
1. Pokazać życie przed eksperymentem 
a. Olek - z telefonem, gra w Fortnite, nagrywa Tik Toka, ogląda YouTube, 

pokazuje statsytki w telefonie ile godzin dziennie z niego korzysta, opowiada 
o swoim “uzależnieniu” od telefonu. Zadajemy pytanie: Co by było, gdybyś 
musiał oddać telefon na 3 dni? Cięcie 

b. Pola - gra na pianinie, wychodzi z psem, siedzi w ogrodzie, opowiada o tym, 
jak lubi spędzać czas, mówi o tym, czy dużo korzysta z telefonu, że wrzuca 
insta raz w miesiącu. Co by było gdybyś musiała relacjonować w internecie 
całe swoje życie? Cięcie 

2. Rozpoczęcie eksperymentu 
a. Olek - oddawanie rzeczy (telefonu, padów, słuchawek), oddaje je Pani 

Magdzie na przechowanie w kartonie 
b. Pola - zakładanie konta, wymyślanie jego nazwy, wrzucenie pierwszego 

instastory 
3. Przebieg eksperymentu 

a. Olak - planszówki, Złomek uczący go matmy, idzie grać w piłkę, idzie na 
spacer z pieskiem, siłownia 

b. Pola - filmujemy jak nagrywa instastory z codziennych czynności, pokazujemy 
jak robi to co w punkcie 1b, tylko z telefonem, że musi nosić powerbanka, 
jedzie z Julią do miasta do kawiarni 

4. Wywiady pod koniec 2 dnia i na koniec 3 
a. Czego Wam brakowało? Jak się czujesz? Czy czułeś/czułaś się 

szczęśliwy/a? Czy czujesz, że zmarnowałaś/eś dzień? Czy jesteś 
zmęczony/a? Czy jest jakiś film, zdjęcie, o którym wszyscy mówią?  

5. Zakończenie 
a. Pola wylogowuje się 
b. Olek dostaje telefon - reakcja 

 
NAGRANIA 

1. DZIEŃ, poniedziałek - SZKOŁA 
a. Olek z telefonem (1a) 
b. Oddawanie rzeczy przez Olka (2a) 
c. jeśli w szkole jest pianino, moglibyśmy nagrać Polę w szkole, a na 

spacerze gdzieś obok szkoły, np. jak z niej wraca, żeby nie musieć 
jechać do niej.  

 
2. DZIEŃ, WTOREK - W DOMU OLKA I W DOMU POLI 
 A. u Olka - odrabianie lekcji, spotkanie ze Złomkiem, planszówki, wyjście z psem 
 B. u Poli - czynności domowe wykonywane z robieniem relacji,  
 
3. DZIEŃ ŚRODA - SIŁOWNIA, CENTRUM GDYNI 

a. Olek - siłownia 
b. Pola - wyjazd do centrum, kawiarnia 
c. wywiady 

 
3. DZIEŃ, CZWARTEK, szkoła 

A. oddanie telefonu 
B. wywiady na koniec eksperymentu 


