
Dziecko w wirtualnym świecie. Czy może 

być bezpieczne? 

 

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technologiczno-informacyjnego. Komputer, 

tablet czy telefon, a dzięki nim także szybki dostęp do Internetu to dla wielu z nas 

codzienność i coraz trudniej wyobrazić nam sobie funkcjonowanie bez nich. Czas pandemii 

jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu o konieczności ich posiadania. 

Niezaprzeczalnie są dużym ułatwieniem w wielu dziedzinach życia i niosą za sobą liczne 

korzyści, m.in. dając dostęp do olbrzymich zasobów informacji, czy ułatwiając szybkie 

komunikowanie się z innymi ludźmi. Korzystamy z nich nie tylko my, ale także coraz 

częściej nasze dzieci. Przed postępem oczywiście nie uciekniemy i korzystajmy z jego 

dobrodziejstw, ale róbmy to rozsądnie i uczmy tego również nasze pociechy. Pamiętajmy, że 

technologia to nie tylko możliwości, ale też wiele zagrożeń, szczególnie dla rozwijających się 

i ciekawych świata przedszkolaków. Samo korzystanie z technologii informacyjnej nie jest 

jeszcze zagrożeniem. Niebezpieczeństwo pojawia się wówczas, gdy dziecko robi to  

w nieodpowiedni sposób, czyli korzysta kiedy chce, jak chce i ile chce. Należy zauważyć, że 

oprócz wielu pożytecznych treści, w Internecie dzieci mogą także natrafić na te szkodliwe, jak 

np. pornografia, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć lub nawołujące do 

nietolerancji. Trzeba również wspomnieć, że niekontrolowane użytkowanie nowych 

technologii może mieć niekorzystny wpływ także na rozwój dziecka, a dokładniej na: 

- rozwój fizyczny (zbyt długie korzystanie z komputera może prowadzić do uszkodzenia 

w obrębie mięśni karku, kręgosłupa czy też nadwyrężenia mięśni nadgarstka, a także do 

nadwagi i problemów z oczami); 

- rozwój psychiczny (negatywne skutki to przede wszystkim uzależnienie, izolacja , życie  

z dala od realnego świata, czy rozładowywanie wszystkich napięć psychicznych w kontaktach 

z komputerem),  

- rozwój społeczny (zanik samodyscypliny, emocjonalne oddzielenie od grupy, a co za tym 

idzie również brak możliwości ćwiczenia sztuki konwersacji, kompromisu i tym podobnych 

umiejętności, pojawienie się zachowań nieetycznych wywołanych anonimowością i brakiem 

hamulców), 

- rozwój intelektualny (zubożenie języka, słaba koncentracja, ograniczenie wyobraźni, szok 

informacyjny - utrata możliwości naturalnej selekcji informacji na to, co sensowne i nic nie 

warte).  

Podstawowe działania, które możemy podjąć w trosce o bezpieczeństwo dziecka: 

- ustalić miejsce, sposób i czas korzystania z dostępnych sprzętów,  

- zainstalować w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu „kontrola 

rodzicielska” lub włączyć tę funkcję w oprogramowaniu urządzenia, stworzyć na komputerze 

różne profile użytkowników z przypisanymi im odpowiednimi uprawnieniami,  

- ustawić opcję bezpiecznego filtra w przeglądarce internetowej, a w razie konieczności 

zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści,  



  umiejscowić wszystkie sprzęty w widocznym miejscu,  obserwować jakie programy 

ogląda dziecko, jakie strony internetowe odwiedza i poznać jego sposoby korzystanie  

z Internetu. Pamiętajmy jednak, że same filtry, oprogramowania i zakazy nie wystarczą i są 

raczej tymczasowym rozwiązaniem. Nasze dziecko rośnie i prędzej czy później będzie miało 

kontakt ze sprzętem, którego my nie będziemy w stanie kontrolować. Dlatego nie 

zostawiajmy dziecka sam na sam z technologią. Najważniejsza zasada jest taka, aby jak 

najczęściej towarzyszyć dziecku podczas korzystania z niej. Powinniśmy odkrywać świat 

wirtualny razem z dzieckiem. Bądźmy pierwszym przewodnikiem po świecie Internetu  

i usług telekomunikacyjnych.  

Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa. Rozmawiajmy z nim  

o ryzyku, które towarzyszy korzystaniu z nowych technologii. Ustalmy z dzieckiem zasady 

korzystania z telewizji, telefonu, komputera, a także Internetu. Przede wszystkim warto 

uwzględnić limit czasowy oraz cele korzystania z w/w technologii. Przedszkolakowi  

w zupełności wystarczy korzystanie z Internetu maksymalnie 20-30 minut w ciągu dnia,  

w towarzystwie opiekuna. Jak najczęściej towarzyszmy dziecku w czasie, gdy korzysta  

z Internetu, telewizji, telefonu i pokazujmy ciekawe, wartościowe programy, strony 

internetowe oraz aktywności w sieci. Rozmawiajmy o nich. Spróbujmy uświadomić dziecku, 

że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób 

prawdziwy przedstawiają rzeczywistość. Nauczmy dziecko poszukiwania informacji z wielu 

źródeł oraz pokazujmy jak krytycznie ocenić ich wiarygodność. Poinstruujmy dziecko jak ma 

się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci. Zapewnijmy dziecko, że 

jeżeli spotka się z sytuacją problematyczną, nie tylko w sieci, zawsze może się zwrócić do 

rodzica lub innej zaufanej osoby i spokojnie porozmawiać. Rozmawiajmy z dzieckiem  

o cyberprzemocy. Zwróćmy uwagę, że w dobie powszechnej dostępności do mobilnych 

urządzeń z funkcjami aparatu i kamery, zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane przez dzieci 

do szykanowania rówieśników. Powiedzmy dziecku, że zamieszczanie takich filmów i zdjęć 

na stronach internetowych może wyrządzić komuś krzywdę. Zwróćmy dziecku uwagę, aby 

nigdy nie podawało w Internecie prawdziwego imienia i nazwiska. Nie powinno też podawać 

swojego adresu domowego i numeru telefonu. Zaznaczmy, aby dziecko nigdy nie wysyłało 

nieznajomym swoich zdjęć oraz zachowało szczególną ostrożność publikując swoje zdjęcia  

w sieci. Nigdy do końca nie wiemy, do kogo naprawdę trafią oraz w jaki sposób zostaną 

wykorzystane. Poinstruujmy dziecko, że nie powinno otwierać ani odpowiadać na 

wiadomości od nieznanego nadawcy, o treściach wulgarnych lub niepokojących (np.  

w obcym języku, z dziwnymi znaczkami, itp)i koniecznie powinno o nich powiadomić 

zaufaną osobę dorosłą. Zwróćmy szczególna uwagę na to, że nigdy nie ma pewności, z kim 

dziecko rozmawia w Internecie. Ktoś, kto podaje się za rówieśnika, w rzeczywistości może 

być dużo starszy i mieć wobec dziecka złe zamiary. Zaznaczmy, aby dziecko nie odpowiadało 

na spam. Zadbajmy, by dziecko miało świadomość, że działanie w sieci nie jest anonimowe. 

W większości przypadków można precyzyjnie ustalić adres IP każdego komputera.  Coraz 

więcej rodziców, nie zdając sobie sprawy z możliwych negatywnych konsekwencji, publikuje 

migawki z codzienności swoich pociech w Internecie. To nowe zjawisko ma nawet swoją 

nazwę – sharenting. Działamy zazwyczaj w dobrych intencjach, jesteśmy dumni z dzieci  

i chcemy się nimi chwalić. To zrozumiałe. Niestety, wielu jednak często przekracza granicę 

rozsądnego udostępniania materiałów. Udostępniamy szczegółowe informacje, zdjęcia i filmy 



 z życia dzieci, nie zdając sobie przy tym sprawy z zagrożeń, jakie sami w ten sposób 

tworzymy. A jest ich wiele: W wirtualnym świecie nic nie ginie. Materiały, które wzbudzą 

zainteresowanie internautów, szybko się rozprzestrzeniają, zyskują dużą popularność i bardzo 

trudno usunąć je całkowicie z sieci. Nawet jeśli wykasujemy fotografię lub wpis ze swojego 

profilu, nie znaczy to, że nikt nie będzie miał do nich dostępu. Zdjęcie wrzucone do sieci 

przestaje być naszą własnością. Kiedy zdjęcie zostanie opublikowane w Internecie, 

przestajemy mieć nad nim pełną kontrolę i nie możemy mieć pewności, kto i w jaki sposób 

się nim posłuży. Każdy może je pobrać, skopiować, udostępnić, przerobić, np. do tworzenia 

ośmieszających nasze dziecko memów. Materiały na temat dziecka mogą także zostać 

bezprawnie wykorzystane w celach majątkowych bądź przestępczych. Eksperci wskazują, że 

media społecznościowe są bardzo często terenem poszukiwań dla pedofilów, którzy 

nagminnie pobierają z nich zdjęcia dzieci i handlują nimi na zamkniętych forach 

internetowych. Zamieszczając w sieci materiały na temat dziecka, udostępniamy także jego 

dane, które są dla działów marketingu nieocenionym źródłem informacji o nas i dziecku jako 

o potencjalnych klientach. Zanim opublikujemy zdjęcie lub informacje na temat swojego 

dziecka, zastanówmy się, czy na pewno warto i czy taka publikacja nie zagraża jego 

bezpieczeństwu, nie narusza jego prywatności czy godności. Pamiętajmy, nasze dziecko ma 

prawo do prywatności, poszanowania godności i podmiotowego traktowania! Na wiele  

z podanych wyżej wskazówek dla przedszkolaka może być jeszcze za wcześnie. Pamiętajmy 

jednak, ze dzieci szybko rosną i coraz częściej będą miały kontakt z nowoczesną technologią. 

Warto więc się do tego odpowiednio przygotować i w odpowiednim momencie zacząć uczyć 

dziecko podstaw bezpieczeństwa w świecie elektronicznym. Telewizja czy Internet mogą być 

doskonałym źródłem rozrywki, a właściwie używane mogą przynieść wiele pożytku dla 

cyfrowej edukacji dziecka. Starajmy się pamiętać o zagrożeniu które niosą, ale nie 

zapominajmy też o pozytywnej ich stronie. Zachowajmy zdrowy rozsądek i bądźmy 

wyrozumiali dla dziecka. Nasza czujność, a także wyposażenie brzdąca w niezbędną wiedzę 

 i umiejętności, powinno przynieść wiele dobrych efektów. 

Dzieci intensywnie korzystające ze smartfonów: 

 gorzej się rozwijają,  

 słabiej koncentrują,  

 mają gorsze wyniki w nauce,  

 są bardziej zestresowane,  

 częściej borykają się z lękiem społecznym,  

 częściej są agresywne itd. 

 Sceny przemocy przewijają się również w bajkach dla dzieci, które oparte są na 

zasadzie ,,zabili go i uciekł”, co może w małym dziecku zaburzać poczucie rzeczywistości  

i konsekwencji, jakie wynikają z przemocy. Bajki dla dzieci pełne są agresji słownej  

(wrzaski, krzyki, przekleństwa, obraźliwe odzywki), a także aktów agresji fizycznej: bicie, 

zabijanie. Małe dzieci nie potrafią oddzielać świata fikcyjnego od realnego, mocno wierzą  

w to, że świat jest taki, jaki oglądają i niejednokrotnie przenoszą te zachowania do 

rzeczywistości realnej, zabaw z rodzeństwem, czy kolegami w przedszkolu. Jedną  

z dostępnych rozrywek i bardzo lubianych przez dzieci są gry komputerowe, czyli  sztuczne 



formy zabawy powstałe wskutek zaistnienia zaawansowanej techniki i wiedzy. Służy 

zaspokojeniu potrzeb praktycznych i poznawczych poprzez modelowanie lub symulację 

rzeczywistych zjawisk. Niemniej jednak gry komputerowe zajmują pierwsze miejsce  

w rankingu ulubionych zabaw, na które dzieci poświęcają najwięcej wolnego czasu. 

Zjawisko popularności gier budzi niezwykle silne emocje dzieci, młodzieży, jak  

i dorosłych. Jednak ta nowoczesna forma zabawy często przeraża ogromnym ładunkiem 

przemocy, okrucieństwa, budząc niepokój wychowawców, psychologów, pedagogów, co do 

negatywnego wpływu ich treści na rozwój dziecka. Gry komputerowe zawierają bardzo wiele 

scen agresywnych, które, jak stwierdzono: 

 Modelują zachowania antyspołeczne; 

 Wywołują agresję; 

 Powodują zobojętnienie i znieczulenie na agresywne bodźce; 

 Zwiększają tolerancję dzieci na agresję; 

 Osłabiają mechanizmy kontrolne; 

 Tworzą niejasny obraz świata; 

 Podnoszą poziom lęku przed światem rzeczywistym; 

 Niszczą pozytywne wzorce dziewczęce i chłopięce. 

      Opinie psychologów dotyczące gier są jednoznaczne - gry komputerowe pozbawione 

są jakiejkolwiek wartości. Mają bardzo negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka. 

Jak nam wiadomo, psychikę dziecka kształtuje przede wszystkim otoczenie i wzorce, które 

dziecko naśladuje. Dzieci uczestnicząc w takich grach uczą się pewnych zachowań - walki, 

rywalizacji. Tam nie ma miejsca na wrażliwość, czułość, współczucie, tam nie występuje ból, 

cierpienie. Dziecko korzystające z gier komputerowych jest nie tylko widzem, ale i sprawcą 

tej przemocy. Powtarzająca się przemoc zmniejsza wrażliwość moralną dziecka i osłabia 

hamulce kontrolujące jego agresję. ,,Zmiany w psychice następują powoli, kropla po kropli aż 

przenikną ją całkowicie".        Największą rolę mogą jednak spełnić  rodzice, którzy powinni 

poświęcić dziecku więcej czasu, organizując czas wolny dziecka, rozwijając zainteresowania, 

zdolności, pasje. Powinni sprawować nadzór i kontrolować gry, które tak fascynują dziecko.  

Rozmowa z dzieckiem na temat gry mogłaby wiele zdziałać a więc spróbuj:  

 zamiast gry na telefonie zaproponuj dziecku klocki, planszówkę, czy grę na instrumencie,  

 częściej czytaj książki zamiast puszczać mu bajki, 

 zachęcaj do aktywności fizycznej, 

 nadzoruj czas, który dziecko spędza przed ekranem, 

 wgraj program ochrony rodzicielskiej do używanych przez dziecko urządzeń,  

 ustalcie pory bez mediów - np. podczas posiłków, w niedzielę, wieczorem po 20.00, w czasie 

wizyt gości. Niech te zasady obowiązują wszystkich członków rodziny.  

     Zanim więc kupimy dziecku sprzęt elektroniczny czy grę komputerową zastanówmy 

się czy jest to już ten czas i czy na pewno warto. A może jednak ciekawa gra planszowa czy 

książka - prezenty,  które niejako „zmuszą” nas, dorosłych do pogłębienia relacji ze swoim 



dzieckiem? Dziecko w wieku przedszkolnym najbardziej ze wszystkiego potrzebuje bowiem 

dobrego kontaktu z rodzicami i aktywności, w tym ruchu pod różnymi postaciami. 

 Podsumowując, z pewnością jako rodzic nie uciekniesz przed obecnością elektroniki  

w codziennym życiu młodego człowieka. Postępu technologicznego nie zatrzymasz. Dlatego  

 z jednej strony warto mieć świadomość konsekwencji, jakie niesie wirtualna rzeczywistość, 

zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Zaś z drugiej strony warto wiedzieć, jak się w niej 

poruszać, jak ją mądrze i świadomie wykorzystywać. Praktykując regularnie powyższe 

wskazówki, sprawisz że twoje dziecko będzie bardziej skoncentrowane, mniej zestresowane, 

ale również więcej czasu będzie spędzać w realnym świecie – ze swoimi rówieśnikami oraz 

przede wszystkim z tobą rodzicu.  
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