

Telewizja, komputer, telefony
komórkowe, tablety itp.
mają ogromny wpływ na rozwój sfery
intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej
dziecka

Rodzice chętnie wyobrażają sobie
przyszłe sukcesy naukowe i zawodowe
swoich dzieci
 Z tego powodu łatwo przekonać
rodziców do programów telewizyjnych,
komputerowych, tabletów, telefonów
czy „niby edukacyjnych gier” sugerując
im korzyści z wczesnego ich korzystania.




Neurobiolodzy zauważają z niepokojem,
że dzieci urodzone w epoce wysokich
technologii (od końca lat
dziewięćdziesiątych XX w.)
w odmienny sposób kształtuje swoje
relacje ze światem, ludźmi i językiem.



Spitzer referuje badania amerykańskie,
z których wyniki pokazały, że dzieci
korzystające z programów kanału
BabyTV oraz DVD dla niemowląt mają
opóźniony rozwój mowy. „Negatywny
wpływ mediów na rozwój językowy
dziecka jest (…) dwa razy silniejszy niż
pozytywny efekt czytania dzieciom
książek” ” (Spitzer 2013).

że dzieci w okresie niemowlęcym poddawane
oddziaływaniem wysokich technologii
(telewizja, tablet, komputer) przejawiają wiele
niepokojących zachowań wskazujących na:
- opóźnienia lub brak nabywania systemu
językowego,
- zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego,
- zwolniony rozwój zabawy i kształtowania się
umiejętności społecznych,
- wiele dzieci ma obniżoną sprawność
motoryczną.

U dzieci od 4. do 12. m. ż. notowane są
następujące niepokojące zachowania:
- brak koncentracji na twarzy dorosłego,
- brak uśmiechu na widok znanej osoby,
- brak gaworzenia,
- brak w słuchiwania się w głos dorosłego,
- brak gestów społecznych (np. pa pa)
- wolniejszy rozwój dużej i małej motoryki.

Rodzice podają różne przedziały
określające czas ekspozycji na bodźce
cyfrowe – od 30 minut do kilkunastu godzin
w ciągu dnia.
Jest to w czasie m.in.:
karmienia dziecka
 usypiania
 eliminowanie płaczu przy przebudzeniu
 w czasie spontanicznej zabawy dziecka


wzbudzanie zainteresowania nową
zabawką powoduje intensywne ruchy
nóg, obręczy barkowej, głowy i oczu.
Natomiast w czasie śledzenia obrazu
telewizyjnego dziecko całkowicie
nieruchomieje, przestaje też reagować
na głos rodziców

Niemowlęta uspokajają się, gdy patrzą na
ekran telewizora (komputera), ponieważ
śledzą ruch przedmiotu – jest to zgodne z ich
etapem rozwojowym. W tej sytuacji niestety
pozbawione są realnych wymiarów – nie można
ich dotknąć (rękami, ustami, językiem), dlatego
nie dokonuje się akt poznania. Poruszający się
obraz, postrzegany na płaskim ekranie telewizora,
nie tworzy w umyśle małego dziecka reprezentacji
przedmiotów istniejących w rzeczywistości, buduje
fałszywe ścieżki poznawania świata. Płaskie
obrazy nie rozwijają spostrzegania głębi, a to
w znacznym stopniu utrudnia rozwój manipulacji
specyficznej, co ma wpływ na późniejszą naukę
pisania.

Dzieci do 2. r. ż., oglądające telewizję od 30
minut do 2 godzin, a w czasie weekendu ok. 3
godzin (wg deklaracji matek), charakteryzują
się:
 stanem nieustannego rozproszenia uwagi
 sporadycznymi reakcjami na własne imię
 brakiem rozwoju mowy lub opóźnieniem
pojawiania się oczekiwanych etapów
 niechęcią do oglądania obrazów
statycznych (np. ilustracji w książkach),
 brakiem wspólnego pola uwagi,
 brakiem gestu wskazywania palcem.

W 3. r. ż. zaburzenia „telewizyjnych dzieci” pogłębiają
się. Dostrzega się następujące zachowania:
 trudności lub całkowity brak rozumienia poleceń,
 zabawę na poziomie dzieci 12 – 14 miesięcznych,
 brak zabawy tematycznej,
 trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem zabawy
w grupie rówieśniczej,
 komunikowanie się krzykiem lub płaczem,
 niepełne rozumienie języka,
 brak respektowania reguł społecznych,
 brak zainteresowania książkami, obrazkami,
 uspokajanie się po otrzymaniu telefonu komórkowego
rodzica (tabletu)
 poważne trudności w prowadzeniu treningu czystości,
 wybiórczość jedzenia.

używanie komputera w wieku przedszkolnym
powoduje zaburzenia koncentracji, które
skutkują późniejszymi kłopotami w opanowaniu
umiejętności czytania i pisania oraz trudności
w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Dlatego naukowcy postulują, by wprowadzać
media cyfrowe (e – podręczniki) do szkół
dopiero po 12. r. ż., a do 2. r. ż. całkowicie
uniemożliwić dziecku oglądanie telewizji
i innych mediów cyfrowych.

Jeszcze dwie godziny po wyłączeniu gry
komputerowej pola czołowe są nieaktywne,
co całkowicie uniemożliwia uczenie się.
 Z powodu wysokiej plastyczności kory
mózgowej dzieci w wieku niemowlęcym,
poniemowlęcym i przedszkolnym mogą pod
wpływem obrazu telewizyjnego lub
komputerowego przesterować mózg na
odbieranie przede wszystkim obrazów, a nie
mowy. Dziecko kształtuje jedynie myślenie
obrazowe, wyizolowane od działań w grupie
społecznej.


Okazuje się, że przedszkolaki wykazujące
zdolności manualne i ćwiczące je w sposób
tradycyjny w przyszłości są lepsze
z matematyki. Używanie klawiatury nie tylko
nie poprawia małej motoryki, ale także nie
ułatwia zapamiętywania np. kształtu liter
(Spitzer 2013).
 W wielu domach, przez cały dzień włączony
jest telewizor. Dziecko kieruje swoją uwagę na
dynamiczny i podprogowo działający
przekaz reklamowy czy muzyczny. Maluch
słyszy mowę z włączonego telewizora, muzyki
czy elektrycznej zabawki, ale jako dźwięk,
czyli bez przekazu znaczeń. Te informacje nie
są przesyłane do dalszego przetwarzania,
bowiem mózg uznaje je za nieistotne.




Ważnym etapem dla rozwoju
poznawczego dziecka jest wiek od 2 do 5
r. ż., ponieważ wtedy uczy się ono
przetwarzać informacje i rozszerzać je
w twórczość.
Interaktywna komunikacja i zabawa, gdy
dzieci uczą się z wyobraźni innych dzieci,
przyśpiesza ten proces.

„Najwięcej uczyłam się podczas zabaw z dziećmi z sąsiedztwa,
na wielkim wolnym polu, za naszym domem. Pośrodku
znajdowało się tam drzewo – dąb, a także żleby,
skały, tereny piaskowe i krzaki, z których można było robić
kryjówki, a z gałązek skały i łuki. Było tam wystarczająco dużo
miejsca, aby ujeżdżać nasze białe ogiery z wyobraźni i grać
kowbojów i Indian. Godziny i dni przepływały, gdy my
wymyślaliśmy jedną zabawę za drugą. Sami robiliśmy nasze
własne zabawki z patyków, piór, kamieni, kredy, sznurka,
kleju, wielkich pudełek, starych ubrań naszych rodziców.
Tworzenie wspólnie z innymi dziećmi zabawek ze
spontanicznej wyobraźni doskonaliło wyraźnie rozwój mózgu.
Zabawa dostarczała umiejętności potrzebnych do
współpracy, współtworzenia, altruizmu i rozumienia”.



Telewizja, gry komputerowe i zabawki
mechaniczne często zajmują czas, który
można byłoby spędzić mniej biernie.



Dr C. Hannaford, podobnie jak Joseph
Chilton Pearce i Jane Healy, uważa, że
powinno się zabronić oglądania telewizji
dzieciom do 8 r. ż., tak, aby wyobraźnia
i zdolności językowe miały szanse się
rozwinąć.



Telewizja hamuje ruch fizyczny,
interaktywne porozumiewanie się i zabawę
oraz rozwojowy brak wyobraźni, który
wymaga pełnej sensorycznej, ruchowej
i emocjonalnej praktyki.

Marzenia i zabawa z wyobraźnią
przyspieszają percepcyjną dojrzałość
dziecka, wzrost emocjonalny i rozwój
twórczości.
 Dzieci uczą się naturalnie poprzez działanie
i poprzez interakcje z innymi dziećmi. W tym
sensie uczenie się przez telewizję jest
nienaturalne. Uczenie się wymaga czasu,
asymilacji i przetworzeniu doświadczenia.
 Badania wykazały, że dla uczniów, którzy
oglądali dużo telewizji (>6 h dziennie)
istniało większe prawdopodobieństwo, że
dzieci te będą miały niższy iloraz inteligencji,
aniżeli dzieci, które oglądały mniej telewizji
(2 lub mniej godzin dziennie).




Telewizja bombarduje telewidzów zbyt
szybkimi do wchłonięcia przez młody
mózg, ciągle zmieniającymi się rzekami
obrazów, słów i ruchu. Dziecko może być
w stanie powtórzyć to, co usłyszało, ale
nie będzie ono miało głębszego
zrozumienia tego, co powtarza.

Wiek od 2 do 5 lat to krytyczny okres dla
rozwoju mózgu. Mózg jest
przygotowywany do uczenia się, jak
przyjmować informacje i jak tworzyć
związki informacji.
 Kiedy dzieci oglądają telewizję, grają na
komputerze, tablecie, komórce, są
przyzwyczajane do takiego sposobu
uczenia się, w którym brak jest
fizycznego, emocjonalnego, a nawet
sensorycznego (zapach, smak,
propriocepcja) zaangażowania.




Dla noworodka percepcja i ruch to to
samo. Ruch jest pierwszym językiem
dziecka, a im lepiej opanuje swój
pierwszy język, tym szybciej rozwinie inne
narzędzia ekspresji, badania i rozwoju.



Pierwszym zmysłem, jaki się rozwija, jest
zmysł równowagi. On warunkuje rozwój
pozostałych zmysłów.



Stymulacja mechanizmu równowagi jest
integralną częścią rozwoju płodu od
momentu poczęcia. Odczuwa każdy ruch
matki. Po urodzeniu odbiera świat poprzez
większy zakres ruchów: od leżenia, kopania,
przewracania się na bok, siedzenia do
pełzania i raczkowania, chodzenia,
biegania, skakania, huśtania, turlania
i przewracania się. To poprzez ruch tworzą
się dalsze połączenia nerwowe układu
przedsionkowego z wyższymi ośrodkami
w mózgu.



Dopiero w wieku 7 – 8 lat narząd
równowagi, móżdżek i ciało
modzelowate są w pełni zmielinizowane.
W czasie pierwszych lat życia stymulacja
przedsionkowa jest naturalnym
elementem zabaw dziecka.



Tak więc we wczesnych latach ruch jest
podstawowym słownictwem dziecka,
a język opiera się na ciele.



Jeżeli ruch jest pierwszym „językiem”
dziecka, to drugim jest odbieranie
wrażeń zmysłowych. Tylko wtedy, kiedy
ruch i czucie są ze sobą zintegrowane,
mogą rozwinąć się bardziej
zaawansowane umiejętności, takie jak
mówienie, czytanie i pisanie.
Kiedy dzieci turlają się, fikają, pobierają
swoją pierwszą lekcję na drodze do
stania się Einsteinami przyszłości.





W roku 2005 szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu
w Upsali udowodnili, że wpływ telefonów komórkowych
nie ogranicza się do miejscowego oddziaływania na
mózg. Poprzez układ nerwowy zaburzenie wpływa na
cały organizm na zasadzie reakcji łańcuchowej. Wpływ
pól elektromagnetycznych na dowolną część naszego
ciała może poprzez układ nerwowy, zakłócać pracę
całego ustroju
Nagrzewania pojemnościowego można doświadczyć
np. podczas dłuższej rozmowy przez telefon komórkowy.
Oszacowano, że podczas kilkuminutowej rozmowy przy
użyciu nowoczesnego telefonu komórkowego
temperatura głowy może się podwyższyć o około 0,1˚C
(lokalnie efekt ten może być wielokrotnie większy)









Nieodpowiednia odległość od telewizora,
komputera, zbyt małe ekrany telefonów, tabletów,
komórek przyczyniają się do powstawania zaburzeń
wzroku
Migający obraz ekranu znacznie upośledza zdolność
akomodacji/ konwergencji oka, nadmierne
zmęczenie gałek ocznych, ich wysuszenie,
podrażnienia błony śluzowej oczu (zespół suchego
oka), zapalenie spojówek
zaburzenia widzenia - objawy to zmęczenie
i zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, podwójne
widzenie lub za mgłą, przemijająca
krótkowzroczność
zawroty głowy, bóle głowy














Powstawanie wad postawy spowodowane przyjmowaniem
nieprawidłowych pozycji statycznych, przeciążenia aparatu
ruchu
Boczne skrzywienia kręgosłupa
Pogłębienie kifozy piersiowej
Wady klatki piersiowej (klatka lejkowata), ograniczenie
ruchomości klatki piersiowej
Ograniczenia ruchomości stawów, stawów kręgosłupa, brak
odpowiedniej elastyczności mięśni (sztywność, tendencja do
skręceń, przykurcze mięśniowe)
Osłabienie tkanki kostnej (tendencja do złamań)
zmiany zwyrodnieniowe stawów i stany zapalne mięśni
(zapalenie mięśni prostowników przedramienia – łokieć
tenisisty, zespół cieśni nadgarstka , nadwyrężenie mięśni
nadgarstka,
dolegliwości pleców i kręgosłupa, obciążenia statyczne mięśni
karku
Dystrofie mięśni pasa biodrowego








Zaburzenie funkcjonowania układu krążeniowo –
oddechowego
Osłabienie odporności organizmu
Osłabienie wydolności organizmu
Osłabienie zdolności motorycznych dziecka (zwinności,
zręczności, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji)
Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego
na organizm ludzki (liczne badania), fale mózgowe mają
niską częstotliwość ok. 10 Hz. Fale te wykazują wrażliwość
na zewnętrzne pola elektryczne niskiej częstotliwości. Pola
występujące w miejscu snu będą powodowały jego
zakłócenia (bezsenność, płytki sen, wybudzanie),
a w miejscu pracy mogą być przyczyną rozkojarzenia,
dodatkowego zmęczenia, poczucia ociężałości myślenia,
itp.
Brak zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu wpływa
niekorzystnie na rozwój psychoruchowy dziecka





Z badań przeprowadzonych w Karolińskim
Instytucie w Sztokholmie wynika, że pola
elektryczne, poprzez wpływanie na jony, mogą
działać jak alergeny dezorganizując
funkcjonowanie naszego systemu
odpornościowego. Skutkuje to powstaniem lub
zaostrzeniem istniejących uczuleń lub stanów
zapalnych
Pola elektryczne mogą ingerować w procesy,
w których udział biorą jony i w ten sposób
powodować zaburzenia procesów
biologicznych czy pracy całych układów. To
może rozchwiać równowagę organizmu
i prowadzić do choroby










Przeciążenie układu nerwowego
Zaburzenia koncentracji, nerwowość, nadmierna
pobudliwość, drażliwość, agresywność, brak
kontroli nad emocjami (bicie, gryzienie, kopanie)
Trwałe częściowe rozkojarzenie uwagi przebywanie w stanie nieustannego bycia
zajętym, zwracanie uwagi na wszystko bez
koncentrowania się na czymkolwiek
Zaburzenie snu (płacz, krzyk)
Przemęczenie (szybkie, uderzające kolory
i migoczące obrazy intensywnie pobudzają)
Zaburzenia centralnego układu nerwowego
(padaczki świetlne)

Karmienie/jedzenie przed
telewizorem/komputerem prowadzi do
utrwalania nieprawidłowych nawyków
żywieniowych, smak potraw traci swój urok
 Dziecko nie kontroluje ilości jedzenia, które
pochłania w trakcie oglądania bajek, gier
komputerowych
 Dziecko je nawet wtedy jeśli nie jest głodne,
co przyczynia się do otyłości
 Dziecko naśladuje wzorce czerpane
z kreowanych postaci bajkowych, z filmów
(wygląd bohaterów, często nadludzkie
moce)











Dziecko nie potrafi zorganizować sobie
wolnego czasu poprzez zabawę
nie doświadcza świata
nie poznaje go zmysłami
nie jest kreatywne, twórcze
nie rozwija swoich zainteresowań, zdolności
nie rozwija myślenia przyczynowo –
skutkowego
osiąga gorsze wyniki w nauce









Opóźnienie rozwoju intelektualnego
Szok informacyjny
Osłabienie procesów myślowych,
kojarzenia, analizy (telewizja sprzyja
bierności i lenistwu umysłowemu oraz
obniżeniu sprawności myślenia
abstrakcyjnego i fantazji) - rozleniwienie
umysłu
Brak odporności emocjonalnej
Słabe radzenie sobie z nowymi sytuacjami








Zahamowanie zainteresowania książkami
Gorzej wykształcona umiejętność czytania
(mniej czasu na ćwiczenia i naukę)
Kłopoty z ortografią („opatrzenie się" z trudnymi
ortograficznie słowami podczas czytania
tekstów pomaga w przyswajaniu ich pisowni)
„Telewizyjne” dzieci na lekcjach stają się bierne
lub nudzą się i nie potrafią skoncentrować się,
oczekują od nauczyciela specjalnych,
ciekawych efektów, w rezultacie osiągają
gorsze wyniki w nauce, niż ich rówieśnicy
spędzający przed telewizorem niewiele czasu

Niższa kreatywność, stany lękowe,
nadmierne pobudzenie wyrażające się
nadruchliwością i trudnościami w skupieniu
uwagi, nasilenie postaw konsumpcyjnych
i erotyzację wyobraźni pod wpływem
telewizji i gier komputerowych
 Reagowanie na przemoc obojętnie, dzieci
obojętnieją wobec sytuacji przemocy także
w życiu codziennym, nie mając poczucia
winy przy własnych agresywnych
zachowaniach (filmy i gry komputerowe)









Dziecko jest agresywne lub wycofane
Nie potrafi wchodzić w odpowiednie relacje
z rodzicami i rówieśnikami
Brak wspólnych rozmów, dyskusji, zabaw,
spoglądania na twarz rozmówcy powoduje brak
zrozumienia wskazówek niewerbalnych, wywołuje
brak empatii
Pozbawienie zdolności porozumiewania się
i działania bez zachęty - samotna zabawa
pogłębia uczucie osamotnienia, dziecko nie szuka
kontaktu z innymi, nie potrafi się komunikować,
traci z innymi związki emocjonalne

Zatracenie się w tym co jest dobre a co złe, co
rzeczywiste a wirtualne, prawdziwe/fałszywe, co
jest miłością a co nienawiścią
 Wchodzenie w życiu codziennym w role swojego
bohatera (z gry, filmu)
 Brak odporności emocjonalnej
 Degradacja nieukształtowanej jeszcze w pełni
osobowości


Dzieci później zaczynają mówić
Dzieci posiadają mniejszy zasób słów
Nie potrafią się komunikować z otoczeniem
Używają wulgarnych słów
Są agresywne w stosunku do innych, nie
potrafią się dogadać
 Brak odpowiedniej stymulacji (nauka języka,
spoglądanie na twarz rozmówcy, mimika)
 Dziecko nie szuka kontaktu z innymi/nie
potrafi się komunikować, nie potrafi
podtrzymać relacji z rówieśnikami (izolacja)
















Dziecko do 2 r. ż. nie powinno oglądać bajek na ekranie
telewizora, ani używać komputera w ogóle
Dwulatek w ciągu dnia może obejrzeć krótką animowaną
bajkę, nie dłużej niż 10 minut
Trzylatek może spędzić przed ekranem 15 – 20 minut,
obejrzeć bajkę lub program pozbawiony wszelkiej
przemocy i dynamicznych scen
Dziecko w wieku od 4 do 6 lat może jednorazowo
oglądać telewizję do 20 – 30 minut (oglądane programy
powinny zawierać elementy piosenek, wierszyków,
propozycje zabaw)
Dziecko w wieku od 7 do 9 lat może spędzać czas przed
ekranem do 50 minut jednorazowo, nie częściej niż dwa
razy dziennie (oglądane programy powinny zawierać
elementy edukacyjne)
Dziecko powyżej 10 r. ż. może oglądać jednorazowo
telewizję około godziny, starsze dziecko może poświęcić
na oglądanie około dwóch godzin











Zachęcaj dziecko do spontanicznej zabawy z wyobraźnią,
w pojedynkę lub z innymi dziećmi. Pozwól dzieciom
tworzyć ich własne zabawki.
Czytaj dziecku i uczestnicz w pełnym uwagi
porozumiewaniu się z dzieckiem. Zachęcaj je do tworzenia
twórczych i pełnych wyobraźni opowieści.
Zachęcaj i pozwalaj na pełną emocji ekspresję,
przechodzącą przy osiągnięciu wieku 4 lat do
racjonalnego dialogu.
Zachęcaj do dużej ilości ruchu i interakcji z innymi dziećmi,
do rozwoju pewnych zasad przy pracy albo w zabawie na
podwórku, do dzielenia się z innymi i początków
altruistycznego zachowania.
Zniechęcaj do oglądania telewizji i zabawy grami
telewizyjnymi czy komputerowymi.
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