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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Obecnie wielu rodziców zmaga się z problemem uzależnienia dzieci od mediów, w tym 

także od oglądania telewizji. Dziecku będzie dużo łatwiej zrezygnować z siedzenia przed 

telewizorem, jeśli w zamian zaproponujemy mu inne rozrywki: słuchanie bajek z płyt CD, gry 

rodzinne, uprawianie sportu, wyprawę do zoo czy na plac zabaw. Warto też podsuwać malcowi 

pomysły na ciekawe hobby – malowanie, modelarstwo, grę na instrumencie itp. Dziecko dowie się 

wtedy, że jest mnóstwo innych sposobów na spędzanie wolnego czasu niż tylko wpatrywanie się 

ekran. Będzie też zdrowsze, bo długotrwałe przesiadywanie przed telewizorem szkodzi oczom, 

przyczynia się do powstawania wad postawy oraz sprzyja nadwadze.  

Z drugiej strony warto pamiętać, że oglądanie telewizji przez dzieci ma też pozytywne 

aspekty. Trzeba jednak mieć na uwadze odpowiedni dobór programów do wieku dziecka. 

Zerówkowicz potrafi już na tyle skupić uwagę, żeby uważnie obejrzeć pełnometrażowy film 

animowany z fabułą i jednym, wyrazistym bohaterem. Możemy też zainteresować dziecko nieco 

poważniejszymi programami przyrodniczymi. Jeszcze bardziej możemy poszerzyć telewizyjny 

repertuar małego ucznia. Ponieważ w początkowych klasach podstawówki dziecko szybko rozwija 

się intelektualnie, oprócz zawsze atrakcyjnych kreskówek czy filmów familijnych, chętnie obejrzy 

też ciekawy i przystępnie skomentowany film na jednym z kanałów przyrodniczo-naukowych. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 
3.2.1. Z. Stanecka, Basia i telewizor, wyd. EGMONT, Warszawa 2011, s. 4 

Wstęp 

Bohaterka omawianej książki, Basia jest chora i najchętniej cały czas spędzałaby przed 

telewizorem. Kiedy odbiornik się psuje, dziewczynka nie ma wyjścia – musi znaleźć sobie inne 

zajęcie…Wymyślona przez nią zabawa kompletnie zaskoczy rodziców. Tablet, telewizor, 

konsola… czasem wydaje się, że dzieci najchętniej cały wolny czas spędzałyby przed ekranem. 

Jak zachęcić je do sięgnięcia po inne rozrywki? Małą podpowiedź znajdziemy w tej książeczce.   

Cytat 

„Basia westchnęła i powlokła się do salonu. Zaczęła szukać kredek, gdy nagle zauważyła 

leżącego na stoliku pilota. Wzięła go i włączyła telewizor. Ściszyła dźwięk, żeby niepotrzebnie nie 
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denerwować Mamy. Z ekranu zamigała do niej kolorowa reklama batoników i Basia od razu 

zrobiła się głodna. Klik. Zmieniła kanał. Tym razem pan w sztywnym garniturze zapewnił ją, że 

nad miasto nadciąga burza połączona z nawałnicą. Klik. Pani w białym sweterku zachwalała 

najlepszy na świecie wybielacz. Klik. Ubrana w same rajstopy i podkoszulek dziewczyna śpiewała 

o tym, że nikt jej nie rozumie. Klik. Z ekranu popłynęła rzewna melodia serialowej piosenki o 

nieszczęśliwej służącej Marii Celebes zakochanej w Estebanie – synu pracodawcy. Basia otuliła 

się ciasno kocem. (…) Mama podeszła do telewizora i wyłączyła go jednym stanowczym ruchem.  

– Córeczko, czy możesz mi wyjaśnić, co robisz? – spytała. – Miałaś rysować.  

– Jeszcze tylko minutkę! – zawołała Basia, nie odrywając wzroku od czarnego ekranu. – 

Muszę się dowiedzieć, co było dalej!  

– Basiu... – Mama usiadła obok niej na kanapie. – To nie jest film odpowiedni dla ciebie.  

– Zuzia ogląda wszystkie odcinki. A ja...  

– A ty nie – odpowiedziała spokojnie Mama. – I nie podoba mi się, e włączyłaś telewizor, 

chociaż prosiłam, żebyś tego nie robiła.  

– Wy z Tatą oglądacie, kiedy my z Jankiem idziemy spać! – zdenerwowała się Basia.  

– Czasem oglądamy, a czasem nie – uśmiechnęła się Mama. – Zupełni jak ty. Nie ma nic 

złego w oglądaniu. Lepiej tylko zwracać uwagę na to, co się ogląda i czy przypadkiem telewizor 

nie zaczyna zastępować wszystkiego innego: rysowania, rozmowy, zabawy, czytania”. 

Podsumowanie 

Telewizja może być oknem na świat, jednak kiedy zastępuje wszystko inne, bardzo zubaża 

świat dziecka. Zamiast działać, odkrywać, eksplorować, staje się on jedynie biernym 

obserwatorem, widzem. W tym tomie Basi zobaczymy jak uzależniające może być oglądanie 

telewizji, zwłaszcza w przypadku dzieci, i jak niebezpieczne może być pozostawienie dzieci 

samych przed odbiornikiem.  
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