z atlasu, a na zakładkach 
powyżej zdjęcia możemy znaleźć 

oznaczone na mapie miejsca 
jego występowania (jeżeli ktoś 
z użytkowników serwisu takie 

dodał). Możemy też dodać własne 
zdjęcie lub miejsce występowania, 
a także dodać do ulubionych, ale te 
funkcje są tylko dla zalogowanych 

użytkowników.
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Jeżeli natomiast wybierzemy rysunek rośliny, to otwiera się lista 
kolejnych zdjęć zrobionych przez użytkowników. Listę możemy 

przewijać w prawo lub w lewo. 

Na ekranie głównym możemy 
wyszukiwać według zdjęć jakie 
mamy zapisane w telefonie lub 
jakie zrobimy od razu w naturze 
(konieczny jest dostęp do 
Internetu), możemy szukać 
według nazw lub cech rośliny.
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Zadanie 1

Znajdź informację gdzie w Polsce  odnotowano występowanie 
dziewięćsiła pospolitego. 

Zadanie 2

Sfotografuj jedną z roślin i przy pomocy zdjęcia znajdź informację 
na jej temat w aplikacji.



38/39

Podsumowanie zajęć

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Dziękujemy
za uczestnictwo!


