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Szybkie fakty:

90% dzieci poni ej drugiego roku ycia ogl da jaki  rodzaj mediów 
elektronicznych
Dzieci do 2 roku ycia ogl daj rednio 1-2 godziny telewizji dziennie.
Jedna trzecia dzieci ma telewizor w sypialni w wieku 3 lat.
39% rodziców ma ych dzieci potwierdza, e telewizor jest w ich domach 

czony, przez co najmniej 6 godzin dziennie!
Coraz wi cej szkó  wprowadza zakaz korzystania ze smartfonów na przerwach, 
poniewa  dzieci i m odzie  komunikuje si  ze sob  na przerwach przez 
komunikatory... siedz c obok siebie.



Na pocz tek o tym jak dzia a ekran 
na dziecko?

Czy wiedzia , e cz stotliwo  od wie ania monitora 120 kHz oznacza, e 
wi zka od wie ania przebiega przez ekran 120 tys. razy na sekund ? W 
uproszczeniu oznacza to, e w ci gu sekundy nasz mózg otrzymuje tyle 
impulsów.
Wystarczy w czy  telewizor i mamy piorunuj cy efekt w postaci uspokojenia, 
wr cz „hipnozy”. Jednak cz  dzieci po kontakcie z ekranami reaguje 
pobudzeniem psychoruchowym, czyli wzmo on  wra liwo ci  na bod ce, 
nerwowo ci , wzmo eniem aktywno ci ruchowej, zaburzeniami koncentracji, 
dra liwo ci . Inne dzieci, zw aszcza te, które otrzymuj  np. tablet dla chwili 

wi tego spokoju” mog  wycofywa  si  z kontaktów mi dzyludzkich i stawa  
si  upartym i agresywnym cz onkiem rodziny przy próbach odci gni cia od 
monitora. 



Dlaczego ekrany „hipnotyzuj ” 
dzieci?

Brak celowej (kontrolowanej) podzielno ci uwagi u dziecka powoduje, e kolorowe 
obrazy pozostaj ce w ruchu zwracaj  najbardziej jego uwag . 
Czy uczy si  wtedy koncentrowa ? Odpowied  brzmi nie! Niedojrza y jeszcze uk ad 
neurologiczny dziecka nie jest gotowy na przyj cie tak wielu bod ców, ile emituj  
programy dla doros ych. 
Kto zna uczucie po wyj ciu z sali kinowej? Dezorientacja, spowolnienie w rozpoznaniu 
miejsca. Ponadto utrata zdolno ci planowania, zapominanie zada  ustalonych 
wcze niej. Dlatego nie mo na oczekiwa  od dziecka, e oderwane od ekranu 
zareaguje natychmiast na wo anie czy wykona polecenie.



Jakie s  konsekwencje?

Ameryka skie Towarzystwo Pediatryczne (AAP) podaje, w jaki sposób media 
elektroniczne wp ywaj  na rozwój ma ych dzieci:

Mniej interakcji z rodzicami 
Konsekwencje zdrowotne 
Mniej czasu sp dzonych na czytaniu ksi ek 
Opó niony rozwój mowy



Czy wszystkie dzieci nie powinny 
ogl da  telewizji i gra  na tablecie?

Trudno ci w kontrolowaniu w asnego zachowania, emocji, skupienia uwagi, 
ruchliwo ci po kontakcie z elektronik  nie dotycz  wszystkich dzieci. Jednak 
je li  dziecko zachowuje si  inaczej po ogl daniu telewizji, komputera, tableta
etc., to nale y zastosowa  konsekwentne ograniczenia! 



Korzystanie z elektroniki i dziecko

Analiz  przez osob  doros  programu zanim zostanie udost pniony dziecku
Ogl danie programów z dzieckiem (u ywanie ich, jako okazji do rozmowy)
Nie nale y umieszcza  telewizora w sypialni ma ego dziecka.
Nale y unika  nara ania ma ego dziecka na programy telewizyjne dla doros ych 
nawet, je li dziecko ich aktywnie nie ogl da. To rozprasza zarówno rodzica i dziecko.
Zach canie dziecka do niezale nej od telewizora zabawy, gdy rodzice nie mog  
aktywnie bawi  si  z dzieckiem (na przyk ad podczas przygotowywania posi ków). W 
takich sytuacjach zamiast w cza  telewizor, rodzice powinni umo liwi  dziecku 
samodzieln  zabaw , w ich pobli u. Samodzielna zabawa pozwala dziecku rozwija  
twórcze my lenie, uczy  si  rozwi zywania problemów i realizacji zada .


