
Uzależnienie dzieci od 
wysokich technologii.



Co wciąga Twoje dziecko?

 Od najmłodszych lat mamy kontakt z 

mediami. Zdarza się, że nim dziecko 

nauczy się mówić reaguje już na ulubione 

programy telewizyjne, bajki czy obrazy 

pojawiające się w smartfonach, 

tabletach.. i nim rodzić się zorientuje 

dziecko już zostaję wciągnięte do 

„internetowej dżungli”…



Rodzice i przedszkole
 Niezmiernie ważnym zadaniem zarówno rodziny 

jak i przedszkola jest przygotowanie dzieci do 
krytycznego i selektywnego odbioru przekazu 
mediów.

 Dzięki rozmowom w rodzinie i zajęciom w 
przedszkolu można nauczyć dziecko efektywnie 
korzystać ze środków masowego przekazu

 „Do mediów można wychować jedynie przez 
media”- jest to proces długotrwały  i nie można go 
sobie zaplanować na jedną czy dwie rozmowy.. W 
praktyce należy wykorzystywać każdą 
nadarzającą się do tego okazję.. 



Oddziaływanie gier 

komputerowych i bajek 

nieadekwatnych do wieku:

1. Podawanie negatywnego wzoru, który 

dziecko często chce naśladować- dzieci 

mają tendencję do  naśladowania –

upodobnienia się do modelu pod 

względem wyglądu, sposobu wyrażania 

się, zachowania…

2. Nadawanie znaczeń-wiązanie wydarzeń 

z określonymi emocjami np. widoku 

cierpienia z obojętnością.



Oddziaływanie ciąg dalszy…

3. Prowokacja sytuacyjna- internet/ gry 
sprzyjają braku aktywności fizycznej. Nie 

zachęcają do żadnej aktywności. 
Przerażające jest, iż dzieci mające problem 

z motoryką dużą potrafią obsługiwać 
telefon- mają wyćwiczone palce 

wskazujące ( co świadczy o obcowaniu z 
telef. komórkowym/ tabletem). Co 

świadczy tylko i wyłącznie o tym, iż telefon/ 
tablet „wygrał” z placem zabaw…



Zagrożenia dla zdrowia
 Wzrok- nasilone przeciążenie wzroku i 

problemy z oczami pojawiające się w skutek 
przedłużonego przebywania przed szklanym 
ekranem- przemęczenie oczu, niewyraźne 
widzenie, wysuszenie oczu, zaczerwienienie, 
widzenie podwójne..

 Układ kostny i mięśnie- cierpią plecy, 
nadgarstki i kciuki (kciuk gracza). 
Wypracowana w dzieciństwie postawa 
wskutek przesiadywania przez komputerem 
może być źródłem problemów w okresie 
młodości i w życiu dorosłym. 



Zagrożenia dla zdrowia cd.
 Zaburzenia snu(niedosypianie) . W 

doniesieniach z różnych stron świata 
przejawiają się historie osób, które zmarły 
po kilkudziesięciu godzinach grania bez 
przerwy.

 Problemy z koordynacją- koordynacja, 
równowaga i orientacja przestrzenna-
każda z tych funkcji bywa upośledzona 
wskutek nieograniczonego korzystania z 
komputera czy telefonu.



Zagrożenia dla zdrowia cd.
 Ataki padaczkowe- zdarzają się dzieciom, u 

których nie zdiagnozowano epilepsji. 
Padaczka wywołana grami to odmiana 
padaczki odruchowej indukowanej bodźcami 
świetlnymi.

 Depresja dziecięca- uzależnienie od internetu
może stymulować wystąpienie depresji.

 Zahamowanie lub spowolnienie rozwoju 
mowy- bardzo widoczne u dzieci w wieku 
przedszkolnym!



Internet wróg czy przyjaciel 

dziecka?

 Internet może okazać się dla dzieci zarówno 
dobrodziejstwem jak i zagrożeniem- wszystko 
zależy od czasu jak i sposobu korzystania z 
niego.

 Internet to niekontrolowane i nieograniczone 
źródło informacji i obrazów (obowiązkiem 
rodziców jest filtrowanie tych treści)

 Internet ogranicza kontakt z realnym 
otoczeniem- dzieci utożsamiają się z 
bohaterami cyfrowymi jak z żywymi 
postaciami. Wykreowane zjawiska mieszają 
się z rzeczywistymi.



 Komórka/ tablet- intruz przy stole! Niestety 

zdarzają się sytuacje, w których rodzic z 

„pomocą” tel. kom. karmi swoje dziecko. 

Urządzenia cyfrowe stały się częścią 

rodzinnych posiłków. W centrum uwagi 

znajduje się świat zza szklanego ekranu i 

rzadko wydarzenia mające miejsce w 

domu mogą z nim konkurować..



Jak możemy zamienić „wroga 

w przyjaciela”?

 O wiele skuteczniejsze niż stosowanie 

zakazów jest uczenie dzieci ( i siebie) 

właściwego podejścia do wysokich 

technologii od najmłodszych lat:

 Korzystanie z internetu wybiórczo to 

znaczy oglądanie przez dzieci treści tylko i 

wyłącznie dla nich przeznaczonych-

wyznaczenie limitu czasowego i 

konsekwentne przestrzeganie go.



 Rodzicu bądź krytyczny jeśli chcesz nauczyć 
dziecko mądrego wybierania treści- zobacz z 
dzieckiem bajkę, zagraj z dzieckiem w grę i 
porozmawiajcie na ten temat. Dobrze jest 
wspólnie ocenić to, co jest rzeczywiste a to, 
co fikcyjne.

 Dawaj dobry przykład korzystania z mediów! 
Ograniczaj czas korzystania z urządzeń 
wysokich technologii na korzyść innych form 
aktywności, zwłaszcza o charakterze 
sportowym i edukacyjnym.



Drodzy rodzice!

Pamiętajmy! Internet można nie tylko 

włączyć, ale i wyłączyć. Dobrze 

wykorzystane nowoczesne technologie 

cyfrowe ze względu na swoją funkcję 

edukacyjną mogą stać się naturalnym 

sojusznikiem rodziców i nauczycieli w 

procesie wychowania!



Dla chcących pogłębić 

wiedzę w tematyce uzależnień 

cyfrowych. Polecam:



Ciekawe strony dla rodziców i 

programy edukacyjne dla 

dzieci:

 www.pisupisu.pl

 www.cyberprzemoc.pl

 www.dzieckowsieci.pl

 www.edukacjamedialna.pl

 www.sieciaki.pl

 www.miniminiplus.pl

 www.lulek.tv

 www.buliba.pl

http://www.pisupisu.pl/
http://www.cyberprzemoc.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.edukacjamedialna.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://www.miniminiplus.pl/
http://www.lulek.tv/
http://www.buliba.pl/
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