
Wpływ telewizji na rozwój dzieci 

 

 

 

         W ostatnich dziesięcioleciach telewizja  

Odegrała zasadniczą rolę w dziedzinie 

rozwoju środków przekazu. Dla wielu rodzin 

 jest dziś podstawowym źródłem  

bieżących wiadomości, wiedzy i rozrywki, 

 kształtuje opinie, postawy i system wartości.  

Zajmuje w naszym życiu nie tylko dużo miejsca, 

 lecz przede wszystkim zajmuje miejsce ważne.  

 

         Konieczne jest, aby posiadać przynajmniej praktyczną 

wiedzę o wpływie, jaki telewizja wywiera na jednostki i 

społeczeństwo.  

 

       Telewizja oddziałuje na emocje, wyobraźnię, myślenie. 

Szklany ekran wkracza dynamicznie w życie najmłodszych, 

wyprzedzając często kontakty z grupą rówieśniczą  

 i innymi instytucjami.  

 

       Telewizja posiada szereg niewątpliwych walorów 

poznawczych i wychowawczych, lecz gdy dostaje się w ręce 

osób niedojrzałych i mało krytycznych, stwarza pewne 

zagrożenia, między innymi bezmyślne uleganie telewizyjnym 



treściom, zatarcie granicy między rzeczywistością ekranową 

i pozaekranową, upośledzenie życia towarzyskiego, przemoc  

i degradację uczuciową najmłodszych, brak aktywności, 

pogorszenie zdrowia, osłabienie twórczej wyobraźni, 

pogorszenie kondycji psychicznej.  

 

     Rozważanie wpływu telewizji, zwłaszcza negatywnego, może 

ustrzec nas samych i innych przed ryzykiem bezkrytycznego 

pochłaniania ciągu migotliwych obrazów, a w konsekwencji 

przed groźbą sterowania przez telewizję naszymi emocjami, 

myślami oraz czynami. Dlatego dobrze jest zrobić sobie krótką 

okresową przerwę w oglądaniu telewizji. Jak powiedział Lew 
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      Szklany ekran dostarcza gotowych treści, które najczęściej 
nie wymagają myślenia i dokonywania wyboru. Rozleniwione w 
ten sposób dziecko odzwyczaja się od potrzeby samodzielnego 
myślenia, krytycyzmu i podejmowania decyzji.  
 
     Badania wykazują, że dzieci narażone na oglądanie obrazów 
przejawiających przemoc w mediach najczęściej same ją 
stosują.  
W telewizji bardzo często prezentowane są agresywne, 
amoralne zachowania. Dlatego rodzice sami powinni 
przekazywać dzieciom pewne informacje, opowiadać im bajki i 
sami polecać programy do oglądania, które uznają za właściwe 
dla ich wieku. Treść programów telewizyjnych wpływa na styl 
życia, postawy, zainteresowania, wiedzę, ale zbyt częste 



oglądanie telewizji opóźnia rozwój mowy w następstwie czego 
dzieci mają trudności z wysławianiem się.  
 
       Oglądając telewizję, dzieci naśladują bohaterów filmowych 
i identyfikują się z nimi. Oglądanie przez młodych widzów 
programów pełnych grozy i przemocy zakłóca ich prawidłowy 
rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny. Pokazane na 
ekranie sceny zabójstw, morderstw wywołują u dzieci stany 
lękowe i agresję. Brutalna rzeczywistość telewizyjna jest 
źródłem rozdrażnienia i nerwowości, napięć emocjonalnych oraz 
braku poczucia bezpieczeństwa.  
 
Im dziecko oglądające telewizję jest młodsze,  
tym więcej wzorców z niej czerpie i tym większy  
ma ona wpływ na jego zachowanie.  
Częste oglądanie przemocy powoduje  
"odwrażliwienie" i wtedy agresja 
 nie wydaje się niczym złym,  
a ofiary przemocy nie budzą współczucia.  
 
 
 
    Im ciekawsze jest życie w rodzinie, tym mniejszy 
 wpływ telewizji, bo nie będzie na nią zbyt wiele czasu. 
 Dziecku powinno się podsuwać inne atrakcyjne możliwości.  
Nauka gry na instrumencie, jakieś hobby czy sport nie tylko 
ograniczawpływ telewizji, lecz przede wszystkim sprzyja 
rozwojowi dziecka. Kształcące są również piesze lub rowerowe  
wycieczki do parku,ogrodu zoologicznego. 
 Dziecko bardziej samodzielne szuka  
alternatywy dla telewizji,  
wykorzystując własną kreatywność.  
 
 
     Telewizja staje się wrogiem 
komunikacji w rodzinie, gdy jej 
 członkowie pogrążają się 
 w telewizyjnym transie. Nie ma wtedy  
czasu na rozmowę, wymianę myśli,  
uczuć i przekazywania wartości.  
 



      Wyrabianiu krytycznego podejścia do telewizyjnej 
rzeczywistości sprzyja oglądanie wraz z innymi, można wtedy 
wymieniać uwagi na temat tego, co dzieje się na ekranie, 
korygować błędne poglądy i skojarzenia oraz wskazywać na 
pozytywne wartości. Będziemy wtedy kształcić wrażliwość, 
dobry smak, poprawność sądu, niezależność myślenia i 
właściwe sposoby odbierania emitowanych treści.  
 
      Jak wykazują prowadzone od kilku lat badania sondażowe, 
codziennie spędzamy przed telewizorem ponad cztery i pół 
godziny. 
 
    Barwy życia są bogatsze niż telewizja, dlatego należy 
uświadomić przede wszystkim dzieci o wpływie mediów na ich 
rozwój i wyrobić nawyk korzystania z telewizji w sposób 
twórczy i zdrowy. Wynika z tego konieczność poszukiwania i 
uczenia się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego 
i umiejętności jego zaplanowania dla siebie, swojej rodziny oraz 
innych osób.  
      Telewizja wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci, 
nawet wtedy gdy dziecko korzysta z niej przy odpowiednim 
oświetleniu i z zachowaniem odpowiedniej odległości. Dostarcza 
także wielu wrażeń wzrokowych i słuchowych. Ciągłe ich 
doznawanie obciąża jednak system nerwowy dziecka, zmusza 
do nieustannej pracy, a tym samym prowadzi do zmęczenia. 

        Dzieci bardzo żywo reagują na treści prezentowane w 
filmach. Smucą je przeżycia jednych bohaterów, śmieszą 
innych, a jeszcze innych przerażają. U niektórych dzieci pod 
wpływem dramatycznych scen rośnie lękliwość. Dzieci stanowią 
znaczną część widowni reklam.,    Reklamy oddziałują na 
współczesne dzieci już od pierwszych miesięcy życia i 
stopniowo, wraz z rozwojem przybierają coraz szersze 
rozmiary. Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją jeszcze 
istoty reklamy. Wierzą, że reklamy mówią prawdę, są więc 
bardzo podatne na ich perswazję. Dzieci traktują reklamy jak 
każdy inny film. Dopiero w wieku szkolnym zaczynają rozumieć, 
co jest ich celem, a także różnicować reklamy z punktu 
widzenia tego, co reklamują, dla kogo produkt jest 
przeznaczony, co im się w reklamie podoba, a co nie podoba 
itp.. 



       Oglądanie ich na ekranie telewizora wywołuje u dzieci 
marzenia i pragnienia ich posiadania, a więc reklamy poszerzają 
wyobraźnię dziecka 

      Reasumując magia reklam telewizyjnych oddziałuję na 
dzieci silnie, iż wymuszają one na rodzicach zakup zabawek, 
słodyczy itp. , reklamy w rodzinach gorzej sytuowanych stają 
się źródłem napięć i konfliktów, dziecko odbiera reklamę 
bezkrytycznie, w przypadku posiadania reklamowanego 
przedmiotu, dziecko często przekonuję się, że wymarzony 
przedmiot nie jest tak doskonały lub funkcjonalny, a cukierek 
nie smakuje tak, jak sobie wyobrażało – i zaczyna wątpić w 
autentyzm opinii ludzi dorosłych. To drastyczne odkrycie i 
odsłonięcie utajonego fałszu stanowi dla dziecka 
prawdziwą klęskę.  
 

 

 

 

 

 


