
Bezpiecznym krokiem w przestrzeni cyfrowej. 

 

Coraz więcej przedszkolaków sięga po urządzenia elektroniczne. Coraz więcej dzieci 

posiada już własny tablet czy telefon. Korzystając z tych urządzeń grają w ulubione gry, bądź 

oglądają bajki czy programy telewizyjne. Czas pandemii  z którym musieliśmy zmierzyć się 

ostatniej wiosny, przyczynił się do tego, że nasze najmłodsze dzieci za naszym 

przyzwoleniem sięgały po technologiczne udogodnienia, wykonując zadania online, oglądając 

filmiki, słuchając audiobooków, bądź łącząc się zdalnie z nauczycielem.  Dodatkowy ogrom 

aplikacji, ciekawych gier czy bajek sprawia, że przedszkolaki bardzo chętnie w ten sposób 

spędzają swój czas wolny.                                                   

Każdy rodzic powinien ograniczyć dostęp do elektroniki oraz czas spędzania przed 

tabletem czy telefonem. Aktywność ruchowa, kontakty społeczne, zabawy kreatywne czy 

zabawy kształtujące motorykę dużą oraz małą to w przypadku przedszkolaka najważniejsze 

aktywności. Jednak często mimo wiedzy oraz chęci rodzica, dzieci domagają się dostępu do 

elektroniki. Jak w takim razie sprawić , aby korzystanie z różnorodnego sprzętu czy internetu 

było jak najbardziej korzystne i bezpieczne dla dzieci?                                                                                                                                                         

Oto kilka bardzo przydatnych wskazówek dla rodziców: 

• Bawcie się tym razem- jako rodzic pokazuj ciekawe oraz edukacyjne rzeczy, 

korzystając z aplikacji które korzystnie wpłyną na rozwój twojego dziecka oraz są 

dostosowane do jego wieku; 

• Angażuj się- korzystajcie ze sprzętu w tym samym czasie i w tym samym 

pomieszczeniu. Miej „oko” na to z czego korzysta twoje dziecko. 

• Kontroluj- aktywuj kontrolę rodzicielską w domu. Pamiętaj, to ty decydujesz z jakich 

urządzeń oraz aplikacji korzysta twoje dziecko. 

• Używaj haseł- nie umożliwiaj dostępu do każdego sprzętu czy aplikacji, niech twoje 

dziecko wie, że pewne urządzenia w domu czy aplikacje są poza jego zasięgiem.  

• Wyznacz granice- ustal zasady korzystania z urządzeń i bądź przy tym 

konsekwentny. 

 

 

TIK, a przedszkole.  

Współczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych, a 

więc kształtowanie tych umiejętności zaczyna się od najmłodszych lat. Postęp technologiczny 

wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem 

komputerowym. Nauczyciele mają dostęp do wielu programów z których mogą korzystać 

podczas zajęć i które są odpowiednie dla danego wieku dziecka.  Korzystanie z technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych stanowi  dużą wartość, zarówno z edukacyjnego jak i 

kulturowego punktu widzenia, jeśli oczywiście umiejętnie się z niej korzysta. Wykorzystanie 

technologii cyfrowej w codziennej pracy w przedszkolu uczy przede wszystkim poszukiwania 

i przetwarzania wiedzy. Dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach które dzięki multimediom są 

bardziej atrakcyjne. Kompetencje cyfrowe to nie tylko sprzęt elektroniczny. To rozwijanie 



umiejętności komunikacyjnych, to motywowanie do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące 

pytania w inny ciekawszy dla nich sposób, który angażuje do działania.                                                                                                

 Korzystanie z mediów przez dzieci, głęboko oddziałuje na uczenie się, rozwój 

kompetencji społecznych oraz zachowanie. Opinie na temat korzystania przez dzieci z 

technologii informacyjno- komunikacyjnych są podzielone, co wynika z różnych zastosowań 

multimediów. Jednak trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że to nie narzędzia cyfrowe 

mają na dziecko korzystny lub niekorzystny wpływ, ale sposób ich wykorzystania oraz 

odpowiedniego dopasowania do potrzeb rozwojowych dziecka.                                                      

  Edukacja medialna jest z jednej strony źródłem wiedzy oraz rozrywki, z innej jest 

zagrożeniem. Dziecko musi zdawać sobie z tego sprawę i jest to również zadanie dla 

przedszkola. Placówki również uczą dzieci umiejętności selektywnego odbioru treści, 

samoograniczenia się w zakresie ilości spędzania czasu przed ekranem komputera czy 

telefonu. Informują o negatywnych konsekwencjach korzystania z nowoczesnych technologii. 

Uczą  świadomego i krytycznego odbioru mediów już od najmłodszych lat.                                                                      

 Rodzice/ opiekunowie czy nauczyciele, powinni pamiętać o w/w zasadach/ 

wskazówkach dotyczących korzystania z TIK przez dzieci, ponieważ warunkiem niezbędnych 

do korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym z technologii informacyjno- 

komunikacyjnych, jest mądra obecność osób dorosłych, nie tylko w charakterze 

monitorującym, ale przede wszystkim  towarzyszącym.  

 

Po informacje oraz pomocne materiały dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu  przez 

dzieci, można udać się na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ( zakładka „baza wiedzy- 

inf. Dla profesjonalistów oraz rodziców”. Znaleźć tam można różne ciekawe animacje, gry 

które w ciekawy sposób tłumaczą najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Z 

serwisu Necio.pl dzieci dowiedzą się czym jest internet.  
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