
„Cyfrowa kokaina”   

- tablety i komórki  

działają na dzieci  
 

 

jak narkotyki 



Podczas tomografii mózgu naukowcy zauważyli,  

że używanie smartfonów, tabletów i konsoli gier oddziałuje  

na korę mózgową (odpowiedzialną m.in. za kontrolę emocji)  

tak samo jak kokaina. Technologia działa pobudzająco, 

zwiększając wydzielanie dopaminy – hormonu szczęścia.  

Nic więc dziwnego,  

że zabierając dziecku tablet, ono wyraża niezadowolenie,  

często w stopniu wykraczającym poza racjonalne zachowanie:  

ma ataki złości, płaczu, wybuchy agresji.  

Logopeda Joanna Wędrychowska ostrzega:  

"W mojej pracy bardzo łatwo mogę wyłowić ‘dzieci komputerowe’  

lub ‘telewizyjne’. Są to dzieci, które mają bardzo ubogie 

słownictwo, niechętnie się komunikują, bo są nastawione tylko  

na odbiór. Są to często dzieci nadpobudliwe, a uspokajają się 

dopiero przed komputerem, czy telewizorem.  

Nie umieją współpracować z rówieśnikami,  

są niezainteresowane nauką.  

Są bardziej ociężałe, mniej inteligentne,  

ale jest to wtórny brak inteligencji". 



Ponad 40 % dzieci w wieku do 1- 2 lat 

„korzysta” z urządzeń mobilnych! 

Co trzecie dziecko - codziennie  

lub prawie codziennie. 

85 % przedszkolaków ogląda  

codziennie telewizję.  

Nowe technologie stają dla bardzo 

małych dzieci podstawowym  

sposobem poznawania świata. 



Nadmierne korzystanie ze sprzętu elektronicznego może wywoływać  

u dzieci swego rodzaju „zachowania autystyczne”.  

Co przez to rozumieć? 

 

● Dziecko pozbawione jest emocji. Podczas korzystania z urządzenia jest 

“wyłączone”. Jedyne emocje, które przejawia to płacz i agresja  

w momentach, gdy rodzic zabiera urządzenie sprzed nosa dziecka. 

● Dziecko ma kłopoty z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami,  

jest wycofane. 

● Dziecko nie odbiera świata wielozmysłowo. Nie doświadcza.  

Na spacerze czy wycieczce prosi o telefon. Mózg potrzebuje stymulacji. 

● Powstają liczne zaburzenia w połączeniu komórek neuronowych w mózgu.  

W późniejszym okresie objawiają się problemami z nauką.  

● Dziecko staje się nieobecne. W skrajnych przypadkach zapatrzone  

w ekran, nie reaguje na własne imię. 

● Dziecko ma kłopoty z zapamiętywaniem oraz konstruowaniem 

wypowiedzi. Ma kłopot z czytaniem ze zrozumieniem bez jednoczesnego 

obserwowania załączonej ilustracji.  

● Nie jest rozwinięte manualnie oraz mniej aktywne ruchowo. 

● Tablet często zastępuje dziecku rodziców. Dziecko traci zainteresowanie 
rodzicami, nie szuka z nimi kontaktu. 



„Negatywny wpływ mediów na rozwój językowy 

dziecka jest (…) dwa razy silniejszy,  

niż pozytywny efekt czytania dzieciom książek”  
     (Spitzer 2013) 

 

 

Co więc robić, aby ustrzec swoje dziecko  

przed uzależnieniem od "cyfrowej kokainy"?  

- ZAPOBIEGAĆ 

Kiedy dziecko przekroczy cienką linię dzielącą je  

od uzależnienia od współczesnej technologii,  

walka z nałogiem będzie bardzo trudna,  

a zdaniem niektórych terapeutów trudniejsza nawet,  

niż wyciąganie z nałogu narkomanów. 





Zasady domowe dot. mediów elektronicznych 

Bill Gates (współzałożyciel Microsoft) 

ustanowił minimalny wiek dla swoich dzieci  

do korzystania z telefonów komórkowych. 

Gates wyznaczał im wiek 14 lat ,  

od którego mogły korzystać z komórek (!) 

Założyciel Microsoftu wprowadził tę zasadę w 2007 roku, 

 gdy uznał, że jego córka spędza za dużo czasu przy grach komputerowych. 

W domu Gatesów nie wolno używać urządzeń mobilnych przy stole 

jadalnym – zasada obowiązuje dzieci i dorosłych. 

Dla młodszych dzieci Gatesowie wyznaczyli godzinę, po której 

panowała zasada „no screen time”. 



Zasady domowe dot. mediów elektronicznych 

Steve Jobs (jeden z trzech założycieli, prezes  

i przewodniczący rady nadzorczej  Apple Inc.)  

zakazał technologii Apple we własnym domu. 

Jobs w 2011 roku, w wywiadzie dla "New York Times" 

ujawnił, że zakazał dzieciom używania iPadów. 

„Ograniczamy ilość technologii, z których korzystają 

dzieci w domu” - mówił założyciel Apple.  

Jobs zauważył bowiem, że „skutki używania iPadów mogą być niebezpieczne" 

- gdyż bardzo łatwo, szczególnie dzieciom,  

jest uzależnić się od tych urządzeń. 





Kiedy należy zareagować? 

 Gdy dziecko reaguje agresją, płaczem, złością  

w sytuacjach ograniczenia mu dostępu do urządzenia 

 Gdy dziecko ma kłopoty z zaśnięciem,  

odmawia aktywności fizycznej, nie podejmuje zabawy 

 Gdy tematem wiodącym poruszanym przez dziecko  

jest urządzenie mobilne 

 Gdy dziecko spędza kilka godzin dziennie przed ekranem  

smartfona, tabletu, komputera i/lub telewizora. 

 

Dawanie sfrustrowanym dzieciom tabletu/komórki jako narzędzia służącego 

do walki z nudą, przywrócenia dobrego nastroju,  

może doprowadzić do utraty przez nie samokontroli,  

a także nieradzenia sobie z trudnymi emocjami w przyszłości. 



Inicjacja cyfrowa - podstawowe zasady,  
dzięki którym Twoje dziecko będzie bezpieczniejsze online: 

• zainstaluj na urządzeniach aplikacje kontroli rodzicielskiej,  
aby chronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami 
• razem ustalcie zasady korzystania z sieci 
• wspólnie odkrywajcie bezpieczne i wartościowe zasoby Internetu 
• zainteresuj się ulubionymi kanałami Twojego dziecka na You Tube 
• zadbaj, aby gry, z których korzysta dziecko, były dostosowane  
do jego wieku 
• przestrzeż przed publikowaniem online danych osobowych  
i nierozważnym umieszczaniem osobistych zdjęć i filmików 
• wytłumacz dziecku, że nie zawsze można ufać osobom 
poznanym w sieci 
• poproś, by dziecko informowało Cię o każdej niepokojącej sytuacji w sieci 
 

Limity zalecane przez specjalistów wynoszą: 
a)      dzieci w wieku 3-5 lat : 20- 25 min. dziennie 
b)      6-12 lat : 30-50 min. dziennie 
c)      powyżej 12 lat : 60 min. Dziennie 
d)     nastolatkowie do 16 roku życia: 90 min. dziennie 



 

 





„Jeżeli chcemy, żeby dzieci dorastały  

jak najdłużej w świecie niezdominowanym  

przez sieć i nowoczesne technologie, 

rodzice powinni spędzać czas,  

bawiąc się z nimi,  

a nie wrzucając ich zdjęcia na Instagram”. 
     (dr. Barbara Przywara) 



Uwaga – niebezpieczne gry: 
 

(materiały z konferencji ”Uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne”) 
  

Counter Strike –  przemoc w dużym stopniu 

Manhunt – gra wyjątkowo brutalna, w niezwykle naturalistyczny sposób przedstawia liczne zbrodnie,  

które są w niej kluczem do sukcesu. 

FEAR – w grze pojawia się wiele drastycznych scen, widoki szkieletów, poszarpanych zwłok ludzkich. 

Rumble Roses – zaprzeczenie kobiecości i zachęcanie do rozwiązywania problemów siłą. 

Doom (cała seria) – ukazany jest świat ludzi zmieniających się w zombie, krwawych jatek i brutalności. 

The Guy Game – przeznaczona dla DOROSŁYCH MĘŻCZYZN, w którą coraz częściej grają dzieci.  

Gra o charakterze parapornograficznym, zaburzająca prawidłowe relacje między kobietą a mężczyzną. 

Mortal Kombat (cała seria) – gra przepełniona jest drastycznymi walkami, hektolitrami krwi  

oraz rozrywanymi ciałami. 

Assassin’s Creed – główny bohater jest maszyną do zabijania, a mordowanie jest celem samym  

w sobie. 

The Darkness – gra wprowadzająca w mafijne porachunki. 

Jerycho – gra utrzymana w mrocznej, niebezpiecznej atmosferze, liczne sceny śmierci  

i poczucie śmiertelnego zagrożenia. 

Fallout – zabijanie, destrukcja i walka są jedynymi sposobami na przetrwanie 

Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude – gra obfituje w liczne erotyczne sceny. Zaburza relacje 

interpersonalne oraz promuje prymitywne wzorce „mężczyzny zdobywcy”. 

Ojciec Chrzestny – gra wprowadza równoznaczność pomiędzy sukcesem a zbrodnią –  

„im bardziej jesteś bezwzględny, tym szybciej będziesz awansował”. 

Postal 1 i 2 (seria) – należy do najbardziej kontrowersyjnych gier akcji. W głównej roli psychopatyczny 

zabójca, mordujący wszelkie napotkane formy życia za szczególnym uwzględnieniem  ludzi  

(w tym kobiety i dzieci). 

Hitman – gra jest „instrukcją zbrodni”, działań terrorystycznych oraz funkcjonowania  

w świecie  pozbawionych jakichkolwiek uczuć wyższych. 



Prezentację przygotowała: 

Wioletta Przychodzeń  


