
WPŁYW PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH NA ROZWÓJ                 

I ZACHOWANIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

 
Nowoczesne środki komunikacji przenikają w głąb życia społecznego, 

docierając wszędzie, pokonując bariery środowiskowe, wiekowe, działają na 

ludzką świadomość i podświadomość. Wyznaczają poziom i charakter życia 

ludzi dorosłych i dzieci, umożliwiają zaspokajanie potrzeb, wpływają na 

kształtowanie postaw, wyznaczają sposoby i formy komunikowania się. 

Wytwarzają i udostępniają również wartości kulturowe. Przekazują wiedzę                 

o świecie. Jednocześnie jednak pobudzają zachowania aspołeczne poprzez 

popularyzację negatywnych wzorów. Masmedia przyczyniają się do upadku 

autorytetów, wartości i norm. Zacierają różnice miedzy wyobraźnią odbiorcy                

a rzeczywistością. 

Współczesne dziecko zalewa ogrom informacji i obrazów na temat jego 

miejsca w otaczającym świecie. Oddziaływaniu multimedialnemu poddawane 

jest już w coraz młodszym wieku. Tradycyjne formy wychowania oraz 

oddziaływania zastępowane są przez obraz i dźwięk docierający ze srebrnego 

ekranu. Telewizja, bajki na płytach DVD, gry komputerowe wyparły czytanie 

bajek, książek dla dzieci oraz tradycyjne gry i zabawy. Media i środki 

techniczne coraz częściej zastępują drugiego człowieka jako partnera dialogu. 

 

Czy telewizja jest dobra dla dziecka? 

 

Szklany ekran ma niekorzystny wpływ już na niemowlęta. Może 

ograniczać rozwój kilkulatka. Ale może też go wspierać. Wszystko zależy od 

tego, co i ile czasu dziecko ogląda. 

Autorzy poradnika „Żegnaj telewizorku” przestrzegają, że ma on 

niekorzystny wpływ już na niemowlęta. Maluszek przebywający w pobliżu 

włączonego odbiornika pozornie nie zwraca na niego uwagi. Problemy 

zaczynają się, kiedy dziecko zaczyna mówić. Jego umysł stara się naśladować 

dźwięki, które docierały do niego z odbiornika. A gdy „telewizyjne” dziecko 

próbuje łączyć swoje myśli w logiczne ciągi, napotyka trudności, m.in. dlatego, 

że uczyło się dotąd niemal wyłączni obrazów i słów ze szklanego ekranu.  

Jeszcze większe szkody może wyrządzić telewizor kilkulatkowi. Jeśli 

spędza przed nim zbyt wiele czasu, ucierpią na tym jego kontakty                       

z rówieśnikami, bo nie ma czasu, by się z kimś zaprzyjaźnić. Nie znajduje także 

ujścia jego energia. Nauczyciele mówią, że najwięcej problemów                                

z uspokojeniem szalejących dzieci mają w poniedziałki, bo maluchy 

odreagowują weekend spędzony przed telewizorem. Nie bez znaczenia dla 

psychiki dziecka jest także to, co ogląda. W świadomości malucha oglądającego 

filmy, w których leje się krew, tworzy się fałszywy obraz świata. Czasem nawet 

mimowolnie naśladuje to, co widziało w telewizji. Brutalne sceny mogą budzić 

w nim lęk, być przyczyną koszmarów nocnych. W pewnym stopniu telewizja 



ogranicza też dziecięcą wyobraźnię. Posługuje się bowiem głównie obrazem. 

Mały telemaniak często nie ma czasu ani ochoty na czytanie książek, nudzą go 

bajki opowiadane przez mamę. 

Jednak nie wszystko w mediach jest złe. Dobrze wybrane programy 

potrafią rozwijać funkcje poznawcze oraz wyznaczać właściwy świat wartości. 

 

Po czym poznać dobry program dla dziecka i ile czasu malec może 

spędzić przed telewizorem? 

 

Małe dziecko posiada uwagę mimowolną, łatwo dekoncentruje się                     

i rozprasza. Program dla niego musi być dowcipny i atrakcyjny, bo wtedy 

maluch skorzysta z zawartych w nim treści. Jego edukacja jest przecież 

nierozłącznie związana z zabawą i odbywa się przez różne jej formy 

(zawierające elementy wychowawcze). 

Telewizyjny program edukacyjny skierowany do najmłodszych widzów 

powinien mieć: 

 Dramaturgię – treść i forma muszą aktywizować uwagę widza przez 

prezentację zabaw, ćwiczeń, tekstów możliwych do naśladowania                   

w trakcie programu lub odtworzenia po nim. 

 Estetyczną  i prostą formę. 

 Niezbyt szybkie tempo – a w opisie należy przechodzić od ogółu do 

szczegółu, bo tak biegnie myślenie dziecka. 

 Bezbłędny, dobrze słyszalny przekaz słowny – jeśli głos jest 

zniekształcony (co często się zdarza np. przy animowaniu kukiełek), 

dziecko nie odbiera treści, bo po prostu nie rozumie, co mówi dana 

postać. 

Ważne także, by program był: 

 Monotematyczny – jedna informacja jest przekazywana i powtarzana                  

w różnych formach, co utrwala zapamiętane treści; 

 Bliski doświadczeniu dziecka – pokazuje zjawiska, wydarzenia i obiekty 

w sposób pobudzający myślenie kreatywne; 

 Wychowawczy – pokazując wzory określonych zachowań i relacji, 

kształtuje prawidłowe postawy małych widzów. 

 

 Co może oglądać dziecko? 

 0-2 lata 

Nie ma takich programów. Dziecko w tym wieku w ogóle nie powinno 

przebywać w pobliżu włączonego telewizora! 

 Od 2 lat 

Proste, krótkie bajki. Także od strony graficznej. Im mniej elementów i prostsza 

fabuła, tym lepiej. Maluch dwu-, dwuipółletni najchętniej obejrzy krótką, 

najwyżej 10-minutową bajeczkę o nieskomplikowanej treści. Jej bohaterami 



powinny być zwierzątka lub miłe fantastyczne stworki. Godne polecenia są 

filmy, w których występują animowane lalki. 

 Od 3 lat 

Maluchy w tym wieku uwielbiają słuchać wesołej, skocznej muzyki. Dziecko 

chętnie obejrzy razem z mamą „Domisie”, „Ulicę Sezamkową” czy 

„Jedyneczkę”. To wartościowe programy pełne gier, wierszyków i piosenek. 

Trzylatek zwykle ma już swojego ulubionego bohatera – Kubusia Puchatka, 

Smerfa, Teletubisia. Odpowiednim filmem dla niego będzie krótka (Maksimum 

20 minutowa) historyjka z prostą, odwołującą się do codzienności fabuła. 

 Od 5 lat 

Pięciolatek może już obejrzeć dłuższy film animowany. Powinien mieć jednego 

wyrazistego bohatera, z którym dziecku łatwo będzie się utożsamić. Cztero-          

i pięciolatek zainteresuje się programem edukacyjnym, w którym obok filmów 

animowanych pokazane są krótkie scenki teatralne, wierszyki lub piosenki do 

wspólnego śpiewania, rebusy i propozycje zabaw w domu albo na świeżym 

powietrzu. 

 Od 6 lat 

Mały uczeń ( w początkowych klasach szkoły podstawowej) szybko rozwija się 

intelektualnie. Zaczyna interesować tak poważnymi dziedzinami, jak geografia, 

fizyka (fascynuje go zwłaszcza to, co dzieje się w kosmosie!), historia czy 

biologia. Łatwo przyswaja tę wiedzę z kreskówek, ale chętnie obejrzy też 

ciekawy i przystępnie skomentowany film „dla dorosłych”, np. na jednym                  

z kanałów Discovery. Pamiętać należy, ze dziecko potrzebuje obecności bliskiej 

osoby dorosłej podczas oglądania telewizji. 

 

 Musimy tez pamiętać, że czas spędzony przed odbiornikiem to ten sam, 

którego dziecko nie poświęci na rysowanie czy spacer. Jeśli poprzedniego dnia 

maluch dłużej oglądał telewizję niż bawił się z kolegami lub biegała po 

podwórku, musimy potraktować to jako sygnał ostrzegawczy i wprowadzić 

pewne ograniczenia: 

 Trzeba ustalić granice czasu spędzanego przed telewizorem. Najlepiej 

skrócić go do godziny dziennie. 

 Powinniśmy włączać odbiornik dokładnie w chwili rozpoczęcia programu 

i wyłączyć go po jego zakończeniu. Z góry mówimy dziecku: „Oglądamy 

tę bajkę, a po niej wyłączamy telewizor”. Nie możemy liczyć, ze maluch 

bez protestów zaakceptuje takie ograniczenia. Powinniśmy jednak być 

stanowczy. 

 Musimy przestrzegać dziennego limitu na oglądanie telewizji. Jeśli 

dziecko chce obejrzeć coś dodatkowego, może w tym dniu zrezygnować    

z innego programu, np. dobranocki. 

 Dzieci podczas oglądania filmów często przyjmują zwyczaje i wzory 

zachowania swoich bohaterów. Ideał bohatera staje się wzorem do 

naśladowania. Jeśli wybór padnie na niewłaściwą postać jego wpływ może być 



bardzo szkodliwy. Dobry „przewodnik” potrafi wykorzystać w oddziaływaniu 

wychowawczym anty-wzór, by wspólnie z dzieckiem analizować, oceniać                  

i interpretować zachowanie, które staje się okazja do porównywania różnych 

sytuacji i wszechstronnego widzenia świata. 

 Świat telewizyjnej fikcji właściwie wykorzystany wpływa na rozwój 

dziecka, ale to dorośli mają obowiązek pokazać zarówno ten bajkowy, fikcyjny 

świat i świat realny, rzeczywisty kryjący w sobie tyle piękna. Otaczająca nas 

rzeczywistość jest tak ciekawa i pasjonująca tylko trzeba umieć to dostrzec. 
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