
Komputer, tablet, smartfon - 

szansa na rozwój czy zagrożenie? 

  

 Wśród rodziców widoczne są znaczne różnice w postrzeganiu roli urządzeń elektronicznych 

w życiu ich dzieci. Młodsze pokolenia same wyrosły w erze komputeryzacji i w obecnym życiu 

zawodowym i osobistym nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez telefonu komórkwego w dłoni. Są 

dumni, że ich kilkulatek biegle posługuje się smartonem, komputerem czy tabletem. Nie dostrzegają w 

tym niczego złego. Dość często zdarza się, że przedszkolak ma już własny sprzęt i to w dodatku w swoim 

pokoju.  

I nikogo nie dziwi fakt, że wiele dzieci 6-7 letnich bardzo obeznanych z urządzeniami elektronicznymi 

jest kompletnie bezradnych w obliczu konieczności zawiązania buta lub zapięcia bluzy z guzikami. Dziś 

dzieci większość czasu spędzają w pomieszczeniach – do południa w przedszkolu lub w szkole, po 

południu w domu – często przed komputerem lub telewizorem. 

Tymczasem, jak pokazują badania nad rozwojem mózgu, długie przebywanie przed komputerem 

stymuluje mózg zdecydowanie jednostronnie, rozwijając funkcje wizualne, które, choć niezbędne w 

procesie uczenia się, stanowią jedynie niewielki procent wszystkich niezbędnych do nauki funkcji 

poznawczych. Nasz mózg wszechstronnie rozwija się poprzez ruch – od najwcześniejszych miesięcy 

życia. Pełzanie, raczkowanie, bieganie, wspinanie się na schody, wchodzenie pod stół, na krawężniki, 

płoty, trzepaki, drzewa, huśtanie się itp. pozwalają na utworzenie odpowiednich połączeń nerwowych, 

zapewniają  synchronizację obydwu półkul mózgowych, pozwalają poczuć swoje ciało w przestrzeni, 

nabrać zaufania do niego i do samego siebie. Sznurowanie butów i zapinanie guzików (choć trudno teraz 

kupić buty sznurowane i bluzy na guziki – wszystko zastąpione zostało rzepami i zamkami 

błyskawiczymi – prosto i wygodnie) są najbardziej naturalnymi sposobami stymulowania rozwoju 

sprawności palców, siły i wytrzymałości mięśniowej i ogólnej koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Jeśli więc chcemy, aby nasz kilkulatek rozwijał się właściwie i należycie przygotował do nauki szkolnej, 

wyjmijmy mu tableta z dłoni i zabierzmy na podwórko. 

Urządzenia elektroniczne mają także to do siebie, że przyzwyczajają mózg do intensywnej stymulacji 

przez co świat wokół, pozbawiony tak wielu intensywnych bodźców wydaje się dzieciom mało 

atrakcyjny. Podczas gry komputerowej (skonstruowanej przez producentów w odpowiedni sposób) 

w organizmie grającego dochodzi do wzrostu poziomu neuroprzekaźnika o nazwie dopamina, 

odpowiedzialnego za odczuwanie pobudzenia i pozytywnych odczuć. Są to przeżycia niezwykle 

uwodzące – trudno z nich zrezygnować. Stąd już maleńki krok do uzależnienia. 

UZALEŻNIENIE – TO KAŻDE SPRAWIAJĄCE PRZYJEMNOŚĆ ZACHOWANIE, KOTREGO 

DANA OSOBA NIE JEST W STANIE ZAPRZESTAĆ I KTÓRE REALIZUJE MIMO 

NEGATYWNYCH NASTĘPSTW. 



 

 Na podstawie badań i doświadczeń terapeutów uzależnień sugeruje się, by odczekać z 

zapoznaniem dzieci z komputerem aż do ukończenia 7 lat. Warunkiem pełnego wykorzystania 

możliwości rozwojowych dziecka, a więc właściwego rozwoju,  jest zapewnienie dziecku w tym czasie 

zabawy, dostosowanymi do jego wieku, zabawkami i pełnej miłości interakcji z opiekunami. 

Po ukończeniu przez dziecko siedmiu lat  specjaliści zalecają wprowadzanie jedynie ograniczonej liczby 

starannie dobranych programów dla dzieci. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje brak równowagi 

w rozwoju mózgu dziecka, co z kolei grozi pojawieniem się: 

 problemów ze skupieniem uwagi, problemów w nauce i braku samokontroli, 

 upośledzeniem umiejętności społecznych, 

 problemami emocjonalnymi, jak lęki, obniżona samoocena, wreszcie depresja, 

 pojawieniem się agresji i obojętności na ludzkie cierpienie, 

 problemami zdrowotnymi, takimi jak otyłość, przemęczenie/wady wzroku, zespół cieśni nadgarstka 

itp., 

 wystąpieniem obsesji na punkcie seksu i pornografii. 

 

PODATNOŚĆ DZIECKA NA UZALEŻNIENIE 

Nie wiadomo jeszcze wszystkiego na temat biologicznych predyspozycji do uzależnienia. Wyniki badań 

naukowych wskazują, że może bardziej podatne na wszelkie uzależnienia są osoby, których organizm 

generuje mniej dopaminy. Oto aktualny stan wiedzy na temat podatności na uzależnienia: 

 Podatne są również najzdrowsze dzieci. Dziecko przeżywa codziennie wiele stresów, z którymi 

często nie potrafi sobie poradzić. Pozwolenie mu na uciekanie w świat wirtualny zwiększa szansę na 

uzależnienie. 

 Większa możliwość uzależnienia się występuje u dzieci wykazujących trudności w skupieniu uwagi. 

 Stymulacja zewnętrzna w postaci gier komputerowych i wideo stanowi bardzo silny bodziec 

pozytywny dla dzieci ze skłonnością do nudzenia się. 

 We wciągającym świecie gier chętnie zapominają się dzieci samotne. 

 Dzieci z niską samooceną – szukają w graniu ulgi od męczących je kompleksów. Gry pozwalają 

odgrywać role potężnych, pięknych, sinych i bystrych. 

 Gry mogą też stanowić ucieczkę do lepszego świata dla dzieci, które w domu są źle traktowane, 

zaniedbywane, bądź w których rodzinach występują inne poważne problemy. 

 Dzieci z zespołem Aspergera lub autystyczne – szukają ucieczki, od świata, w którym trudno im 

funkcjonować. 

 Świat gier komputerowych może też wydawać się niezwykle pociągający również dla dzieci 

cierpiących na depresję lub niepokoje. 

 



Co mogą zrobić rodzice, by nie dopuścić do uzależnienia się dziecka: 

 nadzorować czas i sposób korzystania przez dziecko z komputera, 

 nie wstawiać telewizora lub komputera do pokoju dziecka, nie dawać w prezencie smartfona, 

 dobrze poznać i starannie dobierać gry i programy udostępnianie dziecku, 

 towarzyszyć dziecku podczas gry lub innych czynności przy użyciu urządzeń elektronicznych 

(oprócz kontroli budujemy wówczas więź z dzieckiem i dajemy mu bardzo potrzebną 

informację: jesteś dla mnie ważny, chcę wiedzieć co cię interesuje, chce spędzać z tobą czas). 

 zapewniać dziecku możliwość kontaktu z rówieśnikami – jeśli przychodzą do niego koledzy czy 

koleżanki – nie pozwolić grać na komputerze, x-boxie a telefony komórkowe kazać schować 

lub zostawić w przedpokoju:o) 

 nie dopuszczać, by dziecko spożywało posiłki lub bawiło się przed telewizorem. Zasada jest 

prosta: jedna czynność w danym czasie. 

 Nie brać dziecięcych ataków złości do siebie, jako skierowanych bezpośrednio na nas. Dziecko 

bada granice, podważa decyzje, chce osiągnąć swój cel i użyje do tego niekiedy bardzo 

bolesnych sposobów. 

 ograniczać sumarycznie czas spędzony przed telewizorem i urządzeniami elektronicznymi 

maksymalnie do 1 godziny dziennie (u dzieci do 7 r.ż. do pół godziny dziennie –  w tym czas na 

oglądanie bajek) 

 I najlepiej odroczyć zapoznawanie z urządzeniami elektronicznymi swoich pociech nawet do 

wieku 7 lat. To bywa trudne z kilku względów:  

- rodzicom wydaje się, że obsługa komputera, tableta czy telefonu jest ważną i niezbędna 

umiejętnością, tak więc w trosce o rozwój dziecka czują się w obowiązku je z nimi zaznajomić, 

- rodzice pragną, by ich pociecha rozwijała maksymalnie swoje możliwości (tyle się teraz czyta 

i słyszy o możliwościach mózgu a rozwój dzieci jest obecnie dla wielu rodziców najważniejszy), 

twórcy gier komputerowych przekonują zaś o tym, że dzięki grom nasze dzieci będą miały okazję 

się rozwijać (tymczasem badania pokazują, że np. dodawanie jabłek w realu /chwytanie w dłonie, 

przekładanie itp./ stymuluje zdecydowanie więcej funkcji poznawczych i zmysłów oraz rozwija ich 

koordynację niż wykonywanie tej samej czynności na ekranie komputera), 

- rodzice sami rzadko rozstają się ze swoim smartfonem lub komputerem (grają, wysyłają maile, 

czatują lub udzielają się na facebooku) stąd wirtualny świat jest jednym z lepiej przez nich 

poznanych- mogą więc jako specjaliści pokazać go dziecku, 

- dziecko posadzone przed ekranem komputera ma jedną cudowną właściwość:  jest, a jakoby go nie 

było. Dla rodzica chwila ciszy, bez zadawania pytań, ciągłego „czegoś chcenia”, czy kłótni między 

rodzeństwem to błogosławieństwo, tak uwodzące, że trudno sobie tego odmówić. Dzięki 

malutkiemu urządzeniu czas spędzany w samochodzie, poczekalni czy urzędzie upływa 



bezproblemowo. Czas, którego rodzic nie potrafi wypełnić dziecku inaczej, sam często pochłonięty 

wysyłaniem esemesów, lub poszukiwaniem czegoś w internecie. 

- dziecko, zaznajomione z urządzeniami elektronicznymi nie łatwo zrezygnuje z możliwości ich 

używania. Rodzic, chcą ograniczyć lub wręcz zabronić gry naraża się na wybuchy agresji, salwę 

złości i nieprzyjemne epitety kierowane pod jego adresem. To bardzo wyczerpujące – tymczasem 

zgoda na żądania malucha- daje widok zadowolonej buzi naszej pociechy a więc i nam poczucie 

szczęścia oraz upewnienie się w roli dobrego rodzica (w myśl, zasady, że przy dobrych rodzicach 

dzieci nie płaczą i nie złoszczą się). Tymczasem frustrowanie naszych pociech to w obecnych 

czasach jedno z bardzo ważnych, choć faktycznie niezmiernie trudnych zadań rodzicielskich. W 

świecie możliwości, ogromu kuszących rzeczy i reklam, trudno rozróżnić między dziecięcym 

„chcę” a „potrzebuję”. „Chcę”- to zachcianka, chwilowy kaprys, i choć wygląda jakby od niego 

zależało szczęście i całe życie naszego dziecka, to jednak jest tylko porywem chwili, dziecięcym 

pragnieniem aby mieć wszystko co piękne i fascynujące. „Potrzebuję” – to mądra miłość, która jest 

dalekowzroczna i rozumiejąca, która wie, że zaspokajanie wszystkich zachcianek wychowuje 

człowieka niedojrzałego, bezradnego i nieszczęśliwego w obliczu frustracji. 

 

W celu sprawowania kontroli nad rozwojem dziecka konieczne jest: 

 Przygotowanie planu korzystania z komputera, telewizora, innych urządzeń elektronicznych: 

ustalenie miejsca, granic czasowych, pory dnia itp. 

 Ustalenie ograniczenia dotyczącego treści gier, rodzaju stron internetowych, dostępnych 

programów telewizyjnych itp.  

 Opracowanie zestawu konsekwencji i egzekwowania ich. 

 Obmyślenie zestawu czynności, które są atrakcyjne dla członków rodziny, tak by czas w realu 

mógł być konkurencyjny dla czasu wirtualnego. Pamiętajmy, że dzieci uwielbiają spędzać czas 

z rodziną, pod warunkiem jednak, że jest to rzeczywiście czas, w który rodzice angażują się 

całymi sobą, dając dzieciom ważny komunikat, że są teraz wyłącznie dla nich (wyłączają telefon 

lub pozwalają mu dzwonić a esemesom przychodzić i nie odbierają ich).  

O wszystkich ustaleniach poinformujmy dziecko, wyjaśnijmy, że kierujemy się miłością i troską, 

dbając o właściwy jego rozwój. I nie oczekujmy, że to zrozumie, wystarczy, że będzie wiedział, 

że tak postanowiliśmy. 

 

Propozycja konsekwencji za nieprzestrzeganie ustalonych zasad: 

Wiek od 5 do 11 lat 

Pierwsze wykroczenie- koniec gry i rozmowa z rodzicami 

Drugie wykroczenie- koniec gry, rozmowa z rodzicami, zakaz grania do końca dnia 

Trzecie wykroczenie – koniec gry, rozmowa z rodzicami, zakaz grania w weekend 



Czwarte wykroczenie – koniec gry, rozmowa z rodzicami, zakaz grania przez tydzień i rozmowa o 

groźbie utraty wszystkich możliwości grania 

Piąte wykroczenie – utrata wszystkich możliwości grania przynajmniej na miesiąc. W tym momencie 

rodzice i dziecko muszą ustalić prawidłowe zasady regulujące granie, których przestrzeganie jest 

warunkiem dopuszczenia gier. 

Pamiętajmy, że dziecko będzie przyciskać nas i testować granice, do jakich może się posunąć. Jeżeli 

odbierzemy komputer na tydzień nie wolno zwrócić go przed upływem czasu – nawet gdyby dziecko z 

zapałem wykonywało wszelkie prace domowe albo miało urodziny. Takie działania należy docenić, lecz 

w sprawie komputera nie wolno odpuszczać. W przeciwnym razie dziecko uzna nasze groźby za 

niegroźne i stracimy autorytet. Dziecko, któremu od czasu do czasu udaje się złamać rodziców, nasila 

swoje działania, każdorazowo zwiększa nacisk. 

 

  

Na podstawie H.Cash, K. McDaniel „Dzieci konsoli” opracowała A. Świętczak-Matuszewska – pedagog 

szkolny 

 

 


