
Dziecko w medialnym świecie 
 

Basia w trakcie zajęć logopedycznych nie potrafiła się skupić nawet przez dziesięć 

minut. Rozproszona, nieuważna, pobudzona, z dużymi problemami w komunikacji werbalnej. 

Wykazała jednak natychmiastowe zainteresowanie komórką matki z dużym, dotykowym 

ekranem. Obsługa telefonu i odnalezienie interesującej gry nie była dla czterolatki żadnym 

problemem. Cały świat wokół dziecka przestał istnieć bo najważniejsze było łapanie skaczących 

w grze piłeczek.  

Nie jest to odosobniony przykład – wiele kilkuletnich dzieci lepiej czuje się w świecie 

mediów niż w realnej rzeczywistości z którą nie mogą "znaleźć wspólnego języka".  

Można to przetłumaczyć dosłownie bo wielokrotnie ich język jest bardzo ubogi  

(w porównaniu z wiekiem), ograniczający się do komiksowych okrzyków, dziwacznych 

dźwięków czy niezrozumiałych określeń. Dziecko patrząc w ekran komputera lub telewizora 

koncentruje się na dynamicznym przekazie – słyszy mowę ale nie rejestruje jej znaczenia  

i przestaje zwracać uwagę na język. 

Duża plastyczność dziecięcej kory mózgowej może uczulić mózg na odbieranie 

obrazów a nie mowy. Zbyt wczesna fascynacja telewizją, komputerem (pod różną postacią), czy 

tylko nowoczesną komórką z bogatym repertuarem gier, zgotować może małym, 

medialnym pasjonatom nieme dzieciństwo. Tu film, tam gra a na innym ekranie bezsensowna 

reklama.... Tyle informacji (?), emocji, kolorowych, ruchomych, głośnych agresywnych 

przekazów...  

Małe dziecko nie potrafi jeszcze oddzielić prawdy od fikcji, przenosząc często 

nieprawdziwe informacje (np. kilka "żyć" wirtualnych bohaterów) do realnego świata. Jeszcze 

po około dwóch godzinach od zaprzestania gry dziecko nie może się spokojnie bawić  

i efektywnie uczyć, gdyż jego pola czołowe są nieaktywne.  

Warto podkreślić, że nie tylko bezpośrednie oglądanie filmów czy pasjonowanie się 

grami może zakłócać harmonijny rozwój dziecka – często wystarczy samo przebywanie  

w pomieszczeniach gdzie na okrągło włączony jest telewizor. Później wielokrotnie rodzice nie 

kojarzą niepokojących, dziwnych zachowań syna lub córki z nadmiernym oddziaływaniem 

mediów na młody organizm.  

Oczywiście nie każde dziecko reagowało będzie w taki sam sposób, ale: "Negatywny 

wpływ mediów na rozwój językowy dziecka jest (...) dwa razy silniejszy niż pozytywny efekt 

czytania dzieciom książek"*.  

Nie tylko o rozwój językowy (przyswajanie słownictwa, artykulacji, komunikacji 

werbalnej, rozumienie poleceń słownych) tutaj chodzi – maluch może wykazywać zaburzenia 

koncentracji uwagi, zwolniony rozwój motoryki dużej i małej, trudności w nawiązywaniu 

kontaktów z rówieśnikami, konflikty w zabawach, których poziom może być obniżony  

w porównaniu z wiekiem, zawężenie zainteresowań i możliwości intelektualnych jak również 

utrwalanie postaw egocentrycznych.   

Dlatego też warto uwzględnić w naszych planach wychowawczych więcej 

bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, rozmowy, spacery, wycieczki oraz zabawy i zabawki 

rozwijające bardziej wszechstronnie bez ekranowej izolacji od otoczenia. 

 

 

 * M. Spitzer, "Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci"  
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