
DRODZY  RODZICE! 

Spędzamy teraz bardzo dużo czasu z naszymi dziećmi, zamknięci przymusowo w domu. 

Coraz częściej słyszymy : „ Mamo, tato nudzi mi się!” 

Wyczerpują się nam pomysły na kolejne gry i zabawy. Szukamy ratunku w tabletach i smartfonach, 
oferujących atrakcyjne dla maluchów gry, bajki, filmy i filmiki. Niekiedy wykorzystujemy je jako formę 
nagrody dla dziecka. Zanim jednak zdecydujemy się na taki sposób spędzania czasu przez nasze 
pociechy, postarajmy się pamiętać, że nadmierne i niekontrolowane korzystanie z urządzeń mobilnych 
jest szkodliwe.  

                  NIE  MEDIA  CYFROWE  SĄ  ZŁE, ALE  ICH NIEWŁAŚCIWE  UŻYWANIE 

W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki i gwałtowny rozwój technologii cyfrowej. 

Już dwulatki potrafią obsługiwać urządzenia mobilne, a smartfony i tablety stały się najbardziej 

pożądaną przez maluchy zabawką. W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej głosów 

mówiących, że nowoczesny sprzęt emituje promieniowanie, które może być groźne przede wszystkim 

dla dzieci. 

W 2017r. ukazał się artkuł autorstwa dr Cindy Sage i dr Ernesto Burgio, w którym uczeni zwracali 

uwagę na to, że łączność bezprzewodowa stwarza dla dzieci wiele zagrożeń po postacią zarówno 

zaburzeń czynności intelektualnych, jak i zaburzeń zachowania.  

W ostatnim czasie pojawiła się duża ilość publikacji, których autorzy – logopedzi, psychologowie, 

lekarze pediatrzy zauważają, że nie jest to jedyne niebezpieczeństwo, na jakie narażone są 

szczególnie małe dzieci. Nadmierne, niekontrolowane korzystanie z tzw. urządzeń mobilnych może 

powodować opóźnienie rozwoju mowy u małych dzieci, a zaburzać funkcje językowe u starszych. 

Ruchome, szybko przesuwające się obrazy intensywnie stymulują prawą półkulę mózgu, a blokują 

lewą, odpowiedzialną za rozwój mowy i języka.  

Pierwotna nauka języka i mowy musi odbywać się w sposób czynny – w dialogu i w relacji. 

Tymczasem korzystanie z telewizji, tabletów i smartfonów zmniejsza ilość bezpośredniego kontaktu 

rodzica z dziećmi, osłabia relacje. 

Co robić, gdy już przyzwyczailiśmy małe dziecko do korzystania ze smartfona? Jak reagować, gdy 

starsze dziecko korzysta z urządzeń mobilnych zbyt intensywnie? Jak możemy zabezpieczyć 

urządzenia? Gdzie szukać pozytywnych treści na urządzenia mobilne? 

Na te i inne pytania znajdziecie państwo odpowiedzi na stronie kampanii „Mama, tata, tablet”, 

prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje, a powstałej z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 

do 6 lat www.mamatatatablet.pl.  

Gorąco polecam! 

mgr  Małgorzata Szurmiak, logopeda PPP1 w Gdyni 

 

Gdynia, 24. 03. 2020 r. 

http://www.mamatatatablet.pl/

