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Treść zajęć:   Świat reklamy  

Cele:   

 ·  Uczeń wie, co to jest reklama.  

 ·  Uczeń zna pozytywne i negatywne strony reklamy.  

 ·  Uczeń potrafi omówić podstawowe techniki reklamy.  
  
Dokończ zdanie : Reklama jest po to, by…  

  Według Małego Słownika Języka Polskiego:  

Reklama – rozpowszechnienie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu; 

środki służące do tego celu (np. plakaty, napisy, ogłoszenia w prasie i telewizji)  

Według Encyklopedii Popularnej PWN:  

Reklama – czynności i środki (plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) stosowane dla zwrócenia uwagi na dany towar, danego 

producenta, daną placówkę handlową – w celu zachęcenia do zakupu.  

Reklamy wywierają bardzo duży wpływ na nas, szczególnie jeśli dotyczą leków i używek. Specjaliści tworzący reklamę 

posługują się kilkoma podstawowymi technikami.   

Podstawowe techniki reklamy:  

· Chwytliwe rzeczy – używanie popularnych bądź sugestywnych nazw produktów, np. Zawsze Coca-Cola.  

· Piosenki i slogany – używanie piosenki lub hasła czy sloganu wymyślonych po to, by ludzie łączyli je z reklamowanym 

wyrobem i pamiętali o nim, np. piosenka Zawsze Coca-Cola.  

· Instynkt stada – technika sprawiająca, że czujesz, iż powinieneś używać tego produktu, ponieważ wszyscy go używają.  

· Poświadczenie – znane osoby, autorytety, aktorzy, czy „zwykli” ludzie są używani, aby zaświadczyć o dobrej jakości 

produktu.  

· Plansze – używanie wniosków statystycznych lub wykresów interpretowanych w sposób, który faworyzuje dany 

produkt.  

· Skojarzenia – technika sprawiająca, że używanie reklamowego produktu kojarzy ci się z czymś innym, np. 

odpoczynkiem, przygodą.  

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:  

 ·  Gdzie najczęściej spotykamy reklamy?  

 ·  Jakie produkty są najczęściej reklamowane?  

 ·  Jakie techniki, Twoim zdaniem, używane są najczęściej w reklamach?  

 ·  Do kogo adresowane są reklamy?  

 ·  Czy Twoim zdaniem reklamy są uczciwe?  

 ·  Czy Twoim zdaniem powinno zakazać się reklam używek takich jak alkohol i papierosy?  

·  Czy powinny być one reklamowane bez ograniczeń? · 

 Czy ulegasz reklamom?   

 ·  Jakie reklamowane produkty kupuje Twoja rodzina?  
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·  Czy reklamy mogą nas oszukiwać? · 

 Co myślisz oglądając reklamy?  

Jak dokończyłbyś zdanie:     

Złą stroną reklamy jest to, że….  

Dobrą stroną reklamy jest to, że….  

Miłej pracy.  


