
„Twoje dziecko bezpieczne w Sieci” – materiały dla rodziców, biorących udział w 

prezentacji przeprowadzonej przez psychologów PPP – P nr 2 w Częstochowie w dniu 15.04.2021 

roku. 

Materiały te zostały przygotowane na podstawie udziału prelegentek: Bożeny Bator i Agnieszki Ujma w cyklu 

wykładów na ten temat, prowadzonych przez medioznawcę i pedagoga p. Małgorzatę Więczkowską oraz na 

podstawie własnych doświadczeń uzyskanych w ramach praktyki psychologicznej 

Negatywny wpływ mediów  na dziecko: 

• Zaburzenia snu, koszmary nocne 

• Stymulacja agresywnych fantazji 

• Używanie wulgaryzmów 

• Wywoływanie nowych form zachowań agresywnych, czasami wręcz instruktaż 

niebezpiecznych zachowań  

• Skłonność do impulsywności, zaburzenia spostrzegania rzeczywistości 

• Formowanie się agresywnych zachowań – dzieci które dużo grają są znacznie agresywniejsze 

od rówieśników 

• Przyczyniają się do upadku autorytetów 

• Zacierają różnice między wyobraźnią odbiorcy a rzeczywistością 

• Coraz częściej zastępuje drugiego człowieka jako partnera dialogu 

• Jest  istotnym  narzędziem manipulacji opiniami i poglądami dzieci i młodzieży 

• Towarzyszy dziecku często przez wiele godzin dziennie (ogranicza inne zajęcia , przede 

wszystkim ruchowe i pobyt na świeżym powietrzu) 

• Jest magnesem przyciągającym i uzależniającym dziecko 

• Przeżycia dzieci, jakie dostarczają im środki masowego przekazu wpływają na ich rozwój 

emocjonalny – wzrost lękliwości z powodu wielu scen przemocy i agresji – dzieci naśladują 

takie zachowania – naukowcy amerykańscy obliczyli, że aby obejrzeć tyle aktów przemocy, 

ile dziecko ogląda między 6 a 7   rokiem życia, trzeba być w środowisku przestępczym przez 

580 lat.  

Nadmierne korzystanie z komputera prowadzi do: 

 Zaniku więzi rodzinnych; 

 Pogarszania stanu zdrowia – wady kręgosłupa, wzroku; 

 Zmęczenia, zaniedbywania obowiązków, rozkojarzenia; 



 Uzależnienia – najmłodszy pacjent Centrum Uzależnień Medialnych miał 2 lata ( od TV – dane 

sprzed kilku lat), zaś najmłodszy uzależniony od gier komputerowych – 9 lat – wiek dzieci 

uzależnionych szybko się obniża! 

 Dzieci się odwrażliwiają na zachowania agresywne – jest to wręcz konieczne dla młodego 

odbiorcy - nie da się zbyt długo oglądać scen przemocy bez obniżenia wrażliwości (sceny 

takie bowiem rodzą ogromny niepokój i lęk, a są to stany emocjonalne bardzo wyczerpujące; 

ludzie dążą do tego, aby obniżać swe napięcie); 

 Uzależnienia od silnych bodźców  - od adrenaliny, emocji, sieci – to swoiste, elektroniczne 

LSD, rodzi niepokój psychoruchowy. Dzieciom, które często korzystają z mediów trudniej 

jest się skupić na zajęciach szkolno – przedszkolnych;  

 Utożsamiania się z bohaterami gier – naśladują agresję:  TO SIĘ DZIEJE POWOLI, ALE 

SYSTEMATYCZNIE; 

 Preferowania postaw konsumpcyjnych typu „wszystko mi się należy”; 

 Wulgaryzacji słownictwa; 

Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę: 

• Gracz nie jest biernym odbiorcą – uczestniczy aktywnie, sam dokonuje wyborów, jest 

bohaterem, wybiera środki, a czasem  tortury; 

• Dziecko uczy się, jak być szybszym , lepszym - ale często w sposób niegodziwy - jak ominąć 

zasady, zabić, dojść do celu za wszelką cenę, bez zastanawiania się nad tym, jakimi środkami; 

• Niebezpieczny jest efekt wielokrotnego powtarzania – prowadzi to do uczenia się; 

• Kojarzenie zachowań agresywnych z nagrodą – to w myśl mechanizmów psychologicznych 

wzmacnianie takich zachowań – jest to zjawisko bardzo niebezpieczne! 

• Przyzwyczajanie do obrazów magiczno – okultystycznych, a wręcz satanistycznych, a 

wszystko podane w formie zabawowej; 

• Wywoływanie podatności na psychomanipulację; 

• Już w grach dla 3 –latków uczy się dzieci jak np. zaszkodzić sąsiadowi ( z instruktażem); 

• Dziecko może myśleć, że życie jest względne; 

• Znacznie podwyższają poziom lęku u dzieci – muszę zabić pierwszy, bo jak nie -  to mnie 

zabiją; coraz więcej dzieci kierowanych jest przez rodziców do psychologa z powodu lęków, 

które, jak wskazują badania, wykonane przez psychologa, mają swe źródło w odbiorze i 

częstotliwości korzystania przez dziecko z gier komputerowych; 

• Niektóre gry zawierają dużo elementów erotyzujących dzieci – często z gier, przeznaczonych 

dla starszego odbiorcy, korzystają dzieci dużo młodsze (przedszkolne, czy wczesnoszkolne; 

pierwszy raz  - na ogół przez przypadek). Dzieci w tym wieku są w stanie zdrowego uśpienia 



zmysłowości, ponieważ jest to dla nich bezpieczne i  nie są jeszcze na sposób psychologiczny 

gotowe do właściwego odbioru tego rodzaju bodźców. Wejście na strony pornograficzne czy 

rozbudzające dzieci seksualnie powoduje ogromne spustoszenie w rozwoju osobowości 

dziecka. Dzieci czują się zbrukane, nieczyste i bardzo często wchodzą w poczucie winy w 

związku z całą tą sytuacją. Każdy pierwszy bodziec w nas, ludziach, jest bardzo silny i mocno 

zapamiętywany przez organizm. Nie można więc pozwolić, by małe dzieci uczyły się tej tak 

ważnej i wrażliwej sfery rozwoju człowieka na obrazach erotyzująco – pornograficznych. 

Ratunkiem jest tu silna więź dziecka z rodzicem, który, poinformowany przez dziecko, 

właściwie może pokierować jego emocjami tak, by szkody uczuciowe były jak najmniejsze. 

Przykłady rozmów z dziećmi na danym poziomie wiekowym, dotyczących  pornografii w sieci, 

znajdziecie Państwo na stronach: www.opornografii.pl oraz w materiałach na You Toube: 

Pandemia pornografii.  

• U dziecka zacierają się granice między dobrem a złem – wszystko staje się względne; 

•  Agresja przestaje robić wrażenie – „ja się tylko bawię”; 

• Przemoc nie jest karana, z czasem - nie robi na dziecku wrażenia. 

 

Jak uniknąć niebezpieczeństw wynikających  

z niekontrolowanego korzystania przez dzieci z gier komputerowych? 

 Kontrolujmy wybraną grę, także tę pożyczoną od kolegi, poznajmy jej treść i sposób 

korzystania z danej gry; 

 Wprowadzajmy ograniczenia czasu gry – niektórzy rodzice z dobrym skutkiem stosują 

„minutnik”; 

 Znajdźmy czas na wspólną grę z naszymi dziećmi – pozwoli nam to kontrolować relację 

dziecko – media, obserwować i właściwie reagować na jego reakcje emocjonalne oraz 

odpowiadać na pytania dzieci; 

 Nie instalujmy urządzeń do gier komputerowych w pokoju dziecka – ryzykujemy utratę 

jakiejkolwiek kontroli ich wykorzystywania przez nasze pociechy; 

 Przedstawiajmy dziecku nowe sposoby korzystania z komputera, np. z innych programów 

niż gry; 

 Kupujmy gry odpowiednie do wieku dziecka, pomimo jego sprzeciwu lub odmiennej 

sugestii; 

 Przestrzegajmy przerw na odpoczynek, proponujmy alternatywne formy rozrywki, np. 

aktywność ruchową. 

Tylko taki rodzic, który jasno, czytelnie określa granice, zapewnia dziecku poczucie 

bezpieczeństwa.  

 

http://www.opornografii.pl/


Dlaczego nie stawiamy dzieciom granic? Z powodu: 

- lęku przed sprawieniem przykrości dziecku; 

- lęku przed złością i gniewem dziecka; 

- lęku przed okazaniem się złym rodzicem; 

- lęku przed własną nieudolnością w byciu konsekwentnym  rodzicem; 

- braku świadomości gdzie daną granicę wytyczyć ( czyli brak świadomości jaki system wartości 

chcę dziecku zaszczepić); 

- lenistwa/wygody. 

Dr Kimberly Young wskazuje kryteria, z których pięć musi być spełnionych, aby można było 

powiedzieć o uzależnieniu od Internetu: 

1. Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem /myśli o poprzednich, bądź 

następnych pobytach w sieci/? 

2. Czy czuje potrzebę używania Internetu przez coraz dłuższe okresy czasu? 

3. Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania 

korzystania z Internetu? 

4. Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może 

korzystać z Internetu? 

5. Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało? 

6. Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu? 

7. Czy oszukuje Ciebie, aby ukryć narastający problem Internetu? 

8. Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na pogorszony 

nastrój / uczucia bezradności, winy, lęku, depresji/? 

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem – spróbujcie wspólnie znaleźć strony, które mogą 

zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Pomocne będą 

edukacyjne serwisy internetowe: 

www. sieciaki.pl;  www. necio.pl  

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie ; 

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania  z osobami poznanymi w sieci ; 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich  prywatnych danych; 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci;  



6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka (np. jeśli napotka strony pornograficzne – często 

dzieje się to przez przypadek); 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści - nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do 

współpracującego z nią punktu kontaktowego -  Hotline / www.dyzurnet.pl /. Punkt  ten 

kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi; 

8. Przyjrzyj się, jak twoje dziecko korzysta z Internetu ; 

9. Zapoznaj dziecko z Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie; 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami -  

Internet jest źródłem wiedzy, wiec pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób 

w pełni korzystać z jego bogactwa.  

 

Warto stworzyć wspólnie z dzieckiem umowę dotyczącą korzystania przez nie z Internetu, ale 

również ogólnie ze wszystkich urządzeń mobilnych. Umowa ta powinna zawierać: 

1. Określenie czasu korzystania z urządzeń i Internetu; 

2. Konieczność używanie nicku/pseudonimu; 

3. Sposób postępowania w przypadku trudniejszych sytuacji, np. gdy dziecko coś zaniepokoi, 

czegoś się przestraszy; 

4. Informacje co do prywatności i nieujawniania swoich danych; 

5. Informacje dotyczące postępowanie w przypadku propozycji spotkania się dziecka z kimś 

poznanym w sieci; 

6. Wskazówek związanych z używaniem stosownego języka w Internecie; 

7. Poinformowania rodzica o plikach niewiadomego pochodzenia; 

8. Informacje związane z prawami autorskimi… 

9. Inne kwestie, które są ważne do ustalenia z dzieckiem. 

Jak formułować komunikaty związane z korzystaniem z mediów, a  skierowane do dziecka: 

1. Opisz co widzisz, np. „Książki i zeszyty leżą nieotwarte na biurku, a ty grasz!” zamiast 

„Znowu grasz, a potem jedynki, mam tego dość!” 

2. Udziel informacji, np. „Kiedy przychodzi pora odrabiania lekcji, wyłącz komputer.” zamiast 

„Natychmiast wyjdź z tego komputera!” 

3. Wyraź to jednym słowem lub gestem, np. „komputer” zamiast „Znowu nic nie robisz, tylko 

grasz.” 



4. Opisz co czujesz, np. „Złości mnie, kiedy wchodzę do pokoju, a ty zamiast odrabiać lekcje, 

grasz!” zamiast „Natychmiast przestań grać, jesteś nieznośny, znowu to samo!!” 

5. Napisz liścik – słowo pisane nie podnosi głosu ;), np. Jestem już zmęczony, skończ grać, 

wyłącz mnie. podpisano Twój komputer. 

 Słowa klucze, odpowiednie komunikaty  : 

    Zależy mi na tym, żebyś… 

                               Oczekuję, że …. lub oczekuję od ciebie, że … 

                              Najpierw wolisz zrobić to … czy to … 

W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej i potrzebuje stymulacji 

wielozmysłowej. Ograniczenie rodzaju bodźców tylko do odbioru medialnego może mieć negatywny 

wpływ na rozwój mózgu! 

Mały człowiek potrzebuje przede wszystkim doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja, ani 

komputer nie zastąpią dziecku kontaktów społecznych. Filmik dostępny na stronie 

www.mamatatatablet.pl 

Gdzie szukać pomocy? 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku. 

Konsultant Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne 

dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. 

Realizując swoją misję: 

 Oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną. 

 Uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania. 

 Uczy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone. 

 Informuje  dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda. 

 Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. 

Zanim udostępnisz dziecku smartfon lub tablet zabezpiecz urządzenia, szczegółowe instrukcje 

można znaleźć w Internecie. 

 

 

Materiały opracowały osoby prowadzące prezentację: Bożena Bator i Agnieszka Ujma – 

psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Częstochowie 

http://www.mamatatatablet.pl/

