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Bez względu na to, ile masz zajęć, 

najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić               

dla przyszłości swego dziecka, oprócz 

okazywania mu miłości przez przytulanie,                 

jest codzienne głośne czytanie                                

oraz  radykalne ograniczenie telewizji.                                                                                                                                                                                                                             

Jim Trelease 

 

DRODZY RODZICE… 
Stres, agresja, nadpobudliwość, problemy                      

ze snem, uzależnienia. To wszystko dotyczy 

naszych dzieci już od najmłodszych lat. Jeśli nie 

odetniemy ich od szkodliwych bodźców, następne 

pokolenia mogą nie być w stanie kontynuować 

cywilizacji. 

Za dużo obrazów, dźwięków, kolorów, 

światła? 

Dzieci szybko opanowują umiejętność korzystania 

z komputera czy TV, ale nie są przystosowane              

do nadmiaru bodźców, które są z nich emitowane. 

Tak naprawdę dziecko nie powinno oglądać                   

w ogóle telewizji do 3., a niektórzy fachowcy 

sugerują, że nawet do 4. roku życia. A potem 

może korzystać z tych mediów pod ścisłą kontrolą 

rodziców, objaśniających to, co się dzieje                       

na ekranie. Wzorce, które dzieci poznają                       

z telewizji, mogą być niebezpieczne: liczne 

reklamy, sceny przemocy, to nieodpowiednie 

bodźce dla dziecka. 

Dziecko patrzy na spłaszczony obraz, który                    

na dodatek zmienia się zbyt szybko. To wszystko 

powoduje, że mały człowiek nie do końca jest 

sobą. Dziecko nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji, 

świata realnego od wirtualnego. 

Dziecko uzależnia się od silnych 

bodźców… 

Bardzo szybko. Odstawione od TV lub komputera 

dostaje ataku złości, nie potrafi się kreatywnie 

bawić, bo się nie nauczyło czerpać satysfakcji                 

z własnej aktywności. 

Dzisiejszy świat nie sprzyja dobremu 

samopoczuciu dzieci. Są one permanentnie 

narażone na nadmiar bodźców,                                    

przed którymi nie mogą się ochronić.  

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje 

środowiska, które umożliwia poznanie otoczenia 

poprzez ruch, dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. 

Tymczasem często dzieci narażone są                             

na nadmierny hałas pochodzący od stale 

grającego telewizora. Mają za mało ruchu                    

na świeżym powietrzu, za dużo kontaktu                        

ze światem wirtualnym, a za mało z realnym. 

Oglądanie telewizji wymusza postawę nieruchomą, 

co sprzyja skrzywieniu kręgosłupa i otyłości. 

Rodzice są zapracowani, zmęczeni, a niektórzy 

nie potrafią się zorganizować. Wracają do domu 

wieczorem i nie przywiązują wagi do tego, co robi 

ich dziecko. To ono ma się zająć sobą i wybiera 

najłatwiejszy sposób: oglądanie telewizji                      

lub korzystanie z komputera, gdzie wysiłek jest 

niewielki, a na ekranie zawsze coś się dzieje.. 

Coraz rzadziej te wieczorne godziny, kiedy mama 

czy tata wracają z pracy są przeznaczone                  

na spędzenie z dzieckiem czasu. Ono na pewno 

tęskni za kontaktem z rodzicami. Fachowa 

literatura mówi też, że u dzieci korzystających                   

od wczesnych lat z komputera i telewizora 

wykrywa się  więcej zachowań autystycznych. 



 

 

Dziecko nie jest dodatkiem do rodziny, nie uda się 

wychować go „przy okazji”. Dziecko to odrębny 

byt, to człowiek, tyle że mały. Trzeba włożyć wiele 

pracy w wychowanie. Trzeba myśleć i planować, 

słuchając przy tym dziecka. Warto znać jego 

potrzeby i możliwości. 

Czekają nas pokolenia agresywnych, 

zestresowanych i oczekujących wszystkie-

go "od razu" przebodźcowanych przysz-

łych dorosłych… 

Jest taka książka "Toksyczne dzieciństwo".  

Autorka pisze, że nasza kultura ewoluuje szybciej, 

niż biologia. Tryb, w jakim żyją nasze dzieci, 

niszczy ich zdolność myślenia i uczenia się. Jeśli 

tego nie zmienimy, kolejne pokolenie może być 

niezdolne do kontynuowania istnienia naszej 

cywilizacji. 

Według WHO szacuje się, że do 2020 roku liczba 

zaburzeń neuropsychicznych u dzieci wzrośnie                   

o 50 proc. Zawierają się w tym: zaburzenia 

odżywania, nadpobudliwość, agresja, 

uzależnienia. W konsekwencji  może to prowadzić 

do licznych samookaleczeń, a nawet samobójstw.                             

Z uzależnieniami jest tak, że najpierw pojawia się 

telewizja, potem komputer, a potem coraz 

silniejsze używki, żeby dać sobie radę ze stresem. 

Dzieci po prostu nie są w stanie tego wszystkiego 

udźwignąć. 

One mają potrzebę bezpieczeństwa, miłości, 

odpoczynku. My sami już nie umiemy 

odpoczywać, całe życie spędzamy w pracy                   

lub przed komputerem. A dzieci idą w nasze ślady. 

Przerzucamy na nie nasz tryb życia, zatruwamy je 

nim. To zgubne, bo w tych najmłodszych latach 

powstają zręby przyszłego rozwoju, charakteru, 

osobowości. 

Dlatego zacznijmy czytać dzieciom… 

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę                            

w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania.                    

Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka                    

z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. 

Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy 

utrwalać u małych czytelników zamiłowanie                   

do książek.  

Wyrobienie nawyku regularnego czytania                         

i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, 

może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy 

domu i szkoły.  

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci 

książki, musimy pamiętać zarówno my, 

nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien 

dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom 

bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal.                      

Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną                   

z czytania dzieciom: 

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową 

między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wsłuchane 

jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu 

poczucie bezpieczeństwa.  

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.                 

Po zakończeniu czytania możemy zapytać:                     

Czy wiesz, co wydarzyło się później?  

3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, 

wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania 

zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.  

4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy 

odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się            

z książkowym bohaterem.  

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce 

problemy opisane w bajkach na pewno poruszą 

niejedno serduszko.  

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie 

spędzić czas. W dziecięcym życiu są momenty, 

które dobra bajka, przeczytana ciepłym, 

modulowanym głosem, jest niezastąpiona.  

7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele 

wydawnictw proponuje serie książeczek. Czekając 

na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko 

rozbudza w sobie ciekawość.  

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele 

informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać 

ciągle tych samych bajek. Często może to być 

znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.  

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki 

bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest 

zrozumieć codzienne sprawy.  

10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się                  

z rówieśnikami i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, 

bratem czy siostrą to problem, ale w wielu 

książkach znajdują się opowieści, które pomogą 

dziecku sobie z nim poradzić. 

Pamiętajmy – nie czytamy nie dlatego, że 

biedniejemy, lecz biedniejemy dlatego, że nie 

czytamy. Pamiętajmy również o tym, że istnieją 

biblioteki, w których na dzieci czeka wiele 

wspaniałych książek. Brytyjczycy uważają, że 

intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci, którym 

czyta się od najmłodszych lat, jest o 30% szybszy  

niż dzieci, którym rodzice nie czytają. Czytajmy 

dzieciom i zróbmy wszystko, aby w przyszłości 

same czytały.   

Postanów sobie czytać codziennie, choćby przez 

kwadrans, po roku odczujesz skutki... 

                                                         Henryk Mann 


