
Wpływ mediów 

elektronicznych na rozwój 

dziecka

PSP Mazowszany 

26.04.2022



Czym są nowe media dla młodych ludzi, jakie mają dla 

nich znaczenie? Kiedy zaczynają aktywność online?

✓ w wieku 2-5 lat 58% dzieci potrafi grać w gry 

komputerowe

✓ w wieku 2-5 lat 19% dzieci obsługuje smartfony                      

i aplikacje

✓ 9% potrafi samodzielnie zawiązać buty 

✓ 44% potrafi jeździć na rowerze

✓ w wieku 11-19 lat 96% badanych korzysta z internetu

✓ 41% dzieci poniżej 9. roku życia korzysta z internetu



Czym są nowe media dla młodych ludzi, jakie mają dla 

nich znaczenie? Kiedy zaczynają aktywność online?



Czym są nowe media dla młodych ludzi, jakie mają dla 

nich znaczenie? Kiedy zaczynają aktywność online?

◼ 40% młodych ludzi (9-16 lat) szuka w 

internecie nowych znajomych

◼ 34% przyjęło do grona znajomych osobę, 

której nigdy nie spotkało twarzą w twarz

◼ 15% przesłało dane personalne osobie znanej 

tylko online

◼ 14% przesłało zdjęcie lub pliki wideo osobie 

znanej tylko online



Rozwój fizyczny

◼ Obecnie 5-6-latki są znacznie słabiej 

rozwinięte w zakresie małej i dużej 

motoryki niż dzieci dorastające kilkanaście 

lat temu.

◼ Stała pozycja siedząca powoduje wady 

postawy, nadwerężenie mięśni 

nadgarstków czy usztywnienie partii 

mięśniowych kręgosłupa. 



Rozwój fizyczny

◼ Wskutek wielogodzinnego korzystania                    

z komputera dziecko narażone jest również 

na wystąpienie takich objawów, jak 

podrażnienie błony śluzowej oczu, nosa                 

i krtani; zaburzenia widzenia, a w nich -

zaczerwienienie i pieczenie oczu, 

podwójne widzenie lub widzenie za 

mgłą; zawroty i bóle głowy.



Rozwój emocjonalny

◼ Znacząca część programów telewizyjnych, gier 

komputerowych czy stron internetowych zawiera 

duże dawki przemocy, zbrodni, tragedii                          

i brutalnego seksu. 

◼ W dzieciach oglądających sceny zawierające 

w/w. treści wywołuje to uczucia strachu                       

i przerażenia, pojawiają się koszmarne sny, 

bóle głowy, utrata apetytu czy nawet 

nadmierna pobudliwość



Rozwój emocjonalny

◼ Oglądanie bajek czy filmów, w których występują 

przerażające postacie, może potęgować lęki 

dziecka naturalne dla tego okresu rozwojowego. 

◼ Małe dzieci nie są w stanie w pełni rozróżnić 

tego, co jest rzeczywistością, a co fikcją, 

tłumaczenie zaś, że „to tylko bajka", może nie 

wystarczyć.



Rozwój emocjonalny

◼ Wyniki wielu badań wskazują na istnienie 

silnego związku pomiędzy zachowaniami 

agresywnymi u dzieci a obserwowaniem 

przemocy na ekranie.

◼ Dziecko, które jest świadkiem scen 

przemocy, może naśladować takie 

zachowania, uważając je za prawidłowe                          

i dopuszczalne.



Rozwój emocjonalny

◼ Klasyczne badania Alberta Bandury z 1961 roku 

ujawniły, że przedszkolaki, którym pokazywano, 

jak osoby dorosłe z agresją uderzają gumową 

lalkę  i otrzymują za to nagrodę, przejawiały 

później skłonność do agresji.

◼ Podobne mechanizmy mogą dotyczyć dzieci, 

które obserwują bohaterów gier 

komputerowych. 



Rozwój emocjonalny

◼ Za zastrzelenie kogoś lub zniszczenie czyjegoś 

terytorium  dzieci dostają nagrody w postaci 

punktów, wirtualnych pieniędzy lub 

dodatkowych mocy i przywilejów.

◼ Postacie z gier bardzo rzadko ponoszą 

konsekwencje swoich antyspołecznych 

czynów: nie trafiają do więzienia, nie cierpią z 

bólu,  a nawet nie umierają, mając po kilka „żyć". 



Rozwój emocjonalny

◼ Niektóre dzieci próbują naśladować 

zachowania wirtualnych i telewizyjnych 

„czarnych charakterów". 

◼ Wzrasta także zaciekawienie  dzieci 

scenami z użyciem niebezpiecznych 

narzędzi (np. pistoletów, mieczy).



To, czy dziecko przeniesie zachowania agresywne                      

ze świata wirtualnego do rzeczywistego, zależy od wielu 

czynników. 

◼ oddziaływania środowiska, zwłaszcza 

rodzinnego

◼ indywidualne cechy dziecka, a więc 

samoocenę, poziom inteligencji, płeć, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem czy 

zarządzania emocjami. Jednakże w przypadku 

małych dzieci podstawowe wydaje się 

ograniczenie dostępu do treści szkodliwych                        

i nieodpowiednich dla dzieci, jak i wsparcie ze 

strony rodziny oraz szkoły.



Rozwój moralny

◼ Internet niesie ze sobą wiele 

niebezpieczeństw z powodu łatwego                  

i niekontrolowanego dostępu do 

niewłaściwych treści o rozmaitym 

charakterze (pornografia, rasizm, 

terroryzm itp.). 



Rozwój moralny

◼ Poważne zagrożenie stanowi także możliwość nawiązania 

przez dziecko kontaktów z niebezpiecznymi osobami 

(np. przestępcy  o skłonnościach pedofilskich).

◼ Wiele treści dostarczanych przez media elektroniczne 

pozbawionych jest uznanych wartości moralnych                      

i kulturowych. To przyczynia się do przyswajania 

wulgaryzmów, bezwartościowych sloganów i 

niesprawdzonych informacji, a także zagubienia                    

w tym, co jest dobre, a co złe.



Rozwój społeczny

◼ Kontakty społeczne współczesnego dziecka coraz częściej 

realizowane są za pośrednictwem mediów elektronicznych. 

◼ Relacje bezpośrednie z innymi ludźmi w znacznej mierze zostały 

zastąpione przez komunikatory, portale społecznościowe i pocztę 

elektroniczną.

◼ Zamiast wspólnych zabaw niektóre dzieci wybierają aktywności,

które mogą robić w pojedynkę - granie na komputerze czy

telefonie, oglądanie bajek itp. Ten sposób spędzania wolnego czasu

bywa niekiedy wzmacniany przez rodziców/opiekunów, którzy są

zadowoleni, że dzieci „tak grzecznie potrafią się same bawić", nie

sprawiają kłopotów wychowawczych i dają im „chwile spokoju".



Rozwój społeczny

◼ dzieci, które spędzają czas na samotnych aktywnościach 

w mediach elektronicznych, mają kłopoty z bawieniem 

się z innymi dziećmi 

◼ duża liczba młodych użytkowników nadmiernie 

korzystających z nowych mediów ma trudności z 

adaptacją w grupie rówieśniczej (szkolnej, 

przedszkolnej), na przykład nie potrafi komunikować 

się z innymi, wykazuje tendencje do izolowania się.



Rozwój intelektualny

◼ media elektroniczne dają nieograniczony dostęp 

do informacji - jest to niezwykle pomocne w 

zdobywaniu wiedzy

◼ z drugiej strony napływ informacji jest tak duży                   

i szybki, że dziecko nie potrafi ich racjonalnie 

selekcjonować

◼ dzieci do 6. roku życia nie mają dostatecznie 

rozwiniętej zdolności selekcji i oddzielania 

bodźców istotnych od mniej ważnych. 



Rozwój intelektualny

◼ często zatem tracą orientację, które z informacji mają 

przyjąć, a które odrzucić;

◼ najczęściej dzieci przyjmują wszystkie docierające do 

nich wiadomości (także te, które są nieodpowiednie do 

ich wieku)

◼ jednocześnie ich percepcja jest pobieżna, co z kolei 

doprowadza do niewłaściwej oceny sytuacji 

przedstawianych na ekranie

◼ w dodatku u dzieci spędzających zbyt dużo czasu przed 

komputerem zubożeniu ulega słownictwo, którego 

używają na co dzień;



Rozwój intelektualny

◼ gry, programy i reklamy korzystają ze słownictwa 

pełnego sloganów, skrótów i haseł

◼ dzieci przyzwyczajają się do coraz szybszego tempa 

mowy, do jej skrótowości, zmienności reguł czy 

pewnych kodów dźwiękowych

◼ istnieje również zagrożenie, że niektórzy młodzi 

użytkownicy sieci staną się jej biernymi 

konsumentami.



Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem                     

z mediów elektronicznych przez dzieci można zaliczyć: 

◼ Niebezpieczne treści:

◼ to materiały, które mają szkodliwy wpływ na rozwój,

psychikę i emocje dziecka

◼ do treści tego rodzaju należą materiały: zawierające 

pornografię, także dziecięcą (warto pamiętać, że 

prezentowanie osobom nieletnim materiałów 

pornograficznych jest przestępstwem); 

charakteryzujące się treściami rasistowskimi                               

i ksenofobicznymi; propagujące i pokazujące sceny 

przemocy.



Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem                     

z mediów elektronicznych przez dzieci można zaliczyć: 

◼ Uwodzenie dzieci online: (tzw. grooming) - odbywa się 

za pośrednictwem portali społecznościowych, chatów, 

grup tematycznych w sieci

◼ wiele osób o skłonnościach pedofilskich nawiązuje w ten 

sposób kontakt z dzieckiem, często udając rówieśnika

◼ uwodzenie służy pedofilom do wyłudzania od osób 

nieletnich ich zdjęć lub filmów o charakterze 

seksualnym lub po to, aby spotkać się z dzieckiem                      

i wykorzystać je seksualnie.



Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem                     

z mediów elektronicznych przez dzieci można zaliczyć

◼ Przemoc rówieśnicza: tzw. cyberprzemoc, 

cyberbullying) - to przemoc z użyciem nowych mediów, 

np.: straszenie, szantażowanie poprzez Internet, 

zamieszczanie w sieci informacji, zdjęć i filmów 

ośmieszających lub kompromitujących, podawanie się za 

kogoś innego, wykluczanie kogoś z grupy rówieśniczej 

online (np. usunięcie kogoś z grona znajomych na 

Facebooku), obrażanie innych użytkowników                                          

w Internecie (tzw. hejtowanie).



Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem                     

z mediów elektronicznych przez dzieci można zaliczyć

◼ Uzależnienie od komputera, internetu, 

telefonu: , siecioholizm, fonoholizm) - odnosi 

się do osób, które utraciły kontrolę nad 

racjonalnym korzystaniem z komputera, sieci czy 

telefonu. 



Do głównych objawów uzależnienia należą: 

◼ spędzanie przy komputerze (w sieci, przy telefonie) coraz większej 

ilości czasu kosztem dotychczasowych zainteresowań, 

◼ zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 

◼ pojawianie się konfliktów rodzinnych, 

◼ kłamanie co do czasu spędzonego przy komputerze, w Internecie, 

◼ podejmowanie nieudanych prób kontrolowania czasu spędzanego w 

sieci, 

◼ ponoszenie konsekwencji finansowych związanych z używaniem 

mediów elektronicznych (kupowanie oprogramowania, nowych 

modeli telefonów, komputerów itp.), 

◼ reagowanie rozdrażnieniem czy nawet agresją w sytuacjach, kiedy 

korzystanie z mediów elektronicznych jest utrudnione bądź 

niemożliwe.



Dobre strony mediów 

◼ stanowią one bogate źródło informacji oraz stwarzają 

możliwość identyfikowania się z pozytywnymi 

bohaterami/zachowaniami, obserwowanymi na ekranie. 

mogą więc służyć jako środek do propagowania 

pozytywnych postaw i zachowań. 

◼ dziecko, obserwując pozytywne zachowania u bohatera               

z bajki lub gry fabularnej może je przyswajać, a 

następnie reagować podobnie w stosunku do innych ludzi. 

◼ w ten sposób wiele dzieci uczy się np. właściwego 

zachowania w zabawie lub rozwiązywania trudnych 

sytuacji



Dobre strony mediów 

◼ coraz częściej w programach szkolnych programy online stają się 

pomocą w uczeniu dzieci określonych postaw, wyjaśnianiu 

zjawisk zachodzących w otaczającym świecie czy reguł 

związanych z kontaktami międzyludzkimi.

◼ niewątpliwą zaletą mediów elektronicznych jest ich atrakcyjność i 

interaktywność, co wpływa pozytywnie na budzenie 

zainteresowania dzieci przekazywanymi treściami.

◼ komputer i internet mogą wspomagać rozwój intelektualny dzieci 

poprzez dostęp do ogromnych zasobów informacji, pogłębianie 

wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów, rozwijanie 

samodzielnego i twórczego myślenia. 



Dobre strony mediów 

◼ odpowiednio dobrane do wieku gry komputerowe mogą rozwijać 

umiejętność logicznego myślenia

◼ niektóre tematyczne gry komputerowe, np. o zjawiskach 

przyrodniczych, kosmosie, zwierzętach, stanowią dla młodego 

człowieka bogate źródło informacji o otaczającym świecie a przy 

tym ich forma sprawia, że dzieci dużo chętniej i łatwiej przyswajają 

wiedzę

◼ gry czy programy edukacyjne  które przez zabawę uczą języków 

obcych, doskonalą umiejętność liczenia, ćwiczą refleks                                

i sprawność,  rozwijają szybkość, cierpliwość, trafność 

podejmowania decyzji i koordynację wzrokowo- ruchową



Dobre strony mediów 

◼ niektóre z tzw. gier edukacyjnych łączą język 

mówiony z pisanym, co znacznie wpływa na 

poprawę pamięci u dzieci i zwiększa ich 

zdolności intelektualne.



Jak uczyć bezpiecznego korzystania                          

z mediów elektronicznych 

◼ badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje 

wynika, że większość rodziców stara się kontrolować 

dostęp swych dzieci do Internetu, a 54% z nich 

ustawiło komputer tak, aby na ekranie monitora móc 

obserwować poczynania swoich pociech

◼ tylko co czwarty rodzic korzysta z oprogramowania 

filtrującego czy blokującego nieodpowiednie programy               

w telewizji

◼ Ważnym zadaniem rodziców powinno być budowanie 

pozytywnego i bliskiego kontaktu z dzieckiem



Jak uczyć bezpiecznego korzystania                          

z mediów elektronicznych 

◼ okazywanie zainteresowania sprawami dziecka, 

◼ towarzyszenie mu w jego działaniach, 

◼ wspieranie w różnego rodzaju trudnościach                     

i problemach, 

◼ dbanie o jego aktywność fizyczną i rozwijanie 

innych niż komputer zainteresowań



Jak uczyć bezpiecznego korzystania                          

z mediów elektronicznych

◼ nie wszyscy rodzice wiedzą, czym zajmuje się dziecko 

korzystające z komputera, jakie strony internetowe i filmy 

ogląda, w jakie gry komputerowe i gry online gra

◼ rzadko również rozmawiają z dziećmi i nie towarzyszą               

w ich „wirtualnych aktywnościach”

◼ niewielu rodziców ma wystarczającą wiedze dotyczącą 

zasad bezpiecznego korzystania z mediów 

elektronicznych i z Internetu 



Warto pamiętać

◼ dziecko do 7. roku życia powinno spędzić przy ekranie komputera 

(ale także telewizora, tabletu, smartfona) maksymalnie 20 minut 

dziennie,

◼ po obejrzeniu bajki, filmu, zagraniu w grę dziecko powinno 

poruszać się, zjeść coś, napić się, popatrzeć przez okno,

◼ monitor komputera, ekran telewizora powinny znajdować się w 

odpowiedniej odległości od twarzy dziecka (około 50 cm),

◼ jeśli dziecko korzysta z telefonu komórkowego, należy zachęcać je 

do używania zestawu głośnomówiącego,

◼ dziecko nie powinno spożywać posiłków korzystając jednocześnie 

z mediów elektronicznych.



…jeśli Twoje dziecko ma problem.

◼ Zainteresuj się tym, co dziecko robi 

w Internecie.

◼ Staraj się o tym rozmawiać, dopytaj 

o szczegóły - to może być ważna wiedza na temat 

jego zainteresowań, problemów, potrzeb, braków.

◼ Ustal wspólnie regulamin korzystania 

z Internetu, w którym będą określone zarówno 

prawa, jak i obowiązki, to co wolno i czego nie 

wolno dziecku robić, a także konsekwencje za 

jego niedotrzymanie.



…jeśli Twoje dziecko ma problem.

◼ Ważne, aby dziecko miało poczucie, że może go 

współtworzyć i aby były również określone 

prawa i obowiązki rodzica (np. niewłamywania 

się do poczty mailowej).

◼ W przypadku łamania reguł staraj się nie robić 

awantur, grozić, straszyć, lecz rozmawiaj 

konkretnie o tym, jaka była umowa, oraz jakie 

były konsekwencje jej niedotrzymania.



Internet jest chorobliwie atrakcyjny 

dla tych, którzy mało cieszą się 

prawdziwym życiem.

ks. Marek Dziewiecki



Dziękuję za uwagę 


