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SZANOWNI RODZICE!SZANOWNI RODZICE!SZANOWNI RODZICE!SZANOWNI RODZICE!    

Od pewnego czasu obserwujemy, że wśród uczniów naszej szkoły popularna stała się bajka, 
która nie jest przeznaczona dla dzieci.  Pamiętajmy, że konwencja kreskówkowa nie świadczy  
o tym, że treść jest bajkowa. Prosimy Was, zatem drodzy Rodzice, abyście przyjrzeli się 
treściom bajek, które są oglądane przez wasze dzieci zarówno w TV jak i Internecie oraz 
innych nośnikach medialnych. 

Telewizja niesie z sobą niewątpliwie dużo dobra: zaspokaja ciekawość poznawczą dzieci, 
umożliwia im oglądanie tego, czego nie widzą w najbliższym otoczeniu, rozwija słownictwo, 
dostarcza pomysłów do twórczości słownej, konstrukcyjnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej 
itp., oddziałuje na rozwój społeczny i moralny. Aby jednak tak było, to programy oglądane 
przez dzieci muszą podlegać selekcji ze strony dorosłych. Dziecko nie ma wystarczających 
kompetencji do bezgranicznego odbioru TV. Telewizja dostarcza wzorów do naśladowania, 
które dzieci przyjmują bezkrytycznie i naśladują w codziennym życiu, utożsamiając się często 
z bohaterami filmów czy bajek. Dlatego rodzice muszą mieć kontrolę nad oglądanymi przez 
dziećmi programami, z czego wynika postulat wspólnego oglądania, aby następnie podjąć 
dyskusję, pomóc dziecku zrozumieć treści, wymienić się myślami. Trzeba pamiętać, że 
prawidłowy sposób odbioru TV przez dzieci to nie tylko oglądanie, ale także wykorzystywanie 
treści oglądanego programu w dalszych zabawach i zajęciach różnego typu w domu i poza 
nim, że niezwykle ważna jest rozmowa na temat programu - bohaterów, ich postępowania, 
uczenie dystansu do pokazanych na ekranie obrazów, które są przecież fikcyjne, wymyślone  
i sfilmowane. 

Państwo jako rodzice jesteście pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, 
jesteście też dla nich pierwszym źródłem wiedzy o mediach. To w dużej mierze od Was zależy 
czy Wasze dziecko posiądzie umiejętność korzystania z umiarem, czujnie i roztropnie z tych 
środków przekazu. Nawet małym dzieciom można przekazać istotne informacje na temat 
mediów: że są one tworzone przez ludzi, którym zależy na przekazywaniu pewnych treści, że 
treści te mają często zachęcać do określonych zachowań — do kupienia jakiegoś towaru albo 
do postępowania w sposób budzący zastrzeżenia — które nie leży w rzeczywistym interesie 
dziecka, że dzieci nie powinny bezkrytycznie przyjmować ani naśladować tego, co znajdują  
w mediach. 

Jako rodzice to Wy ustalacie reguły korzystania z mediów w domu. Dobrze jest, jeśli 
polega to między innymi na planowaniu i programowaniu korzystania z TV, komputera na 
ścisłym ograniczaniu czasu, jaki dzieci im poświęcają, organizowaniu wspólnych rozrywek  
w gronie rodziny oraz okresowej rezygnacji z korzystania z wszystkich mediów na rzecz 
innych form wspólnego spędzania czasu. To przede wszystkim swym rozważnym  
i wybiórczym korzystaniem ze środków przekazu dajecie dzieciom dobry przykład. Dzieci 
muszą widzieć, że to Wy sami panujecie nad telewizją w swoim życiu, że korzystacie z niej  
w sposób właściwy, dojrzały, czyli: regulujecie czas na oglądanie, wybierając programy i nie 
traktując TV jako jedynego sposobu spędzania wolnego czasu. 
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