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Biegaj, skacz i tańcz –  klucz do efektywnego rozwoju 
dziecka. 

  Współczesny świat usypia u dzieci potrzebę ruchu. Coraz częściej do przedszkola, czy szkoły 

odwozimy dzieci samochodami, organizujemy dzieciom wolny czas zapisując je na szereg zajęć 

dodatkowych bez możliwości aktywności ruchowej. Najszybciej karzemy dzieci zakazem ruchu np. 

„teraz siedzisz”, „nie możesz biegać”. Niestety konsekwencje tego są widoczne najbardziej  

w deficytach koncentracji. Kiedyś dzieci nie chciały wracać z podwórka  do domu, gdzie bawiło się 

radośnie z rówieśnikami, a teraz odwrotnie. Młodzi ludzie wolą spędzać czas w domach. Jednak czy 

rozwijają się lepiej, mając szybki dostęp do informacji i kontaktów z innymi za pomocą telefonu, czy 

komputera ?  

Pytania na jakie musimy sobie odpowiedzieć to: 

- czego uczą się nasze dzieci spędzając tyle godzin każdego dnia przed  ekranem? 

- czy planujemy dzień naszym dzieciom, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi? 

- czy dzieci potrafią organizować swój wolny czas? 

- czego małe dziecko uczy się poprzez ruch i zabawę? 

Ruch jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Bez ruchu nie byłoby istnienia. Towarzyszy  

on człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Początków ludzkiego poszukiwania, czy też potrzeby 

ruchu należy upatrywać już w życiu płodowym, kiedy człowiek wykazuje swoją pierwszą aktywność 

ruchową, a także jest poruszany w trakcie ruchów matki.  Często też dzieci matek leżących w czasie 

ciąży wykazują szereg trudności rozwojowych. Nie bez znaczenia mówi się  

o rozwoju psychoruchowym dziecka, gdyż rozwój poznawczy jest ściśle połączony z aktywnością 

ruchową. Ruch jest szczególnie ważny w okresie niemowlęcym i dziecięcym, ponieważ jest środkiem 

do zdobywania informacji o sobie i otaczającym świecie. Aktywność fizyczna wywiera wpływ na 

rozwój całego organizmu, na jego budowę i sprawność. Człowiek potrzebuje ruchu tak samo jak 

pożywienia czy tlenu, a występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci 

zaspokojenia tej bardzo ważnej potrzeby pozwalającej poznawać świat i siebie samego.  

Każde ze stadiów rozwojowych sprawności ruchowej poszerza  zakres doświadczeń dziecka 

pozwalając mu na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Zdobywanie nowych umiejętności 

ruchowych sprawia dzieciom radość, wpływając na wzmacnianie poczucia własnej wartości  

i niezależności. Podczas zabaw ruchowych dzieci rozwijają nie tylko sprawność i gibkość ciała, ale 

uczą się współdziałania w grupie. Poznają inne dzieci, ustalają reguły gry, uczą się radzić sobie  

z porażką. Wspólna zabawa ruchowa jest naturalnym obszarem rozwoju społeczno-emocjonalnego 

dziecka. Na późniejszym etapie rozwojowym – wiek szkolny -  aktywność fizyczna jest dla młodego 

człowiek sposobem na identyfikację   z grupą rówieśniczą i znacząco wpływa na poczucie własnej 

wartości. 

Warto zdawać sobie również sprawę, że już na poziomie biologicznym poruszanie się wpływa  

na organizm człowieka bardzo korzystnie, dając „zastrzyk” endorfin, czyli hormonów, które powodują 

dobre samopoczucie i zadowolenie w naturalny sposób działając także przeciwbólowo. Ruch 

stymuluje też pracę i rozwój mózgu, ponieważ zwiększa dopływ natlenionej krwi, zaspokajając duże 

zapotrzebowanie mózgu na tlen, a także wpływa na wydzielanie się neurotrofin, czyli substancji 

pobudzających rozwój komórek nerwowych  i usprawniających połączenia między nimi. 

Rola układu przedsionkowego w rozwoju człowieka 

Układ przedsionkowy zwany zmysłem równowagi kształtuje nasze relacje z siłą grawitacji  

i ma ogromne znaczenie dla rozwoju i uczenia się. Rozwój tego układu zaczyna się w pierwszych 

tygodniach życia płodowego i jest stymulowany już w okresie prenatalnym poprzez ruchy ciała matki 

w różnych codziennych czynnościach. Dojrzewanie i integracja układu przedsionkowego  

z innymi układami sensorycznymi odbywa się przez długi czas po urodzeniu dziecka, a ważną role w 

tym procesie odgrywa aktywność ruchowa. 

Układ przedsionkowy jest ściśle związany z innymi układami sensorycznymi (zmysłami) i ma swój 

udział w utrzymaniu właściwego napięcia mięśniowego i odpowiedniej pozycji ciała, pozwala czuć  

i koordynować ruchy całego ciała. Dostarcza nam informacji dotyczącej pozycji ciała w przestrzeni, 

wpływa na świadomość i orientację kierunkową. Dzięki niemu rozróżniamy prawą i lewą stronę ciała, 
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górę i dół, mamy informacje o stosunkach przestrzennych pomiędzy nami i otoczeniem.  

Te umiejętności są konieczne dla rozwoju myślenia matematycznego.  

Prawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy zapewnia nam stabilność  

w różnych pozycjach (czworaki, klęczki, siedzenie, stanie na jednej nodze), swobodę i płynność ruchu. 

Poczucie i pewność równowagi pozwalają nam dostosować pozycję odpowiednio do siły grawitacji 

np. schodząc z górki odchylamy ciało do tyłu. 

Układ przedsionkowy wpływa na napięcie mięśni ciała, utrzymuje odpowiednie napięcie gałek 

ocznych i szyi, a także prawidłowe odruchy posturalne. Aby czytać, czy pisać musimy przyjąć 

prawidłową pozycję i w odpowiednim dla nas tempie przesuwać gałki oczne. Mięśnie występują  

w całym ciele. Są również takie, które kontrolują gałkę oczną, jeśli dziecko ma np. trudność  

z płynnym wodzeniem wzrokiem (pomimo braku wady wzroku),  można spodziewać się,  

że trudność sprawi mu czytanie tekstu zarówno w książce jak i przepisywanie z tablicy. Możliwe jest, 

że będzie potrafił poprawnie czytać, ale będzie musiał mocniej się koncentrować, co wpłynie  

na jego wolne tempo pracy. 

W rozwoju dziecka istotny jest kierunek nabywania umiejętności, tzn. najpierw muszą rozwinąć się 

ruchy w motoryce dużej – tułów, obręcz barkowa i na tej stabilnej bazie kształtują się precyzyjne 

ruchy rąk. Dlatego obserwując trudności z grafomotoryką warto np. wybrać się na basen lub wspinać 

się po drabinkach na placu zabaw.   

Wszystkie podstawowe czynności, których uczy się dziecko w pierwszych latach życia, 

funkcjonowanie narządów zmysłowych wyższego rzędu jak wzrok, słuch, koordynacja wzrokowo-

ruchowo-słuchowa oraz rozwój emocjonalny dziecka zależą od prawidłowo działającego układu 

przedsionkowego, który jest stymulowany ruchem naszego ciała.   

Według Pyfera i Johnsona „kiedy poruszamy się i współdziałamy z grawitacją, receptory czuciowe w 

uchu zostają uaktywnione, a impulsy informujące centralny układ nerwowy o pozycji głowy  

w przestrzeni są skierowane do różnych części mózgu i rdzenia kręgowego. Uważa się, że doznania 

zmysłowe z oczu, uszu, mięśni i stawów muszą być połączone z bodźcem ze strony układu 

przedsionkowego, zanim taka informacja może zostać efektywnie przetworzona. Jeśli to prawda,  

to wszystko to, co widzimy, słyszymy, i czujemy ma sens jedynie, jeśli układ przedsionkowy dobrze 

funkcjonuje”. 

Należy również zwrócić uwagę, że układ przedsionkowy nieodpowiednio stymulowany 

(przestymulowany, ograniczona stymulacja) zaburza proces uczenia się, organizację zadania 

(odrabianie lekcji), a także rozumienie i skupienie uwagi (domena tworu siatkowatego). Twór 

siatkowaty ściśle współpracujący z układem przedsionkowym to system alarmowy naszego 

organizmu, odpowiadający za 4 fazy zmysłowej rejestracji: sen, przebudzenie, czujność  i uwagę. 

Twór siatkowaty zlokalizowany w pniu mózgu pobudza korę zmysłową, która nadaje znaczenie 

dopływającym bodźcom i interpretuje je.  

Ważne jest zatem zapewnienie zdrowym dzieciom jak również tym z różnorodnymi deficytami, 

właściwego środowiska, sprzyjającego rozwojowi, pobudzającego do aktywności ruchowej, która ma 

bardzo duże znaczenie dla rozwoju. Prawidłowy rozwój ruchowy zapewni dziecku integrację 

wszystkich wrażeń zmysłowych (koordynacja ruchowo – sensoryczna), która pozwoli właściwie 

odbierać świat oraz adekwatnie i efektywnie odpowiadać na różne zadania. Im więcej człowiek 

posiada różnych doświadczeń tym łatwiej jest uczyć się nowych rzeczy. 

Dzięki ćwiczeniom ruchowym dziecko może poprawić:             

• sprawność w zakresie dużej i małej motoryki;                    

• uwagę i koncentrację;                

• zdolności wzrokowe i słuchowe;                                      

• samoocenę;                                                        

• funkcjonowanie emocjonalne;  

• funkcjonowanie społeczne. 

Wszystkie powyżej opisane aspekty są niezbędne dla prawidłowego 

procesu uczenia się. 

 

Opracowały: 
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Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 

 

NIE ZOSTAWIAJ DZIECI NA PASTWĘ KOMÓREK  

I TABLETÓW 
Ostatnie badania dowodzą, jak degenerujący wpływ na dziecięcą umysłowość ma stałe korzystanie 

 z  tabletów, smartfonów i telefonów komórkowych. Kto odpowiada za taki stan rzeczy? - to my jako 

osoby dorosłe jesteśmy tego sprawcami.  

 

Dlaczego rodzice udostępniają dzieciom tablet, smartfon?  

 

- 60% - aby móc zająć się swoimi sprawami  - czyli dla ‘świętego spokoju’,   

- 25% - żeby dziecko zjadło posiłek, 

- 18% – żeby dziecko zasnęło  

 

Dzieci 1-6 roku życia jako użytkownicy smartfonów i tabletów 

- ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci korzysta z tabletów/smartfonów, 

- 84% 5-6-latków korzysta z takich urządzeń mobilnych  

- prawie 1/3 dzieci  w tym wieku korzysta z tych urządzeń codziennie lub prawie codziennie, 

- 13% dzieci w tym wieku posiada własny tablet lub smartfon (badanie Millward Brown Poland 

dla FDN, 2015) 

 

Rozwój mózgu dziecka 

W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najbardziej intensywnie, dlatego dla 

prawidłowego i integralnego rozwoju dziecko potrzebuje zarówno bezpośredniej interakcji z innymi 

osobami, jak też doświadczania świata wszystkimi zmysłami, aby móc:  zobaczyć, poczuć, usłyszeć, 

dotknąć, posmakować. Dlatego w sytuacji ograniczenia dziecku możliwości źródeł poznawania, 

obszarów działania, czy rodzaju odbieranych bodźców można mówić o  negatywnym wpływie na 

rozwój struktur neuronowych mózgu dziecka. Takim ograniczeniem dla rozwoju mózgu może być 

zbyt wczesne udostępnienie dziecku tabletu, smartfona (Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP). 

Dla dziecka w wieku przedszkolnym korzystanie z tabletów, smartfonów powinno być jedynie 

dodatkiem do atrakcyjnych form spędzania czasu bez urządzeń mobilnych. 

 

Skutki intensywnego korzystania z mediów elektronicznych w pierwszych latach życia dziecka 

negatywnie wpływa na: 

- jakość i czas snu,   

- pamięć,  

- umiejętność koncentracji,   

- czytanie ze zrozumieniem, 

- czytelne pisanie, 

- podejmowanie aktywności fizycznej, 
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- umiejętności społeczne, 

- jakość kontaktów z rówieśnikami. 

 

Kilka wskazówek wychowawczych dla rodziców: 

1. Ustalcie zasady korzystania z tabletu, smartfona 

- towarzyszcie dzieciom w korzystaniu z tabletów, smartfonów, 

- nie pozwalajcie na korzystanie w trakcie posiłków (nie zachęcajcie w ten sposób do 

spożywania posiłków), 

- nie udostępniajcie tabletu, smartfona przed snem (nie może być ‘elektroniczną niańką’, nie 

zastąpi czytania, opowiadania bajek, przytulenia i bliskości rodziców). 

2. Pamiętajcie o wieku dziecka 

- dobierzcie odpowiednie treści do indywidualnych możliwości 

- rozmawiajcie na temat tego co dzieci chcą oglądać – pytajcie dlaczego?, kto, co im się podoba? 

- wyjaśniajcie odbierane treści, 

- reagujcie na okazywane emocje w trakcie korzystania z tabletu, smartfona. 

3. Wyznaczcie ramy czasowe 

- dzieci nie powinny korzystać codziennie, 

- jednorazowo nie dłużej niż 15-20 minut, 

 w ciągu dnia nie dłużej niż 30-40 minut. 

 

ABC DLA RODZICÓW 

NIE UDOSTĘPNIAJCIE SMARTFONA/TABLETU PRZED 2-GIM ROKIEM ŻYCIA 

DZIECKA 

NIE TRAKTUJCIE SMARTFONA/TABLETU JAKO FORMY NAGRODY LUB KARY  

BĄDŹCIE KONSEKWENTNI I PRZESTRZEGAJCIE USTALONYCH ZASAD 

KORZYSTANIA Z URZĄDZEN MOBLINYCH 

 

Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu "Don Bosco" 

 

 

Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 

 

Tablet i smartfon jako „wypełniacz” czasu wolnego  

czy czasu pustego? 
 

Czas wolny dzieci znacznie różni się od czasu wolnego dorosłych. Na integralne wychowanie dzieci, 

a więc także na wychowanie w kulturze czasu wolnego, bardzo duży wpływ mają rodzice  

i najbliższe otoczenie dziecka. Czas wolny to aspekt życia, który zawiera potencjalne wartości 

poznawcze, kształcące i wychowawcze. Może on stanowić zarówno trudną do przecenienia wartość 

dla człowieka, jak również być groźną pułapką, gdy funkcjonuje w życiu człowieka–rodziny–dziecka 

–jako CZAS PUSTY, czyli czas „źle przeżywany”. Czas wolny jest szansą, ale także zagrożeniem, 

zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Nadmiar wolnego czasu, brak wychowania  

do zagospodarowania czasu wolnego, nieumiejętność jego spożytkowania, lenistwo, wygodnictwo  

i bierność może doprowadzić do różnego rodzaju dysfunkcji i zaburzeń. Czas wolny wypełniony 

pustką i bezczynnością sprzyja rozwojowi uzależnień, konsumpcjonizmowi i niewymagającej 

rozrywce, które można odnieść do nadużywania i niewłaściwego korzystania z tabletów czy 

smartfonów.  

Dzieci w wieku przedszkolnym mają jeszcze duże trudności z oddzieleniem świata realnego od tego 

wyobrażonego czy wirtualnego – dlatego tak ważne jest, aby wychować dziecko do czasu wolnego – 

urozmaicać i proponować dziecku różne formy spędzania czasu wolnego, a najlepiej być obecnym  

i towarzyszyć dziecku we wspólnej zabawie i odkrywaniu świata. Są to naturalne sytuacje, które 

sprzyjają poznawaniu dziecka – odkrywaniu jego potrzeb, słabszych i mocnych stron, poznawaniu 
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jego zainteresowań oraz reakcji i zachowań w różnych sytuacjach zadaniowych, które właściwie 

nakierowane mogą mieć charakter wychowawczy i sprzyjać wzajemnej integracji rodziny. 

Natomiast w sytuacji, gdy jako osoby dorosłe myślimy bardziej o sobie i o swojej wygodzie,  

to coraz częściej pozostawiamy dziecko z włączonym tabletem/smartfonem – wręcz sami go dajemy 

dziecku i zachęcamy do jego używania, pokazując różnorodne animacje i nowe gry. Taka sytuacja 

powoduje, że dziecko bardzo szybko będzie wolało intuicyjnie otwierać różne aplikacje  

i SCHEMATYCZNIE PRZESUWAĆ PALCAMI PO EKRANIE TABLETU w poszukiwaniu coraz 

to innych zabaw, gier, niż bawić się klockami, grać w gry stacjonarne, rysować czy też wychodzić na 

spacer (wyłączając zakupy, bo wówczas jest to sytuacja, kiedy dziecko może wymusić na rodzicu 

zakup jakiejś zabawki, słodyczy, itp., czyli zaspokoić swoje potrzeby konsumenckie). Dzieje się tak 

ponieważ tablet/smartfon wpisuje się w kulturę klikania i kulturę instant, które cechuje 

natychmiastowość interakcji „WCISKASZ, KLIKASZ – I ZARAZ COŚ MASZ” – nie chodzi  

o to, co to jest, ale o to, że „to coś” jest NATYCHMIAST.  

Owa natychmiastowość, w którą wpisuje się mozaikowatość postrzegania świata, umożliwia zarówno 

włączenie – przerwanie – zakończenie czy też mimowolne poszukiwanie kolejnej aplikacji, która 

dosłownie na chwilę zatrzyma uwagę – bo za chwilę dziecko znowu się znudzi i na nowo rozpocznie 

fragmentaryczne przeszukiwanie wirtualnej rzeczywistości, porównywanej z pajęczą siecią, 

zamkniętą w oprogramowaniu smartfona/tabletu. Warto zastanowić się, czy dziecko, które godzinę  i 

dłużej dziennie doświadcza swoich nadzwyczajnych możliwości sprawczych, przesuwając opuszkami 

palców po ekranie tabletu, będzie chciało angażować się i ćwiczyć swoją wytrwałość  

i cierpliwość przy wykonywaniu podstawowych czynności w realnym świecie?  

 

RODZICU – nie traktuj tabletu/smartfona jako namiastki kontaktu z dzieckiem, ale JAKO 

PRZEDMIOT – NARZĘDZIE, nad którym panujesz, ponieważ służy on do wspomagania, a nie 

zastępowania relacji w codziennym funkcjonowaniu i wartościowym zagospodarowaniu czasu 

wolnego.  

 
Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu "Don Bosco" 
 

 

Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 

 

Gry na tablety – kiedy można mówić o ich aspektach 

edukacyjnych? 
 

Proces wychowania i edukacji ma w kontekście gier na tablety, komputery ważną rolę  

do spełnienia, ponieważ to zarówno od twórców i producentów gier komputerowych, jak też  

od rodziców – a za ich pośrednictwem – od samych dzieci zależy, jakie treści będą powszechnie 

używane i akceptowane oraz czy w ogóle i jakie wartości będą im towarzyszyły. Edukacyjne programy 

komputerowe sprzyjają rozwojowi składników osobowości w zakresie postaw, takich jak emocje, 

temperament, zainteresowania, obraz siebie i świata, mogą także korygować zaburzenia rozwojowe 

dzieci. 

Wartości kształcące gier dydaktycznych zależą głównie od dopasowania ich do predyspozycji 

dziecka. Gra na tablet nie może być dla dziecka zarówno zbyt łatwa, bo niczego nie nauczy i szybko 

się znudzi, jak też nazbyt trudna, ponieważ może to zniechęcić do podejmowania wysiłku  

i motywacji do pokonywania trudności. Aby gry na tablety i komputery przyczyniały się  

do przekazywania nowych informacji, ćwiczenia umiejętności oraz poszerzania już zdobytych, muszą 

spełniać następujące kryteria:  

 merytoryczne – dotyczą wiarygodnych i rzetelnych treści oraz poprawnego języka, 

 metodyczne – odnoszą się do szaty graficznej, koloru czcionki, jakości rysunków, map, 

animacji, co przyczynia się do atrakcyjności gry, 



 

 7 

 psychologiczne – dotyczą wpływu gry na zainteresowania dzieci, umożliwiania  

im indywidualnego tempa pracy. 

Odpowiednio dobrane gry umożliwiają ich zastosowanie w pięciu wzajemnie dopełniających się 

sferach: percepcyjno-motorycznej, słuchowej, wzrokowej, intelektualnej i motorycznej. Towarzyszy 

tym oddziaływaniom edukacyjnym zaangażowanie emocjonalne, kształtuje się i zarazem ćwiczy 

pamięć wzrokowa i słuchowa, dostarczane są przeżycia wizualno-estetyczne. 

Korzystny potencjał edukacyjny gier komputerowych potwierdza ich jednoczesne oddziaływanie 

na wiele zmysłów. Prowadzony przez rodziców – stosowny do wieku i umiejętności dziecka – kontakt 

z grami na tablety/komputery sprzyja rozwojowi niektórych zdolności poznawczych poprzez 

usprawnianie procesów myślowych i decyzyjnych oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania 

problemów i ćwiczenia uwagi, rozwijania koncentracji.  

Ich zastosowanie umożliwia przedłużanie skupienia uwagi dowolnej dziecka w trakcie interakcji 

skoncentrowanej na silnych bodźcach, dostarcza wrażeń wyobrażeniowych, które sprzyjają 

gromadzeniu, ćwiczeniu i przyswajaniu nowych wiadomości. Zaletą gier dydaktycznych jest 

wspomaganie procesu uczenia się poprzez zabawę.  

Pomocny dla rodziców, w wyborze odpowiednich gier komputerowych dla dzieci, może być 

Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier PEGI, który znajduje się na opakowaniu wszystkich 

legalnie dostępnych gier komputerowych i zawiera podwójne oznaczenia – w pierwszym wskazywany 

jest minimalny wiek, od którego powinna być dostępna gra  (od 3., 7., 12., 16., 18. r.ż.), natomiast w 

drugim jest odniesienie do zawartości treściowej, którą odzwierciedlają następujące symbole 

oznaczające:  

 nadmierną przemoc,  dyskryminację,  treści erotyczne,  

 używki,  strach,  wulgarny język,  hazard 

 gry online. 

RODZICU, pamiętaj jednak, że te oznaczenia w sposób bardzo ogólny opisują treści, dlatego 

najwłaściwszym działaniem jest zapoznanie się z zawartością gry, którą chcemy zainstalować  

na tablecie/komputerze dziecka.  

 Najbardziej korzystny potencjał edukacyjny gier komputerowych ma miejsce wówczas, GDY 

DZIECKO WSPÓLNIE Z RODZICEM poznaje grę, ponieważ można wtedy obserwować 

zachowania, reakcje i emocje dziecka, pytać/wyjaśniać/rozmawiać z nim o tym, co się dzieje  

na ekranie. 
Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu "Don Bosco" 

 

 

Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 
 

Online w sieci. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola rodzicielska  
 

 Przed udostępnieniem dziecku smartfona czy tabletu warto zadbać o jego odpowiednie 

zabezpieczenie.  

W tym celu można skorzystać z dostępnych na rynku aplikacji kontroli rodzicielskiej 

właściwych dla danego systemu operacyjnego, które umożliwiają filtrowanie treści, kontrolowanie 

czasu i aktywności dziecka online. Jedną z pierwszych czynności, która zapobiegnie 
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niekontrolowanemu korzystaniu przez dziecko z tabletu lub smartfona jest ustalenia hasła dostępu  

do urządzenia a następnie skonfigurowanie ustawień dostępnego urządzenia. 

Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS (iPad, iPhone) mogą skorzystać z funkcji 

„Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych urządzenia i zdecydować  

o ograniczonym dostępie do wybranych treści. Rodzic może określić ograniczenie wiekowe dotyczące 

wyświetlanych filmów, używanych programów. Można także zablokować dziecku dostęp do muzyki, 

teledysków i podcastów „dla dorosłych”. 

Osoby posiadające urządzenia z systemem Windows Phone mogą skorzystać z funkcji „Moja 

rodzina” w usłudze Bezpieczeństwo rodzinne firmy Microsoft. Dzięki konfiguracji tej usługi, rodzic 

może zdecydować, czy umożliwia dziecku pobieranie gier i aplikacji, czy nie wyraża na to zgody.  

W ramach funkcji „Filtr rodzinny” rodzic może uruchomić opcję „Filtr klasyfikacji gier”, która 

pozwala na wybór gier dostosowanych do wieku dziecka. 

W przypadku urządzeń z systemem Android należy w ustawieniach urządzenia wybrać opcję 

„Kontrola rodzicielska” i ustalić opcje dotyczące ograniczenia treści. Mogą one dotyczyć aplikacji  

i gier, w których rodzic określa wiek dziecka, oraz muzyki, gdzie rodzic może zablokować dostęp  

do utworów zawierających wulgaryzmy. 

Szukając właściwych dla wieku i zainteresowań dzieci, aplikacji, które są do nich kierowane 

można skorzystać z katalogu  BestApp prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje. Jest  

on dostępny jako aplikacja (dla systemu Android)  oraz strona internetowa – www.bestapp.fdn.pl.  

W katalogu można odnaleźć ponad sto mobilnych aplikacji, które są przyjazne dzieciom. W celu 

łatwiejszego i bardziej czytelnego dostępu zostały one podzielone na osiem kategorii tematycznych: 

plastyczne, łamigłówki, zręcznościowe, muzyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, oraz inne. 

Każda aplikacja jest oznaczona specjalnymi ikonami informującymi o wieku odbiorców dla których 

jest dostosowana (od 3+ do 5+) oraz o zawartości reklam i występujących mikropłatności wewnątrz 

samej aplikacji. 

W poszukiwaniu pozytywnych treści dla dzieci na urządzenia mobilne warto skorzystać  

z popularnych wyszukiwarek (np. Google). Poprzez wpisanie odpowiedniego hasła np. „aplikacje dla 

dzieci” lub nazwy konkretnej aplikacji można zapoznać się z informacjami od dystrybutorów gry, 

filmu, jak też opiniami i komentarzami innych internautów – często rodziców, na temat zawartości 

treściowej. Inna formą sprawdzenia użyteczności dla dziecka aplikacji jest wpisanie jej nazwy w 

serwisie You Tube, co umożliwi obejrzenie filmiku prezentującego funkcjonowanie konkretnych 

aplikacji. 

Są to tylko pewne podpowiedzi w jaki sposób można próbować zadbać o wspomagającą 

zewnętrzną formę kontroli rodzicielskiej, ale zdecydowanie fundamentalna i najważniejsza jest 

wewnętrzna ochrona rodzicielska, której źródłem jest MIŁOŚĆ – czyli mądre i świadome 

towarzyszenie rodziców w procesie wprowadzania dziecka w świat najnowszych technologii.  

Rodzicu – dziecko i jego dobro musi być stawiane przed i ponad technologie informacyjne 

– to najskuteczniejsza ochrona rodzicielska! 

 

Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu „Don Bosco”. 
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