
      Zagrożenia                         

dla małego dziecka wynikające                            

z nadmiernego korzystania z telewizji                       

i urządzeń multimedialnych 

Telewizja, komputer, dostęp do internetu są wszechobecne                               

w życiu każdego człowieka. W odpowiednim użytkowaniu mogą być bardzo 

pożyteczne. Ważne zatem jest rozsądne korzystanie z tych dobrodziejstw 

współczesnego świata. Niestety coraz częściej  psychologowie spotykają się                 

z uzależnieniem od internetu, gier komputerowych, z problemem tak 

szczególnym i niebezpiecznym dla dzieci. 

 

 

 



Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu 

dziecka? 

 Zaczyna i kończy dzień grając w grę lub oglądając bajki 

 Odmawia udziału w zabawach z rodzeństwem, rówieśnikami 

czy rodzicami na korzyść gier lub telewizji 

 Coraz mniej czasu poświęca na zabawę, układanki, rysowanie 

 Jest pobudzone, niespokojne, drażliwe emocjonalnie 

 Nieustannie opowiada o grze lub bajce 

 Myli rzeczywistość ze światem z gry lub bajki 

 Coraz więcej czasu spędza przed telewizorem, tabletem,                

i-phonem 

 Na próby przerwania kontaktu z telewizją czy innym 

urządzeniem multimedialnym reaguje płaczem, krzykiem, 

złością a nawet agresją 

 Podstępem próbuje zapewnić sobie dodatkową możliwość                 

do grania czy oglądania 

 Zaniedbuje swoje podstawowe potrzeby takie jak sen, jedzenie, 

picie 

 Zaczyna narzekać na ból pleców, głowy, oczu 

 Ma problemy z koncentracją, trudności z zasypianiem                          

czy wybudzaniem się 

SPECJALIŚCI ALARMUJĄ !!! 

 Dzieci w wieku 18 miesięcy i młodsze nie powinny mieć styczności                  

z żadnymi urządzeniami multimedialnymi, gdyż takie maluchy są 

najbardziej podatne na negatywne działania ekranu np. 

telewizyjnego, komputerowego. 

 Zaleca się, aby dzieciom w wieku 2 – 5 lat czas korzystania                                    

z multimediów ograniczyć do 1 godziny dziennie.  

 Dzieciom w wieku 6 lat i starszym rodzice mogą określać 

ograniczenia dotyczące czasu spędzonego przed urządzeniami 

cyfrowymi. Należy pamiętać, aby ten czas był ograniczony                         



do minimum i aby dzieci poznały zasadę „najpierw obowiązki, 

potem przyjemności”.  

Nadmierne korzystanie z telewizji,                                    

gier komputerowych, internetu niesie za sobą 

negatywne konsekwencje dla rozwoju                                  

i funkcjonowania małego dziecka: 

  Opóźniony rozwój mowy dziecka 

  Brak rozumienia emocji swoich i innych osób 

  Zaburzona umiejętność koncentracji uwagi 

  Brak zainteresowania książeczkami, grami planszowymi, 

układankami, zabawami tematycznymi 

  Kłopoty ze snem 

  Zobojętnienie i brak reakcji na zło 

  Nieumiejętność przewidywania konsekwencji 

  Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, konflikty                       

z dziećmi i dorosłymi 

  Skłonność do agresji słownej i fizycznej 

  Późniejsze kłopoty w nauce czytania oraz problemy z ortografią 

 Wady postawy, gorsza kondycja, słaba odporność na choroby 

  Choroby oczu 

Rodzicu: 

 Zapewnij swojemu dziecku jak najlepszy rozwój 

 Nie trać kontaktu z dzieckiem 

 Czytaj mu, baw się z nim, grajcie w gry – to na pewno 

pozytywnie wpłynie na jego rozwój  

 Codziennie zapewnij mu długi pobyt na świeżym powietrzu – 

wzmocni to jego układ odpornościowy i pozytywnie wpłynie            

na rozwój fizyczny 

 Postaraj się o kontakt dziecka z przyrodą 



 Spraw, aby miało kontakt z rówieśnikami 

 Rozmawiaj z nim jak najwięcej  

 Wspólnie z dzieckiem podejmujcie aktywne formy spędzania 

czasu wolnego 

 Rysujcie, malujcie, wycinajcie itp. – to rozwinie jego wyobraźnię    

i zdolności manualne. 

Wszystkie te czynności odwrócą uwagę dziecka od świata 

wirtualnego i od telewizji.  

Jeżeli zdecydujesz się na przyzwolenie dziecku na oglądanie bajek 

czy korzystanie z multimediów, kontroluj czas tych czynności               

oraz rodzaj gier i programów telewizyjnych!  

Bądź konsekwentnym i odpowiedzialnym 

rodzicem!!! 


