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 Spośród rozmaitych form krytyki telewizji najbardziej niewiarygodne wydaje nam się 

ta, która przytacza ogromne liczby godzin, jakie rzekomo poświęcają dzieci na oglądanie 

telewizji. Na przykład znana specjalistka Nancy Larrick podaje następujące wyniki badań: 

dziecko w wieku przedszkolnym spędza przed telewizorem około 54 godzin tygodniowo, 

czyli jakieś dwie trzecie całego swojego czasu, po odliczeniu godzin przeznaczonych na sen 

(wywiad przytaczany w „The PreSchooler”). Badania przeprowadzone na niewielkiej grupie 

przedszkolnej, liczba godzin spędzonych w ciągu tygodnia przez telewizorem wahała się od  

do 34. Natomiast badania przeprowadzone wśród starszej młodzieży, biorąc pod uwagę co 

najmniej stu chłopców i sto dziewcząt na każdym poziomie wiekowym między dziesiątym  

a siedemnastym rokiem życia wskazują, iż wśród dziewcząt średnia ilość czasu 

przeznaczonego w tygodniu na oglądanie telewizji wahała się od 20 godzin u dziesięciolatek 

do 10 godzin u szesnastolatek. Natomiast chłopcu w wieku dziesięciu lat spędzali przed 

telewizorem średnio 25 godzin tygodniowo, a siedemnastoletni – 15. 

CZY OGLĄDANIE TELEWIZJI WYWOŁUJE ZMĘCZENIE, WZMAGA 

NAPIĘCIE I ZUBOŻA WYOBRAŹNIĘ ? 

 Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być opatrzona wieloma znakami 

zapytanie. Tutaj możemy jedynie stwierdzić, że przynajmniej niektórym dzieciom oglądanie 

telewizji przynosi raczej odpoczynek niż zmęczenie i nie musi wcale prowadzić do ich 

mniejszej spontaniczności po wyłączeniu odbiornika. Są też przesłanki, by twierdzić, że skala 

zabaw z wyobrażonymi przyjaciółmi – raczej zwiększyła się. 

CZY RZECZYWIŚCIE NA SKUTEK „PODSTĘPNEJ I FAŁSZYWEJ” 

REKLAMY TELEWIZYJNEJ DZIECI NAKŁANIAJ Ą RODZICÓW DO 

KUPOWANIA DROGICH, A CZĘST BEZWARTOŚCIOWYCH SŁODYCZY 

I ZABAWEK ? 

 Nie podlega dyskusji, że wiele dzieci uporczywie nagabuje rodziców o kupno rzeczy 

reklamowanych w telewizji. Jeżeli jednak dana rzecz jest w oczywisty sposób 

przereklamowana i po przyniesieniu jej do domu sprawia zawód, to nawet małe dzieci szybko 

się na tym poznają.  

 Badania wykazują, że tylko w wieku przedszkolnym zdecydowana większość dzieci 

wierzy, iż reklamy zawsze mówią prawdę. Dzieci, które stwierdzają, iż reklamy mają za 

zadanie zachęcić do kupna danego towaru, mają wbudowany swoisty „filtr poznawczy”, 

pozwalający na rozpoznanie intencji autorów reklamy. Istnienie takiego filtra stwierdzono 

jednak u 18% dzieci w wieku przedszkolnym, ale już u 73% trzecioklasistów i u 90% 
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szóstoklasistów. Oznacza to, że prawie trzy czwarte trzecioklasistów rozumie perswazyjną 

funkcję reklam telewizyjnych. Rodzice mogą wywrzeć decydujący wpływ na stosunek dziecka 

do reklamy telewizyjnej, rozmawiając z nim o poszczególnych reklamówkach  

i reklamowanych towarach. W wypadku starszych dzieci rozmowy takie nie za wiele 

przyczynią się do wzbogacenia już posiadanej w tym przedmiocie wiedzy i świadomości. 

(Scott Ward, Daniel Wackamn, Ellen Wartella, „How Children Learn to Buy?”) 

CZY RODZICE WYSTARCZAJĄCO KONTROLUJĄ OGLĄDANIE 

TELEWIZJI PRZEZ SWOJE DZIECI ? 

 Istnieją ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzinami, jeżeli chodzi  

o stosowany i – co wcale nie jest tożsame – dający się wyegzekwować rozmiar nadzoru nad 

oglądaniem telewizji przez dzieci. W wielkim stopniu zależy to od wieku dzieci, a także od 

społeczno – ekonomicznej pozycji rodziny. Według pozycji „Behaviour Today” stwierdza 

się, iż: 

 Dzieci rodziców lepiej wykształconych lub bardziej zasobnych częściej oglądają 

telewizję według określonych zasad i znacznie częściej otrzymują sugestie, jakiego typu 

programy mają oglądać. Im wyższa pozycja społeczna, określana przez poziom wykształcenia 

matki albo dochody w rodzinie, tym bardziej oglądanie staje się ukierunkowane. (…) im 

rzadziej sami rodzice oglądają telewizję, tym bardziej prawdopodobne, że narzucą swoim 

dzieciom w tym względzie wskazówki i ograniczenia. 

 Badanie wskazują na fakt, że oglądanie telewizji w wypadku większości dzieci  

w wieku przedszkolnym może być odpowiednio kontrolowane przez rodziców. Dziecięce 

marudzenie, dyskutowanie czy użalanie się odnosi się raczej do dyscypliny w ogóle niż  

w jakiś szczególny sposób do telewizji. Większość pytanych dziewczynek między piątym  

a ósmym rokiem życia utrzymuje, że sama decyduje, co i kiedy ma oglądać; wielu chłopów 

mówi, że decydują o tym wspólnie z rodzicami. Większość dziewięciolatków obu płci 

zgodnie twierdzi, że rodzice nie mają zastrzeżeń do czasu, jaki dzieci spędzają przed 

telewizorem, choć niekiedy miewają zastrzeżenia do poszczególnych programów.  

W dziesiątym roku życia około połowie dziewcząt zdarza się sprzeczać z rodzicami zarówno 

na temat ilości czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji, jak i oglądanych programów. 

Między jedenastym a piętnastym rokiem życia tylko jedna trzecia dziewcząt przyznaje się do 

takich sprzeczek. W tych samych grupach wiekowych około jednej trzeciej chłopców 

przyznaje, że miewa konflikty z rodzicami, związane z oglądaniem telewizji. 
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 Konflikt może odegrać rolę pozytywną lub negatywną, w zależności od formy jaką 

przybiera. Jeżeli po sprzeczce rodzinnej przychodzi czas działania, to można powiedzieć, że 

dany konflikt przyniósł korzystne rezultaty.  

CO RODZICE MOGĄ ZROBIĆ, ABY TELEWIZJA PRZESTAŁA BYĆ 

SZKODLIWA, A ZACZĘŁA BYĆ UŻYTECZNA ? 

 Jest pożądane, by rodzice sprawowali kontrolę nad oglądaniem telewizji przez dzieci 

w wieku przedszkolnym i uczniów w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Rozkład dnia 

każdego dziecka przewiduje pewną ilość czasu na zajęcia szkolne, drzemki (u młodszych 

dzieci), zabawy na podwórku i w domu. Ponadto, kiedy tylko jest to możliwe wskazane jest 

oglądanie telewizji razem z dziećmi. Przedszkolaki często proszą o to rodziców i następnie 

domagają się tłumaczenia rozmaitych rzeczy. Starsze dzieci lubią dzielić swoją przyjemność, 

którą czerpią z oglądania danego programu, z kimś innym. 

 Wskazane jest oglądanie wspólnie przynajmniej niektórych programów i następnie 

rozmawianie o nich z dziećmi. Można zadawać pytania w rodzaju: „Czy to ma sens? Czy 

ludzie naprawdę tak postępują? A czy powinni tak postępować?” wiele pożytecznych 

dyskusji ze starszymi dziećmi na temat moralności albo dobrych (lub złych) manier – 

dyskusji, które w innym wypadku nie byłyby dla nich szczególnie zajmujące – może stąd brać 

początek.  

 Co ważniejsze, należy starać się własnym sposobem korzystania z telewizji 

pokazywać, że należy do niech podchodzić wybiórczo. Rodzina, w której telewizor jest 

włączony „na okrągło”, nie daje swoim młodszym członkom dobrego przykładu w tym 

względzie. Najlepiej zaś, jeżeli własnym sposobem oglądania potrafimy nakierować nasze 

dzieci na wartościowe (i zarazem interesujące) programy informacyjne i edukacyjne. 

 

OPRACOWANIE: psycholog Paulina Skowronek – Cholewa 
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