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  JEDYNECZKA 

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW Nr 2/2020/2021 

                                            

                   

http://pjedyneczka.edupage.org.pl 

 

    

Drodzy Rodzice! Przedstawiamy Wam drugi numer naszej gazetki                        

w roku szkolnym 2020/2021.  

Za nami drugi semestr, a przed nami jeszcze pożegnanie przedszkola 

przez grupy najstarsze i upragnione wakacje. 

                                                 Zebrała i zredagowała: Beata Urbaniak 

                                   Miłej lektury. 
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Podziękowanie 

 

   9 marca 2021 r. na profili zrzutka.pl została rozpoczęta zbiórka 

Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie na tablicę interaktywną, 

projektor i laptop dla dzieci z naszego przedszkola. Zebrana 

suma powoli rośnie, obecnie jest to kwota 1707 zł. Dziękujemy 

Rodzicom, przyjaciołom przedszkola oraz anonimowym 

darczyńcom. W dalszym ciągu cały czas liczymy na Państwa 

dobre serce oraz hojność podczas  wsparcia tej inicjatywy.  

Otrzymaliśmy także wsparcie od miejscowych instytucji: 

-  Zakładów Metalowych „Dezamet”, 

- Garden AEROSPACE, 

  Wdzięczni jesteśmy również Rodzicom za udział w akcjach 

prowadzonych w przedszkolu: „Witamy Wiosnę” oraz „Kwiatek 

dla Mamy”, dzięki którym zebrano kwotę 890,55 zł. 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Doceniamy Wasz 

hojny gest i prosimy w miarę swoich możliwości o dalsze 

wsparcie, aby osiągnąć zamierzony cel i zdobyć pomoce 

dydaktyczne na miarę XXI wieku. 

Oto link pod którym można wesprzeć nasze działania: 

https://zrzutka.pl/cejtmr 
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CO WYDARZYŁO SIE W NASZYM 

PRZEDSZKOLU? 

   Właśnie rozpoczął się Karnawał to 
wspaniały okres zimowych balów, 
zabaw, a także nieodłączny element 
dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo 
lubianą przez dzieci formą rozrywki, 
dostarcza im wielu przeżyć, radości i 
zadowolenia. Tego dnia  już od rana w 
przedszkolu pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były 
za  bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, królewny, księżniczki,  motylki, 
rycerzy, piratów, pajacyków, 
policjantów, Spider-Mana, Batmana, 
...  nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci 
było bardzo trudno. Dzieci świetnie się 
bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi 
paniami w zabawach i pląsach. Sale 
zajęć były bardzo kolorowe, wszyscy 
bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z 
twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, co było 
głównym celem tego spotkania. 

 Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok! 

 

 

 

 

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA 

   21 stycznia 2021r. obchodziliśmy                   
w naszym przedszkolu Dzień Babci                    
i Dziadka. Z powodu pandemii nie 
mogliśmy spotkać się z ukochanymi 
Babciami i Dziadkami. Swoją miłość                       
i wdzięczność za wielkie serce i 
poświęcony czas dzieci wyraziły 
poprzez recytowanie wierszy i 
śpiewanie piosenek. Całe 
przedstawienie zostało nagrane,               
a filmik przekazany rodzicom aby mogli 
przedstawić go dziadkom. Przedszkolaki 
własnoręcznie wykonały upominki dla 
ukochanych Babć i Dziadziusiów.  
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100 lat i dużo zdrowia dla kochanych 
Babć i Dziadków!     

 

   

 

WALENTYNKI 

  Dzień Świętego Walentego 
obchodzony jest na całym świecie jako 
święto miłości. Również w naszym 
przedszkolu upłynął na wzajemnym 
okazywaniu sobie życzliwości, dobroci i 
przyjaźni. 

  W dniu świętego Walentego nic nie 
może dziać się złego, nikt nie może się 
dziś złościć, bo dziś nadszedł dzień 
miłości... 
 Mamy dzisiaj Walentynki święto 
chłopca i dziewczynki.... 

  Dzisiejszy dzień  był pełen atrakcji. 
Dzieci dowiedziały się kim był  św. 
Walenty, poznały tradycję obchodzenia 
tego święta w Polsce i innych krajach, a 
także jak ważne jest serce w naszym 
organizmie oraz co to jest MIŁOŚĆ, jak i 
do kogo ją okazujemy. Dzieci 
uczestniczyły w różnych zabawach 
przygotowanych przez swoje panie w 
grupach.  Przez cały dzień w 
przedszkolu mogliśmy wykonać także 
walentynkę dla kolegi czy koleżanki, 
których bardzo lubimy. Dzień upłynął 
Nam wszystkim pod wpływem bardzo 
pozytywnych emocji. 

  

     

CIEKAWE ZAJĘCIA I ZABAWY  
W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Jednym z celów naszego przedszkola 
jest rozbudzenie u dzieci ciekawości 
otaczającego świata, zapewnienie 
dzieciom jak najlepszych szans 
edukacyjnych, wspieranie aktywności. 
Dlatego  w przedszkolu stosowane są 
nowoczesne metody z elementami 
doświadczeń i eksperymentów oraz 
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nauczenie dzieci prowadzenia 
obserwacji i wyciągania wniosków. 

  

  

 

  Ruch jest jedną z najważniejszych 
potrzeb rozwojowych dziecka. Jest 
nieodzownym elementem poprawiania 
zdrowia, rozwijania sprawności, postaw 
i umiejętności, a także kształtowania 
nawyków w przyszłości. Jak 
powszechnie wiadomo współczesny 
człowiek coraz bardziej ogranicza swoją 
aktywność ruchową. Prowadzi to do 
obniżenia wydolności fizycznej i 
powstawania wielu wad postawy. 
Wykorzystując naturalną potrzebę 
ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym 
chciałybyśmy w nich zaszczepić 
potrzebę uprawiania sportów. Poprzez 
prowadzenie ciekawych                       i 
urozmaiconych zestawów ćwiczeń i 
zabaw gimnastycznych, powoli, ale 

systematycznie wprowadzać dzieci w 
nieskończony skarbiec ruchów. 

    

  

  Chcąc wspierać wszechstronny i 
harmonijny rozwój dziecka  w 
przedszkolu prowadzone są  zajęcia 
plastyczne. Edukacja plastyczna jest 
najbardziej twórczym działaniem, które 
wyzwala uczucia i emocje, a także 
pozwala na samorealizację. Zajęcia 
plastyczne to różne formy aktywności, 
do których zalicza się rysowanie, 
malowanie, modelowanie, lepienie, 
wycinanie. 
  Twórczość plastyczna  jest istotną 
formą aktywności dziecka w 
przedszkolu, gdyż daje możliwość 
ekspresji. Zajęcia tego typu są dobrym 
źródłem uczenia się i zdobywania 
wiedzy o otaczającym świecie. 
Dodatkowo  wywołują radość i są 
sposobem na dobrą zabawę. Poza tym 
zajęcia plastyczne doskonale 
przygotowują ręce do pisania w 
późniejszych etapach edukacji, ćwiczą 
koncentrację uwagi i zaangażowanie. 
  Zabawy z plastyką dają możliwość 
rozwijania  zainteresowań i 
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uzdolnień.  Realizowane ćwiczenia 
pomagają kształtować cechy w psychice 
dziecka takie jak: wrażliwość na piękno, 
wyobraźnia, poczucie estetyki, pamięć 
wzrokowa, kreatywność, cierpliwość 
oraz sprawność manualna. 
  Przygoda ze sztuką w wieku 
dziecięcym wspaniale wpływa na dzieci 
nieśmiałe, które dzięki twórczości 
plastycznej i wyrażanej w ten sposób 
ekspresji własnej zyskują pewność 
siebie, rozwijają poczucie wartości, 
przełamują barierę niepewności i 
strachu, która im często towarzyszy na 
co dzień.  Z kolei dzieci nadpobudliwe 
w czasie tego typu zajęć mają 
możliwość rozładowania swojego 
napięcia. Natomiast z pewnością u 
wszystkich dzieci zajęcia plastyczne 
rozwijają wyobraźnię, fantazję                i 
uczą zachowań społecznych. 

   

 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET 

 

"Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.  

I pierwszy promień bliskiej wiosny.  

Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo 

radości.  

Dla mamy, Pani, dla dziewczynek,  

W domu, w przedszkolu,                     

na wycieczce.  

Każdego dnia dobry uczynek -  

To jest od chłopców upominek" 

                                               Zbigniew Jeżyna  

   8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku. 
Wtedy swoje święto obchodzą 
wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak 
i te małe. W tym szczególnym dniu 
wszyscy chłopcy w każdej grupie 
składali życzenia dziewczynkom i swoim 
paniom. Nie obyło się bez cukierków, 
drobnych upominków i kwiatów... Z 
dziewczęcych buź uśmiech nie schodził 
przez calutki dzień. Wszystkie panie i 
dziewczynki dziękują chłopcom za 
piękne życzenia, kwiaty i promienny 
uśmiech... Święto Kobiet, które 
corocznie obchodzimy               w 
naszym przedszkolu, to doskonały 
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sposób do kształtowania u dzieci 
nawyku obdarowywania upominkami 
swoich najbliższych. 

     

 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

  Nadejście wiosny to jedna z tych chwil 
w roku, na którą dzieci w naszym 
przedszkolu czekają z wielką 
niecierpliwością. Za oknem była piękna 
wiosenna pogoda, panowała 
prawdziwa wiosenna atmosfera. 
Przedszkolaki ubrane w kolorze 
zielonym, powitały nową porę roku 
radośnie i w dobrym humorze. W tym 
roku ze względu na epidemie dzieci 
żegnały Marzannę i witały Wiosnę na 
swoich salach. Przygotowały krótkie 
programy artystyczne, które 
przedstawiły swoim rodzicom w formie 
filmików na przedszkolnym Facebook. 

  

  

 

 

               WIELKANOC 

Na Wielkanoc, od króliczka, niech Ci 
wpadną do koszyczka:                                          

Lukrowany mazurek i kolorowy 
sznurek. Na stole święcone, a obok 

baranek, 
Koszyczek pełny barwnych pisanek 

I tak znamienne w polskim krajobrazie 
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie. 

Zielony barwinek, fiołki i żonkile 
- Barwami stroją uroczyste chwile. 

   Święta Wielkanocne są nośnikiem 
wielu wartości religijnych, moralnych,     
a także patriotycznych. Poprzez swoją 
obrzędowość i kolorystykę mają 
również wpływ na rozwój poczucia 
estetyki. Dlatego tak ważnym w 
procesie rozwoju przedszkolaków jest 
przybliżanie dzieciom zwyczajów 
wielkanocnych,           a osobami 
wiodącymi i kierującymi są dorośli – 
rodzice i wychowawcy.  

  Wielkanoc to święto upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
które spędzamy w gronie rodzinnym 
uczestnicząc w nabożeństwach oraz 
skrupulatnie przygotowując wiele 
wyśmienitych potraw wielkanocnych. 
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Święta Wielkanocne mają bogatą 
tradycję. W Polsce bardzo pielęgnuje 
się obyczaje i tradycje wielkanocne, 
których jest bardzo wiele. Okres 
przedświąteczny kojarzy nam się 
zawsze                      z wielkimi 
porządkami w domu. Mycie okien, 
trzepanie dywanów to typowe 
czynności, które wykonuje się przed 
Wielkanocą. Jednak świąteczne 
porządki mają także charakter 
symboliczny, gdyż wymiatając brud 
wymiatamy tym samym wszelkie zło i 
pozostałości zimy według tradycji 
wielkanocnej. Tradycyjne palmy 
wielkanocne przygotowuje się z 
wierzby, która zgodnie                    z 
tradycją jest symbolem 
nieśmiertelności duszy. Obecnie 
wielkanocne palemki ozdabiane są 
suszonymi kwiatami, ziołami czy 
piórkami różnych kolorów. Święcenie 
palmy wielkanocnej to piękna tradycja, 
według której palmy chronią 
domowników przed nieszczęściem. 
Nasze dzieci ze starszej grupy wraz z 
paniami wykonały takie palmy. Według 
tradycji Wielka Sobota to okres 
radosnego oczekiwania i tego dnia 
należy poświęcić koszyczek z 
jedzeniem. W takim wielkanocnym 
koszyczku nie może zabraknąć baranka 
– symbolu Zmartwychwstania, wędlin – 
symbolu kończącego się postu, jajka – 
symbolu narodzenia, czy masła – 
symbolu dobrobytu. Wkłada się także 
sól i pieprz, chleb oraz ozdoby, takie jak 
kolorowe pisanki, baranki, czy 
kurczaczki. Malowanie pisanek to chyba 
najpopularniejsza tradycja 
wielkanocna, gdzie ozdabiamy i 
kolorujemy skorupki jajek. Tworzyć 

pisanki można na wiele sposobów, 
najprostszym z nich jest zanurzanie 
jajek w wodzie, w której został 
zanurzony barwnik. Pisanki można 
także oklejać, malować lakierem do 
paznokci bądź wyskrobywać 
koronkowe wzory ostrym narzędziem 
na skorupce. Wielkanoc to święto pełne 
tradycji i obyczajów. Tradycje 
wielkanocne sprawiają, że to święto 
staje się wyjątkowe, a świąteczne dni są 
bardziej radosne. 

  

 

           DZIEŃ ZIEMI 

  W naszym przedszkolu świętowaliśmy 
Dzień Ziemi. Właśnie w tym dniu 
zastanawialiśmy się, skąd się biorą 
motyle, jak sadzić drzewa i czemu 
śpiewają ptaki. Przyroda to nieodłączny 
element naszego życia, więc dbanie o 
nią jest naszym obowiązkiem. 
Przedszkolaki poznały ekologiczny 
sposób wyrzucania śmieci 
czyli  segregacji odpadów, dowiedziały 
się o niebezpieczeństwach grożących 
środowisku przyrodniczemu ze strony 
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człowieka.  Dlatego od najmłodszych lat 
uczymy dzieci zasad recyklingu oraz 
kształtujemy w nich postawę 
ekologiczną.  
   Dzieci przygotowały małe części 
artystyczne, które prezentowały swoim 
rodzicom na Facebook.  

 

  

 

ZIEMIO nie chcemy abyś była 
zniszczona, chcemy żebyś była cała 
zielona, więc przysięgę Ci składamy, że 
zniszczyć Ciebie nie damy !!! 

BIAŁO – CZERWONE ŚWIĘTO  
MAJOWE  W PRZEDSZKOLU 

 
1 maja - Święto Pracy, 
2 maja - Dzień Flagi Narodowej  
3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
 To wspaniały czas na przybliżenie 
dzieciom treści patriotycznych, 
oczywiście w formie przystępnej i 

zrozumiałej dla każdej grupy wiekowej. 
Zaczęliśmy od poznania historii naszej 
miejscowości oraz innych ciekawych 
regionów naszego kraju. Przedszkolaki 
wysłuchały nie tylko legend związanych 
z historią Polski, ale również obejrzały 
projekcję filmu o powstaniu państwa 
polskiego                      i utrwaliły 
wiadomości na temat  symboli 
narodowych. Obejrzały także 
prezentację multimedialną o Polsce.  
  Wykonały prace plastyczne „FLAGA”             
z wykorzystaniem różnorodnych 
technik. Wzbudzenie u dzieci 
zainteresowania historią od 
najmłodszych lat jest niezbędne dla 
nauki patriotyzmu, kształtowania 
pozytywnych postaw                       i 
uczuć patriotycznych. Podsumowaniem 
cyklu zajęć były uroczyste akademie w 
grupach na których dzieci recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki 
patriotyczne. Dzieci tego dnia 
uroczystość rozpoczęły odśpiewaniem 
hymnu narodowego.  
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DZIEŃ MATKI I OJCA 

26 maja - Dzień Matki oraz 23 czerwca- 
Dzień Ojca to jedne z najbardziej 
wyjątkowych dni w roku. Szczególny 
czas,                w którym dzieci mają 
okazję pokazać jak bardzo kochają 
swoich rodziców. Dzień Matki i Ojca to 
uroczystości od zawsze celebrowane w 
przedszkolach. Nauczyciele wraz z  
przedszkolakami bardzo chętnie 
organizują przedstawienia artystyczne, 
podczas których dzieci recytują 
wierszyki i śpiewają piosenki dla 
najbliższych. Przyjęciom na cześć 
rodziców zawsze towarzyszy wiele 
atrakcji, jednym z nich jest wręczenie 
własnoręcznie wykonanych upominków 
dla rodziców. W obecnej sytuacji 
pandemii koronawirusa, wspólne 
świętowanie było niemożliwe. Jednak 
nauczycielki z dziećmi przygotowały 
części artystyczne, które zostały 
nagrane i wysłane rodzicom oraz 

przygotowano upominki, które dzieci 
zaniosły do domu i wręczyły rodzicom. 

 

 

 

 

KONKURS „KWIATY DLA MAMY” 

  W sobotę 22 maja 2021 roku w 

Samorządowym Ośrodku Kultury w 

Nowej Dębie odbyła się kolejna edycja 

Konkursu Poezji Dziecięcej „Kwiaty dla 

mamy”. W konkursie, w dwóch 

kategoriach artystycznych: recytacja i 
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piosenka wzięły udział dzieci z terenu 

Miasta                 i Gminy Nowa Dęba.  

 
 Przedszkole Nr 1 reprezentowały dzieci 

z gr. IV: Natalia G. Pawełek W. Emilka Z. 

Helenka K.  Milan M. Antoni K. i gr. V: 

Amelia Lipiec, która zaśpiewała 

piosenkę „Mama, mamo”. Wszystkie 

występy dostarczyły publiczności wielu 

przyjemnych doznań, która 

odwdzięczyła się gromkimi brawami.  

Występującym artystom przyznano 

pamiątkowe dyplomy oraz drobne 

upominki. Laureatem konkursu został 

Antoni Kopeć z gr. IV, który miał okazję 

ponownie zaprezentować się na 

deskach Samorządowego Ośrodka 

Kultury podczas koncertu                     1 

czerwca 2021 roku.      

Gratulujemy. 

 

DZIEŃ DZIECKA 

Dzień Dziecka to jeden z 
najradośniejszych dni, na który czekają 
młodsze                    i starsze 
przedszkolaki. Mając na uwadze, że 
szczególnie w tym dniu dzieci powinny 
być uśmiechnięte, radosne                 i 
szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on 
pełen atrakcji, wyjątkowy i długo 
wspominany. Mimo obostrzeń 
pandemicznych w przedszkolu tego 
dnia staraliśmy się jak to tylko możliwe, 
aby naszym dzieciom umilić czas. 
Przygotowano wiele atrakcji. Grupy 
starsze poszły do kina na film pt. „Co w 
duszy gra”, a młodsze uczestniczyły w 
tym czasie w grach i zabawach na 
ogrodzie przedszkolnym, do których po 
seansie dołączyły grupy starsze. 
Wszystkie grupy bawiły się osobno, 
zgodnie z zaleceniami pandemicznymi. 

Najwięcej radości przysporzyły 
zawody sportowe, konkurencje były 
przeróżne, wszystkie dzieci dobrze się 
bawiły. Wyniki rozgrywek były różne, 
raz wygrywała jedna drużyna, raz 
druga. Ostatecznie wygrały wszystkie 
dzieci, bo to przecież było ich święto i 
nikt nie mógł być przegranym. Dla 
chętnych przedszkolaków 
zorganizowano stanowisko rysowania 
kredą, zabawy z chustami 
animacyjnymi, sportowe przeszkody. 
Po zabawie w ogrodzie przedszkolnym 
dzieci skonsumowały pyszne lody. Na 
zakończenie tego wesołego                   i 
pełnego wrażeń dnia, każdy 
przedszkolak zabrał do domu w 
prezencie na pamiątkę śliczny 
porcelanowy kubeczek z logo 
przedszkola. 
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WPŁYW  INTERNETU  NA  ROZWÓJ  DZIECKA  

– POZYTYWNY I NEGATYWNY. 

  Psychologowie i praktycy, którzy zajmują się wychowaniem, alarmują: dzieci i młodzież 
spędzają zbyt wiele czasu przed ekranem komputera, smartfona i tabletu. Nadmiar 
Internetu może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Jednak nie znaczy to, że 
korzystanie              z niego w rozsądnych ilościach nie ma pozytywnego znaczenia dla 
rozwoju najmłodszych                 i nieco starszych. 

Dlaczego wpływ Internetu na rozwój dziecka jest bardzo duży?  

  Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy samodzielnie skorzystałeś z komputera? Bardzo 
prawdopodobne, że było to podczas lekcji informatyki w szkole podstawowej lub nawet 
później, dopiero gdy byłeś nastolatkiem. A kiedy zaczęło korzystać z Internetu Twoje 
dziecko? Na pewno znacznie wcześniej. 

  Dziś z komputera, a jeszcze częściej smartfona czy tabletu, korzystają już trzylatki. Nawet 
zupełne maluchy potrafią samodzielnie włączyć ulubioną grę czy filmik na YouTubie.                          
U sześciolatków korzystanie z Internetu jest już na porządku dziennym. Z deklaracji 
rodziców badanych przez CBOS w 2018 roku wynika, że dzieci spędzają w Internecie: 

• 14 godzin tygodniowo – w wieku 6-12 lat, 
• 21 godzin tygodniowo – w wieku 13-15 lat, 
• 28 godzin tygodniowo – w wieku 16-19 lat. 

  Gdyby przeprowadzić ten sam sondaż w dobie pandemii, wyniki z pewnością byłyby 
jeszcze wyższe. Tymczasem środki masowego przekazu intensywnie oddziałują na dzieci już 
od pierwszych miesięcy życia i stopniowo stają się dla nich coraz ważniejsze. Dzieci chłoną 
jak gąbka wszystkie informacje i bodźce, z którymi się stykają – a Internet jest ich pełen. Nic 
więc dziwnego, że wiele godzin online oznacza silny wpływ Internetu na rozwój dziecka.  

Negatywny wpływ Internetu na rozwój dziecka 
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  Aby świadomie zadbać o ograniczenie ilości czasu, który Twoje dziecko spędza przed 
ekranem, najpierw poznaj możliwe zagrożenia. Najczęściej wynikają one z nadmiernej ilości 
czasu spędzanej online, z nieodpowiedniego doboru treści lub z nieprawidłowego 
przygotowania miejsca do nauki i zabawy przy komputerze: 

Dziecko nie może traktować zdalnych lekcji inaczej niż prawdziwej nauki, ponieważ nie 
wiadomo, ile czasu potrwa taka sytuacja. Dlatego też właściwa motywacja do nauki zdalnej 
jest niezbędna, aby dziecko nie opuściło się w nauce z powodu przeniesienia szkoły do 
domu.  
• Rozwój fizyczny – brak ruchu lub nieodpowiednia pozycja podczas korzystania                                 

z komputera powoduje ból pleców i wady postawy. Z kolei długotrwałe wpatrywanie się 
w ekran, który emituje szkodliwe światło niebieskie, może skutkować wystąpieniem wad 
wzroku u dzieci.  

• Rozwój psychiczny – zbyt wiele godzin online może powodować u młodych ludzi 
zaburzenia emocjonalne i interpersonalne, a także uzależnienie od gier lub od mediów 
społecznościowych. To coraz poważniejsze problemy zarówno u maluchów, jak                                 
i nastolatków.  

• Rozwój moralny – jeśli w żaden sposób nie kontrolujesz tego, co przegląda w Internecie 
Twoje dziecko, prędzej czy później trafi ono na demoralizujące, niebezpieczne dla niego 
treści. Mogą one wpłynąć negatywnie na psychikę, a szczególnie poczucie moralności, 
które w wieku dziecięcym dopiero się kształtuje.  

• Rozwój społeczny – anonimowość, która pozornie występuje w Internecie, wyzwala                         
w wielu osobach skłonność do nieetycznych zachowań, które mogą kształtować u dziecka 
nieprawdziwy obraz tego, co dobre i złe. Dodatkowo brak kontaktu bezpośredniego                       
z innymi powoduje, że dziecko może mieć kłopoty z relacjami „na żywo”. W dobie 
pandemii, gdy nie ma możliwości wyjścia na boisko z kolegami, warto mimo wszystko 
pozwolić dziecku na kontakt z rówieśnikami (ale najlepiej tylko tymi, których ono i Ty 
znacie realnie).  

• Rozwój intelektualny – u maluchów, które dopiero zdobywają podstawową wiedzę                          
o świecie, nietrudno o szok informacyjny. Tymczasem Internet jest pełen informacji 
niedostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka. Dlatego uważnie 
kontroluj treści, które czyta i przegląda Twoja pociecha.  

  Pamiętaj, że te zagrożenia wynikają z nieodpowiedniego dopasowania przeglądanych przez 
dzieci treści oraz ze zbyt dużej liczby godzin spędzanych przed komputerem – a nie z 
samego faktu używania komputera, smartfona czy tabletu z Internetem. Spróbuj w jak 
największym stopniu wyeliminować te niebezpieczeństwa, przede wszystkim dzięki 
rozmowie, kontroli treści przeglądanych przez dziecko oraz dostosowaniu miejsca nauki i 
rozrywki do jego potrzeb.  

Pozytywny wpływ Internetu na rozwój dziecka 

 Zagrożenia płynące z nieodpowiedniego używania Internetu przez najmłodszych są jak 
najbardziej realne – ale równie rzeczywisty jest pozytywny wpływ Internetu na rozwój 
dziecka. Poniżej przedstawiamy szanse, które świat online otwiera przed maluchami i nieco 
starszymi dziećmi: 
• Dobre przygotowanie do pracy i życia w przyszłości – im więcej dziecko nauczy się 

samodzielnie, tym łatwiej będzie mu w praktycznie każdej dziedzinie życia. Dziś 
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większość zawodów i elementów codzienności wymaga znajomości obsługi komputera 
oraz Internetu – dziecko, jeśli tylko będzie miało szansę, z łatwością opanuje te 
umiejętności intuicyjnie.  

• Kształtowanie zainteresowań – Internet to kopalnia wiedzy z różnych dziedzin – również 
takich, o których dziecko prawdopodobnie nie dowie się ani od Ciebie, ani w szkole. To 
właśnie dzięki internetowi rodzą się takie pasje, jak kręcenie amatorskich filmów czy 
tworzenie muzyki za pomocą nowoczesnych narzędzi.  

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin – jeśli Twoje dziecko ma już swoje 
hobby, dzięki internetowi może je rozwijać i dzielić się pasją z innymi zainteresowanymi 
danym tematem.  

• Organizowanie rozrywki – pomijając okres nauki zdalnej, nie można zaprzeczyć, że 
Internet służy dzieciom głównie do zabawy. Jeśli Twoje dziecko będzie korzystać tylko                      
z bezpiecznych, zweryfikowanych przez Ciebie gier czy portali, Internet będzie dla niego 
dobrą formą rozrywki po długim dniu nauki. Pamiętaj tylko, aby nie była to jedyna forma 
jego odpoczynku.  

• Inicjacja kulturalna – pierwsze spotkania dzieci z kulturą mogą się odbywać właśnie za 
pośrednictwem Internetu. To ważne szczególnie teraz, gdy dostęp do muzeów czy 
teatrów jest utrudniony lub nawet niemożliwy. W czasie pandemii online można obejrzeć 
wiele wartościowych sztuk czy nawet wirtualnych wystaw.  

• Duże ułatwienie w dobie życia online – nauka zdalna w dobie pandemii jest pełna 
wyzwań, ale najmłodsi z pewnością w pewnym stopniu już się do niej przyzwyczaili. 
Wiele maluchów i nastolatków docenia możliwość nauki z użyciem nowoczesnych 
technologii. Ważną rolę odgrywa także możliwość kontaktu z rówieśnikami – na przykład 
w postaci spotkań koleżeńskich na Teamsach czy Zoomie. Wiele dzieci zostaje po lekcjach 
na platformie, na której odbywała się nauka zdalna i zacieśnia relacje z rówieśnikami. 
Koledzy ze szkoły wspólnie grają w szachy online, rozmawiają, dzielą się najnowszymi 
internetowymi odkryciami. Jeśli wśród znajomych Twojego dziecka nie ma jeszcze 
takiego zwyczaju, koniecznie mu to podpowiedz!  

Komputer a rozwój dziecka – jak pomóc najmłodszym rozsądnie korzystać z komputera 
/Internetu? 

   Znasz już pozytywny i negatywny wpływ Internetu na rozwój dzieci. Zastanawiasz się, jak 
wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc maluchowi lub nastolatkowi czerpać z użytkowania 
Internetu to, co najlepsze? Na szczęście możesz, a nawet powinieneś mieć wpływ na to, jak 
na Twoje dziecko działa korzystanie z komputera/Internetu. Skorzystaj z naszych porad, 
które znajdziesz poniżej:  
• Kontroluj przeglądane przez dziecko strony internetowe i instaluj tylko sprawdzone 

aplikacje. Pomoże Ci to sprawić, aby do pociechy docierało jak najmniej nieodpowiednich 
treści. Skorzystaj z usługi Chroń dzieci w sieci, która pomoże Ci kontrolować czas 
spędzany przez dziecko online, a także weryfikować nowe aplikacje na telefonie.  

• Pozwalaj tylko na gry dostosowane do wieku dziecka – zawsze sprawdzaj oznaczenia 
producenta, a dodatkowo samodzielnie weryfikuj każdą grę czy portal.  

• Kontroluj czas, który spędza Twoje dziecko w sieci – wspólnie ustalcie dzienny limit 
minut/godzin i trzymajcie się planu.  

• Zapewnij dziecku odpowiednie warunki korzystania z komputera – dobrze dobrane 
biurko, krzesło i oświetlenie mają duży wpływ na zdrową postawę ciała i wzrok, 
szczególnie  w dobie nauki online.  
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• Wpajaj dziecku zasady umiarkowanego i rozsądnego korzystania z Internetu – pamiętaj, 
że ustalenia warto poprzeć własnym przykładem.  

• Wychowuj dziecko w poszanowaniu dla właściwych postaw etycznych – zapoznaj je 
szczególnie z pojęciem hejtu i uświadom mu, że w Internecie nikt nie jest tak naprawdę 
anonimowy.  

• Stwarzaj możliwości wspólnego spędzania czasu inaczej niż przy komputerze – opracujcie 
plan zabaw i innych przyjemności, które możecie wspólnie wykonywać po pracy i szkole.  

• Rozwijaj zainteresowania dziecka niezwiązane z komputerami – w dobie pandemii 
idealnie sprawdzą się szczególnie sport (ćwiczenia w domu) czy muzyka.  

   Internet to, obok telewizji, najpopularniejszy środek masowego przekazu. Coraz młodsze 
dzieci spędzają w sieci coraz więcej godzin. Warto więc zastanowić się nad świadomym 
wykorzystaniem Internetu w procesie wychowania – jako rodzic masz w tej kwestii dużo do 
powiedzenia! 

 

Kolorowanka 
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