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WYZWANIE DLA RODZICÓW #OGRANICZMEDIA 

 

Wyzwanie ma na celu zwrócić uwagę na problem nadużywania multimediów 

przez dzieci i dorosłych. Za pomocą włączania dzieci w życie domowe ma 

pomóc nam rozsądniej korzystać z ekranów. 

 

DZIEŃ 1 

WSTĘP: ROZPOZNANIE PROBLEMU 

Dzisiaj korzystamy z multimediów tak jak zwykle. Niech rodzina jeszcze nie 

wie co się szykuje.   

BARDZO WAŻNE: Zwróć uwagę na to ile czasu spędzacie przed ekranem i do 

czego służą Wam multimedia w dzień powszedni?  

ZADANIE 1. 

DZISIAJ MIERZYMY SOBIE I DZIECIOM CZAS JAKI SPĘDZAMY 

PRZED EKRANEM. UCZCIWIE. STARAMY SIĘ ZAPISAĆ ILE Z TEGO 

CZASU TO PRACA, ILE NAUKA A ILE ROZRYWKA.  

Notuj godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia z multimediów. Wieczorem to 

wszystko podliczymy.  

(pomocne mogą być takie funkcje w telefonie jak: Czas przed ekranem na iOS 

czy Cyfrowa równowaga na Android. Super jeśli z nich korzystasz!  

Istnieją też aplikacje, które mierzą nasz czas spędzony na poszczególnych 

aktywnościach w sieci) aplikacje, które mierzą nasz czas spędzony na 

poszczególnych aktywnościach w sieci) 

Jeśli natomiast nie masz tych funkcji uruchomionych to polecam ustawić je 

czym prędzej! Raporty przychodzą z reguły tygodniowe. Możemy też wcześniej 

ustawić limit czasu korzystania z danych aplikacji dziennie.  

Mamy świetne narzędzia w naszych sprzętach, a często z tych funkcji nie 

korzystamy! 

 

ZAD.2 ODPOWIEDZ SOBIE NA KILKA PODSTAWOWYCH PYTAŃ: 

Każdy w wolności, uczciwie przed samym sobą: 

1. Do czego głównie służą nam multimedia w rodzinie? Teraz, obecnie? 
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      Czy jest to praca, nauka, a może rozrywka?  

- Zaznacz w kole jak ta sytuacja procentowo wygląda u członków 

rodziny?  

- Ile procent całego czasu spędzonego przed ekranem zajmuje: 

- praca 

- nauka 

- rozrywka 
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2. Praca i nauka to punkty obowiązkowe w naszym życiu. Nie pominiemy 

ich. Możemy się jedynie przyjrzeć jak efektywnie pracujemy i uczymy 

się. Czy przy okazji nie marnujemy czasu na zerknięcie co tam słychać na 

ulubionym portalu? Bezcelowo scrollujemy Facebooka i Instagram?  

Odpoczynek i rozrywka są niemniej ważne. Ale czy całe zwierają się w 

świecie wirtualnym? Czy jakiejś części? Jeśli tak to w jakiej?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. Starsze dzieci naprawdę sporo czasu spędzają obecnie na nauce przed 

komputerem: przerażająco dużo! Dzieci w klasach 1-3 wydaje mi się mają 

ten czas jeszcze umiarkowany, mieści się on w 2 godzinach z reguły.  

Ile czasu realnie Twoje dzieci spędzają przed ekranem na lekcjach on-

line? Ile czasu zajmuje obejrzenie filmików wysłanych przez nauczycieli?  

Wpisz orientacyjnie.  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

4. Dzieci przedszkolne jeśli są na kwarantannie również mają przesyłane 

propozycje aktywności, ale są to jedynie propozycje. Czy przypadkiem 

wysłane przez panią wychowawczynię ćwiczenia fizyczne albo filmik z 

piosenką do nauczenia nie stają się pretekstem do pozostania w sieci na 

dłużej?   

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. Wypisz wszystkie sprzęty multimedialne jakie macie w domu, zaznacz 

ilość i wpisz do kogo należą:  

 

Sprzęty wspólne oznacz literą W 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

Do kogo należą? Czy dzieci poniżej 12 roku życia posiadają własny smartfon, 

tablet czy komputer? Jeśli tak to dlaczego? Dostały w prezencie? Sami im 

kupiliśmy zwabieni panującą modą?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Czy nasze dzieci mają nieograniczony dostęp do Internetu? Jeśli tak to 

dlaczego? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. Czy kontrolujemy co nasze dzieci oglądają w TV i w sieci? Czy 

korzystamy z ustawień kontroli rodzicielskiej?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 ZAD.3 PRZECZYTAJ ARTYKUŁ.  

(zajmie Ci to ok.15-20 min.), ale jest to lektura niezbędna, by lepiej zrozumieć 

mechanizmy, wg jakich funkcjonuje organizm dzieci eksponowanych zbyt 

wcześnie i nadmiernie na działanie wysokich technologii. 
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DO ZOBACZENIA JUTRO!  

Paulina

  


