
Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka. 

 

Coraz częściej w gabinetach logopedycznych pojawiają się dzieci niemówiące lub wypowiadające 

zaledwie kilka słów w wieku 3 lat. Za to świetnie potrafią obsługiwać tablet, telefon komórkowy 

czy komputer. Rodzice często mówią, że ich pociecha jest mądra, tylko nie mówi. 

Zatem pokolenia stymulowane elektroniką sprawnie radzą sobie z techniczną obsługą urządzeń, 

ale nie radzą sobie z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, prawidłowym interpretowaniem 

wyrazu twarzy współrozmówcy oraz opowiadaniem, np. co wydarzyło się w szkole. 

Konsekwencją tego jest również wzrastająca liczba przypadków dysleksji. Dzieci już nie czytają 

ze zrozumieniem, mają problemy z rozumieniem treści bez wsparcia ilustracją. W wielu domach 

przez cały dzień włączony jest telewizor. Dziecko kieruje swoją uwagę na dynamiczny obraz – 

reklamowy czy muzyczny. Jednak nie koduje mowy- słyszy jako dźwięk ale bez znaczenia 

słownego. Mózg wyłącza te informacje jako nieistotne. Obraz jest ciekawszy i na tym się skupia. 

Badania prowadzone w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju 

W okresie niemowlęcym dzieci poddawane oddziaływaniem wysokich technologii przejawiają 

wiele niepokojących zachowań wskazujących na: opóźnienia lub brak nabywania systemu 

językowego, zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego, zwolniony rozwój zabawy i 

kształtowania się umiejętności społecznych, obniżony poziom sprawności motorycznych. 

W 3 r. ż. zaburzenia „telewizyjnych dzieci” pogłębiają się 

 trudności lub całkowity brak rozumienia poleceń,  

 zabawę na poziomie 14 miesięcznych dzieci,  

 brak zabawy tematycznej,  

 komunikowanie się krzykiem i płaczem,  

 brak respektowania reguł społecznych,  

 brak zainteresowania książkami, obrazkami,  

 uspakajanie się po otrzymaniu telefonu, tabletu,  

 wybiórczość jedzenia. 

Używanie komputera w wieku przedszkolnym powoduje zaburzenia koncentracji, które 

skutkuje późniejszymi kłopotami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz 

trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Okazuje się, że przedszkolaki 

wykazujące zdolności manualne i ćwiczące je w sposób tradycyjny w przyszłości są 

lepsze z matematyki. Używanie klawiatury nie tylko nie poprawia motoryki rąk, ale także 

nie ułatwia zapamiętywania, np. kształtu liter. 

Warto wiedzieć: jeszcze 2 godziny po wyłączeniu gry komputerowej pola czołowe są 

nieaktywne, co całkowicie uniemożliwia uczenie się. W wyniku wysokiej plastyczności kory 

mózgowej dzieci w wieku przedszkolnym mogą pod wpływem obrazu telewizyjnego lub 



komputerowego przesterować mózg na odbieranie przede wszystkim obrazów a nie mowy. 

Dziecko kształtuje jedynie myślenie obrazowe, wyizolowane od działań w grupie społecznej. 

Sugestie dla zdrowego rozwoju dziecka 

 Zachęcaj dziecko do spontanicznej zabawy z wyobraźnią w pojedynkę lub z innymi 

dziećmi.  

 Pozwól dzieciom tworzyć ich własne zabawki np. z kartonu po butach.  

 Czytaj dziecku i uczestnicz w pełnym uwagi porozumiewaniu się z dzieckiem. Zadawaj 

pytania, pozwól dziecku opowiedzieć co usłyszało.  

 Zachęcaj dziecko do tworzenia twórczych i pełnych wyobraźni opowieści. Zachęcaj i 

pozwalaj na pełną emocji ekspresję.  

 Zachęcaj do dużej ilości ruchu i interakcji z innymi dziećmi. 

 Ruch jest pierwszym językiem dziecka, drugim jest odbieranie wrażeń zmysłowych. Tylko 

wtedy, kiedy ruch i czucie są ze sobą zintegrowane mogą rozwinąć się bardziej 

zaawansowane umiejętności, takie jak mówienie, czytanie i pisanie. Kiedy dzieci turlają się, 

fikają, pobierają swoją pierwszą lekcję na drodze do stania się Einsteinami przyszłości. 
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