
Negatywne oddziaływanie telewizji na rozwój dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

 

Obecnie telewizja zajmuje istotne miejsce w procesie wychowania dzieci. Jest  dla nich nie tylko 

źródłem informacji, ale staje się także jednym z wielu istotnych form spędzania wolnego czasu,  staje 

się ona także źródłem wielu zagrożeń dla małego odbiorcy. 

     Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie podatne na wpływ środków masowego przekazu. 

Dzieje się tak dlatego, iż mają mniejszy bagaż własnych doświadczeń, słabszą zdolność do odróżniania 

rzeczywistości od fikcji, niewykształcony do końca poprawny system wartości, ogólnie słabszą 

konstrukcję emocjonalną, psychiczną, umysłową i fizyczną. 

    Niekorzystny wpływ telewizji dotyczy zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Telewizja ma 

także wpływ na osobowość dziecka , na jego sferę poznawczą i emocjonalną. 

       Forma programów telewizyjnych jest bardzo atrakcyjna poprzez ruchomy obraz i dźwięk , co 

bardziej przyciąga uwagę młodych odbiorców. Oglądanie telewizji jest bardzo łatwą i przyjemną 

formą spędzania czasu wolnego. Natomiast źle wpływa na poziom sprawności myślenia 

abstrakcyjnego i fantazji. Podczas oglądania telewizji system nerwowy dziecka jest obciążony zbyt 

dużą ilością bodźców, które atakują układ słuchowy i wzrokowy. Długie oglądanie telewizji ma 

negatywny wpływ na układ nerwowy , zmuszony do nieustannej pracy, która prowadzi do jego 

zmęczenia. Może dojść do poważnych uszkodzeń takich jak: zaburzenie koncentracji, trudności w 

skupieniu uwagi, drażliwość, nadpobudliwość. Spada samoocena dzieci, co w rezultacie przekłada się  

na szereg trudności w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się spotykają. Dzieci zatracają umiejętność 

przewidywania swoich reakcji. Są to konsekwencje nadmiernego obciążenia układu nerwowego, 

spowodowane zbyt dużą ilością wrażeń, informacji czerpanych z telewizji. Na treści oglądane w 

filmach i bajkach dzieci reagują bardzo żywiołowo. Silne wrażenia mają swe odzwierciedlenie w 

lękach nocnych , objawia się to min. w moczeniem dziecka. 

U dzieci w wieku przedszkolnym, nadmierny czas spędzony przed ekranem telewizyjnym powoduje 

: 

– zaburzenia komunikacji, gdyż dialog z ekranem jest jednostronny; 

– zniekształcenie wyobraźni i aktywności twórczej; 

– upośledzenie prawidłowej mowy u dzieci, szczególnie tych, którym pozwala się oglądać wiele 

filmów wideo ( bohaterowie bajek czy filmów często porozumiewają się swoistą niby- mową, którą 

naśladują dzieci); 

– zaburzenia postrzegania perspektywy; 

– wykształcenie postrzegania fotograficznego i dwuwymiarowego rzeczywistości oglądanej na 

ekranie; 

-kształcenie podatności na sugestię i bezkrytyczność; 

– wytwarzanie sztucznych potrzeb; 

 



– indukcją zachowań agresywnych i fobii, związanych z treściami oglądanych filmów. 

 

     Spędzanie przez dzieci wielu godzin przed ekranem telewizyjnym musi prowadzić do określonych 

zmian w organizacji ich dnia. Słusznie określa się telewizję jako „ złodziej czasu”, który „ kradnie” 

cenny czas przeznaczony na inne ważne obowiązki. Niezwykle groźne , z punktu widzenia 

wychowawczego jest występujące zjawisko ograniczania, bądź skracania czasu na rodzinne rozmowy 

rodziców z dzieckiem, a  także na wspólne relacje ze swoim rodzeństwem. Telewizja eliminuje zajęcia 

hobbystyczne, skraca czas na kontakty z rówieśnikami, wspólne gry, zabawy, rozmowy, co w 

konsekwencji niewątpliwie będzie miało wpływ na niekorzystny rozwój społeczny dziecka. 

Dominujące miejsce telewizji powoduje, że inne środki masowego przekazu takie jak: radio schodzą 

na dalszy plan lub zostają wyrzucone z życia dziecka, co prowadzi do zubożenia jego osobowości 

poprzez uczestnictwo jedynie w kulturze audiowizualnej. Redukcji ulegają też formy uczestnictwa 

dziecka w kulturze takie jak : chodzenie do teatru, kina czy filharmonii. Są to  niepokojące zjawiska, 

które wskazują jak bardzo uboga staje się przestrzeń kulturowa dziecka, zdeterminowana i 

przepełniona kulturą wirtualnego obrazu. Zawęża się obszar uczestnictwa dziecka w różnych formach 

uczestnictwa społecznego, staje się ono monotematyczne , zdominowane przez telewizję. 

      Częste oglądanie scen przemocy nie tylko stymuluje agresję dziecka, lecz jest następstwem jego 

agresywności, w wyniku czego znajduje ono usprawiedliwienie dla własnych agresywnych czynów i 

preferuje coraz to bardziej brutalne sceny grozy. Im więcej scen przemocy dziecko ogląda w 

telewizji, tym bardziej staje się agresywne, a im dłużej ogląda , tym bardziej jest przekonane, że są 

to relacje prawdziwe. Oglądanie scen przemocy i agresji może powodować wybuchy zachowań 

agresywnych nawet z czasem odroczonym. Dzieci nieakceptowane w grupie rówieśniczej, w 

środowisku lokalnym, rówieśniczym oglądają wiele scen przemocy, uczą się z ekranu zachowań 

agresywnych. 

     Najbardziej szkodliwa jest jednak przemoc demonstrowana  przez głównego bohatera. Bywa, że 

śmierć przedstawiona jest groteskowo, a przemoc pozostaje bez kary, o poczuciu odpowiedzialności i 

krzywdy nie ma w ogóle mowy. Powoduje to, że dziecko znieczula się na agresję czy zabijanie. Młody 

widz przestaje się orientować w świecie rzeczywistym. Wiele programów emitowanych w telewizji 

przekazuje zniekształcony obraz świata. Dla zwiększenia oglądalności prezentowane w nich 

wydarzenia przesycone są agresją. Z filmów animowanych i gier przeznaczonych dla najmłodszych, 

dziecko dowiaduje się w jaki sposób można kogoś zabić, jakim ciosem najskuteczniej można pokonać 

przeciwnika. Bohaterowie najmłodszych widzów są uosobieniem różnych sił w walce dobra ze złem, 

niestety środkiem do osiągnięcia celu jest na ogół przemoc. Sposób na rozwiązywanie konfliktów to 

używanie pięści, a nie rozmowa. Nagminne są sceny miażdżenia kończyn, sztyletowania czy pobicia. 

Te sceny widoczne są najczęściej w japońskich kreskówkach, które uczą najmłodszych, że w celu 

osiągnięcia sukcesu w szkole lub w śród znajomych, należy pokonać przeciwnika poprzez uderzenie, 

kopnięcie a najlepiej zabicie. Treść tych bajek nie bardzo jest zrozumiała, ale nie ma się kogo zapytać, 

ponieważ najczęściej dziecko ogląda telewizję samo. Dzieci podczas oglądania kreskówek czuje się 

bezradne i jeszcze mniejsze, bo kto dorówna swoją siłą i odwagą bajkowemu bohaterowi. 

 

W filmach animowanych coraz częściej człowiek ukazywany jest jako istota niezniszczalna, 

wszechwładna, posługująca się nie własnym rozumem, lecz różną bronią oraz metodami sztuk walki. 

Ponadto bohaterowie mają po kilka żyć. Kreują wizerunek  człowieka niezniszczalnego. Osoby 

przestrzegające prawa, przedstawiane są w tych filmach jako naiwne i tchórzliwe, natomiast postacie 

próżne i interesowne , które dla własnego dobra są w stanie zrobić wszystko, są postaciami 



pozytywnymi. Oglądanie przez dzieci kreskówki o wyżej opisanym charakterze, bardzo silnie 

pobudzają emocjonalnie. Potem na skutek wielorakiego oglądania scen przemocy i agresji, u dzieci 

występuje zobojętnienie i brak reakcji na zło. 

      Bierne oglądanie kreskówek, wyłącza dzieci z jakiejkolwiek aktywności fizycznej , nie uczestniczą w 

zabawach na świeżym powietrzu, co jest niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Przykładem jest 

tak zwana choroba telewizyjna, jej objawy to zapadnięta klatka piersiowa , zaokrąglone plecy, 

schorzenia oczu oraz lęki nocne. 

      Dzieci często oglądają telewizję bez zachowania odpowiednich norm higieny. Siedzą zbyt blisko 

ekranu i długotrwale się w niego wpatrują, co powoduje liczne wady wzroku. Nieustanne 

wpatrywanie się w ekran telewizora może ujemnie wpływać na wzrok dziecka, ponieważ każdy 

aparat telewizyjny emituje promieniowanie zawierające minimalną dawkę promieni X, które mogą 

być dla organizmu dziecka szkodliwe. 

 

Specjaliści twierdzą, iż optymalna odległość od ekranu telewizyjnego powinna wynosić co najmniej 

2,5 metru. Zasada nie jest przestrzegana w wielu rodzinach. 

     Z jednej strony telewizja może stanowić zagrożenie w procesie wychowania i kształtowania się 

postaw dziecka, natomiast z drugiej strony posiada wiele pozytywnych aspektów – przybliża bowiem 

ona dziecku świat, umożliwiając mu poznanie różnych kultur i zwyczajów innych ludzi. Pokazuje życie 

roślin, zwierząt, a także inne zjawiska przyrodnicze oraz programy edukacyjne, które wzbogacają 

wiedzę i ułatwiają naukę języków obcych. 

 

    Zadaniem dorosłych jest zatem  przygotowanie młodego odbiorcy do odbioru mediów w sposób 

odpowiedzialny i korzystny. Dzięki nauczycielom, rodzicom, dorosłym, dziecko ma okazję 

świadomego i celowego wyboru treści emitowanych przez szklany ekran. 

 

 

Szanowni Państwo zwracajmy uwagę jakie bajki oglądają nasze pociechy oraz w jakie gry grają. 

Niestety coraz częściej zauważam że dzieci oglądają bajki nie odpowiednie dla nich oraz grają w gry 

zawierające przemoc. Zauważa się to podczas zabaw swobodnych dzieci. 

 

 


