
BAJKA- SPOSÓB
NA NIEJADKA?



OGLĄDANIE BAJEK PRZY
JEDZENIU 

-CZY JEST TO PROBLEM?



Rodzice, którzy maja problemy z zainteresowaniem swojego
dziecka jedzeniem w wielu przypadkach szukają ratunku w
bajkach telewizyjnych, aby tym samym móc przemycić
posiłek. Oglądanie TV w trakcie spożywania pokarmów przez
dzieci oddziałuje na poziom umiejetności językowych, co ma
wpływ na mniejsze zdolności interakcyjne w sytuacjach
społecznych z otoczeniem i rówieśnikami.

"-Iza mam dla Ciebie temat- rzuca
koleżanka.
Robię pytającą minę.
-Jak oduczyć dziecko jedzenia przy
bajkach.
-Jak? Jezu, nie wiem! Ja nie mam
takiego problemu.
-Cwana, bo twoje dziecko je."



jedzenie przed TV kształtuje nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dziecko oglądając
bajkę nie spożywa "świadomie" posiłku, nie ma nad nim kontroli i nie skupia sie na
skutkach tej czynności
dziecko nie skupia uwagi na smaku, zapachu, konsystencji posiłku
dziecko nie kontroluje uczucia głodu i sytości przez co może łatwo sie przejadać,
może to w przyszłości być przyczyną nadwagi



KONSEKWENCJE SPOŻYWANIA PRZEZ
DZIECKO POSIŁKÓW PODCZAS

OGLĄDANIA BAJEK



telewizja włączona podczas posiłków negatywnie wpływa na dziecko i rodziców,
odwraca uwagę od prowadzenia rozmowy z dzieckiem

używanie TV jako formy nagrody, kary lub uspokojenia 
= urządzenie cyfrowe staje się dla dziecka czymś atrakcyjnym

rozdrażnienie

telewizja podczas posiłków jest hamulcem interakcji werbalnych pomiędzy dzieckiem i rodzicem,
brak możliwości zadawania pytań i komentowania

niestabilność emocjonalna

obniżona ciekawość

obniżona samokontrola



problemy z zasypianiem i wybudzania nocne

przebodźcowanie

spowolnienie lub nadpobudliwość reakcji, lęk, niepokój

obniżona zdolność kończenia zadań

zmęczenie



 
JAK ODZWYCZAIĆ DZIECKO OD

OGLĄDANIA BAJKI PODCZAS JEDZENIA 
I CO W ZAMIAN?

Nową zasadę warto wprowadzać małymi kroczkami 
i stopniowo ograniczać telewizor, tablet czy telefon. Nagłe
uniemożliwienie oglądania bajki podczas posiłku zaowocuje
buntem a nie o to nam przecież chodzi. Proces rozpocznijmy
od skracania czasu bajki. Rodzice i opiekunowie również
powinni zaprzestać korzystania z telefonów czy tabletów.
Dzieci są bacznymi obserwatorami i uczą się przez
naśladownictwo, warto dać im dobry przykład.



Wprowadzanie nowych zasad można wesprzeć
przygotowując ulubione posiłki dziecka a także angażując
je do ich przygotowywania. By osiągnąć sukces potrzebna
jest konsekwencja w działaniu. 



Doskonałą alternatywą dla bajek
jest wspólny posiłek i rozmowa
przy nim z bliskimi. Wspólne
przebywanie przy stole to czas
celebrowania bycia razem i czas
rozmowy. Takie interakcje pełnią
bardzo istotną role w
przyswajaniu języka, dziecko nie
nauczy się tego z bajki czy
grającej zabawki a problemy z
apetytem czy niechęcia do
jedzenia warto skonsultować z
lekarzem a niekiedy nawet
neurologopedą. 



TELEWIZJA W TLE
W CODZIENNYM
ŻYCIU DZIECKA



Telewizja w tle niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka, na jego funkcje
poznawcze, rozwój jezyka, zachowanie i zabawę.



ZAKŁÓCA
 ZABAWĘ

Włącz
kamerę.
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TELEWIZJA - ZABAWA

ZMNIEJSZA
ZDOLNOŚC DO
SAMODZIELNEJ

ZABAWY

OBNIŻA POZIOM
KONCENTRACJI ODCIĄGA UWAGĘ

OD ZABAWY



TELEWIZJA - ROZWÓJ
MOWY

brak interakcji pomiędzy dzieckiem i rodzicem

mniejsza aktywność werbalna rodzica względem dziecka

   odciąganie uwagi od interakcjiz druga osobą

      rodzice mniej zaangażowani w zabawę z dzieckiem

Pamiętajmy, że prawidłowy rozwój
dziecka wymaga przede wszystkim

kontaktów miedzyludzkich!



TELEWIZJA 
- SEN

Pogorszenie jakości snu

Krótszy sen dziecka

Przeboścowanie układu
nerwowego

Problemy z zasypianiem
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