
„MOJE DZIECKO I KOMPUTER”



POZYTYWNY WPŁYW KOMPUTERA NA DZIECKO 

W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

 użyteczne narzędzie edukacyjne – nauka języków, 

poznawanie świata

 pobudza procesy umysłowe dziecka, skłania do 

myślenia kojarzeniowego, korzystnie wpływa na intuicję i 

myślenie hipotetyczne, wspomaga koordynację 

wzrokowo-ruchową 

 uwalnia od nadmiaru emocji

 oferuje natychmiastową nagrodę



NEGATYWNY WPŁYW KOMPUTERA

NA DZIECKO W MŁODSZYM WIEKU

SZKOLNYM



WPŁYW KOMPUTERA NA ROZWÓJ 

FIZYCZNY DZIECKA

 nadwyrężenia mięśni nadgarstka

 dolegliwości pleców i kręgosłupa

 usztywnienia mięśni

 zmęczenie, zaczerwienienie, pieczenie oczu, widzenie

podwójne lub za mgłą

 pogorszenie się wzroku

 bóle i zawroty głowy

 otyłość



WPŁYW KOMPUTERA NA ROZWÓJ 

PSYCHICZNY DZIECKA

 zaburzenia emocjonalne i interpersonalne 

 uzależnienie od gier komputerowych, od komputera i od

Internetu 

 trudności z koncentracją

 nadpobudliwość

 bezsenność

 zatracenie poczucia realizmu



WPŁYW KOMPUTERA NA ROZWÓJ 

MORALNY DZIECKA

 niekontrolowany dostęp do demoralizujących,

niebezpiecznych treści, np. witryn pornograficznych czy

propagujących rasizm, przemoc, wulgaryzmy



 nawiązanie przez dziecko kontaktu

z niepożądanymi, niebezpiecznymi osobami

o skłonnościach pedofilnych czy też z innymi

dewiacjami 



 częsty kontakt z obrazami zła i przemocy 

prowadzi w efekcie do uodpornienia się na 

ból i krzywdę drugiego człowieka, do 

milczącej akceptacji i postawy przyzwolenia 

dla agresji i okrucieństwa, np. gra 

komputerowa Grand Theft Auto



WPŁYW KOMPUTERA NA ROZWÓJ 

SPOŁECZNY DZIECKA

 rozluźnienie więzi społecznych, a z czasem

zerwanie kontaktów z otoczeniem i z własną rodziną

 nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji

 nieumiejętność szukania kompromisów

 anonimowość i brak hamulców przy komputerze i w sieci

często powodują zachowania nieetyczne



WPŁYW KOMPUTERA NA ROZWÓJ 

INTELEKTUALNY DZIECKA

 wymiana uczuć i myśli między nauczycielami, rodzicami 
a dzieckiem zawsze będzie znacznie bogatsza niż 
interakcja z programem komputerowym

 „szok informacyjny” - występuje, gdy napływ informacji 
jest zbyt szybki, wówczas mózg, siłą rzeczy traci 
zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i 
nic nie warte

 dostęp do różnych treści 

– nie zawsze wiarygodnych



Jak długo dziecko może 

siedzieć przed monitorem?



 Dzieci do 3 roku życia nie powinny w ogóle

spędzać czasu przed monitorem.

 Dzieci w wieku 3-7 lat nie powinny siedzieć

przed monitorem dłużej niż 30 minut dziennie.

 Dzieci w wieku 7-12 lat - godzinę.



WYDAJE SIĘ TO DOŚĆ RESTRYKCYJNE?

Z opublikowanych przez naukowców z University of Bristol

w magazynie Pediatrics wyników z udziałem tysiąca

dzieci w wieku około 10 lat, wynika, że granie na

komputerze lub oglądanie telewizji dłużej niż dwie godziny

dziennie jest bardzo szkodliwe dla psychiki dziecka.



DZIECKO I KOMPUTER 

- DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ



1. Nie czekaj z ustaleniem ograniczeń czasu 

spędzanego przez dziecko przed komputerem.

2. Bądź konsekwentny w swoich ustaleniach.

3. Pamiętaj, że korzystanie z komputera nie powinno dezorganizować

życia rodziny ani być najważniejszą czynnością dnia.

4. Korzystaj z dzieckiem z gier umożliwiających wspólną

zabawę, dyskusję, wymianę uwag.

5. Stwórz z komputera narzędzie do nauki poprzez wybór

gier edukacyjnych.



6. PAMIĘTAJ! Komputer nie może być namiastką 

opieki rodziców, nauki czy wspólnej zabawy.

7. Nie przekupuj, nie używaj komputera jako nagrody.

8. Kontroluj, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera.

9. Dawaj dobry przykład.

10. Osłabiaj negatywne skutki. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Anna Łyczko

psycholog


