
Instagram sięnie starzeje
-krótka prezentacja pomagająca w jego użytkowaniu



CZYM JEST 
INSTAGRAM I DO 
CZEGO SŁUŻY ?

-Instagram to serwis społecznościowy z, 

którego korzysta miliony użytkowników.

-Możemy na niej umieszczać swoje zdjęcia 

oraz filmy, może tez być formą rozrywki dla 

wielu osób.

-Dla wielu osób jest formą utrzymamania, jeśli 

uzyskamy odpowiednia liczbę obserwujących, 

możemy nawiązać współpracę z wieloma 

firmami i czerpać z tego korzyści finansowe.



OSOBY 60+ 
PROWADZĄCE 
LIFESTYLOWE KĄTA 
NA INSTAGRAMIE

+ ACCIDENTAL ICON-LYN SLATER to 

kobieta, która ma 64 lata jednak jest 

popularna blogerka modową na 

instagramie odniosła nie mały sukces, 

ponieważ jest obserwowana na 

instagramie przez ponad 500 000 osób.

+ HELENA NOROWICZ-87 letnia blogerka

modowa oraz aktorka posiadajaca10,5 

tysiąca obserwujących na instagramie

+ 2 podane wyżej kąta to przykłady kąt 

lifestylowych –czyli takich, które pokazują 

nasz styl życia np. nasz pasje 

lub zainteresowania .



PRZYKŁADY OSOB 60+ 
PROWADZĄCYCH 
KONTA O GOTOWANIU

+ Magdalena Gessler-znana restauratorka jurorka 

programu Master Cheff zebrała na instagramie

społeczność ponad milion obserwujacych .

+ Kurt Scheller-Szef kuchni, krytryk kulinarny, założyciel 

akademii kulinarnej obecnie ma 69 lat i ponad milion 

obserwujących na instagramie.



JAK ZAŁOŻYĆKONTO NA 
INSTAGRAMIE KROK PO KROKU?

+ 1.Pierwszym krokiem aby założyć instagrama jest 

pobranie aplikacji na nasz telefon lub komputer 
{aplikacje możemy bezpłatnie pobrać w Google play-
sklep play}

+ 2.Jeśli już pobraliśmy aplikacje należy kliknąć w jej 
ikonę, która pojawi się na naszym telefonie i wpisać 

dane takie jak: -imię i nazwisko –adres e-mail –numer 
telefonu

+ Nasz instagram jest już gotowy do użytku, jeśli chcemy 
możemy dodać jeszcze zdjęcie profilowe, wystarczy że 

klikniemy w napis "edytuj profil", a następnie w niebieski 
napis u samej góry dodaj zdjęcie profilowe



WYSZUKIWANIE 
NA INSTAGRAMIE

+ WYSZUKIWANIE-jeśli chcemy coś wyszukać 

wystarczy nacisnąć na ikonę lupy, która znajduje 

się na samym dole ekranu.



HASTHAGI

+PO CO DODAJEMY HASTHAGI?

+Hasthagi-oznaczenia, które dodajemy pod postami ,grupują one 

posty na kategorię po to aby każdy użytkownik mógł bez 

problemu znaleźć treści, które go interesują.

+JAK DODAĆ HASTHAG?

+1.dodaj zdjęcie

+2.dotknij przycisku dodaj opis wpisz symbol # oraz tekst lub 

emoji np. #rysunek



DODAWANIE 
ZDJĘĆ NA 
INSTAGRAMIE

+ 1. Wejdź w aplikację instagram

+ 2.dotknij ikonę po prawej stronie w rogu

+ 3.Później klikamy utwórz post i wybieramy zdjęcie z naszej 
galerii.

+ 4.Jeśli już wybraliśmy zdjęcie klikamy strzałkę w prawym 
górnym rogu.

+ 5.Później możemy dodać podpis oraz hasthagi, jeśli wszystko 
jest już gotowe wystarczy, że klikniemy w niebieski znaczek 
na górze strony

+ *filmy dodajemy tak samo jak zdjęcia

1 2 3



EDYCJA ZDJĘĆ
NA 
INSTAGRAMIE 

+ Nauczyliśmy się już jak dodawać zdjęcia?

+ Kiedy klikniemy dodaj post i wybierzemy zdjęcie 

później pojawia nam się edycja możemy tu dodawać 

filtry lub edytować np.. Rozjaśnić nasze zdjęcie

+ Po edycji wystarczy że klikniemy niebieską strzałkę i 

gotowe!



DODAWANIE 
RELACJI 
+ CO TO JEST RELACJA (INSTA STORY)

+ 1.Są to materiały dostępne na naszym profilu przez 24 godziny, 
kiedy dodadamy relację wokół naszego zdjęcia profilowego 

pojawia się kolorowe kółko, jeśli inni użytkownicy nacisną nasze 
zdjęcie pojawi im się nasza relacja może być to film lub zdjęcie

+ 2.Jeśli chcemy dodać relację naciskamy na nasze zdjęcie 
profilowe później naciskamy przycisk "DODAJ DO RELACJI"

+ 3.KOLEJNE INSTRUKCJE SA PRZDSTAWIONE N OBAZKU NR 
1

+ 4.PÓŹNIEJ WYSTARCZY JUŻ TYLKO KLIKNĄĆ "TWOJA 
RELACJA" I GOTOWE

+ 5.PAMIĘTAJMY ŻE NASZA RELACJA USUNIE SIĘ PO 24 

GODZINACH



PRYWATNOŚĆ
KONTA

+ JEŚLI CHCEMY ŻEBY NSZE KONTO BYŁO 

PRYWATNE CZYLI ŻEBY NASZE POSTY 

WIDZIAŁY TYLKO OSOBY KTÓRE NAS 

OBSERWUJĄ WYSTARCZY ŻE ZROBIMY 

WSZYSTKO TAK JAK NA PONIŻSZEJ 

INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ



DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ!


