
NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE, 

A MOWA DZIECI



Zdolności językowe

i komunikacyjne dzieci nabywane są 

STOPNIOWO

proces ten jest długotrwały 
i ma wiele etapów



Dzieci w dzisiejszych 

czasach często zamiast 

wsłuchiwać się w głos 

i wpatrywać się w twarz 

przemawiających do nich 

dorosłych, kierują swój 

wzrok w ekran tabletu 

lub smartfonu.



NABYWANIE MOWY ODBYWA SIĘ 

W NATURALNYM ŚRODOWISKU I NIE MOŻE 

WŁAŚCIWIE PRZEBIEGAĆ BEZ INTERAKCJI 

Z INNYMI LUDŹMI



Nowoczesne technologie (TV, laptop, 

komputer, tablet, komórka, smartfony, 

zabawki dźwiękowe)mogą być osobliwie 

interesujące i przyciągać uwagę dziecka. 

Co więcej…często wydają one z siebie 

dźwięki- w pewien sposób „przemawiają” 

do odbiorcy. 

MYLNIE ZATEM MOŻNA BY ZAŁOŻYĆ, ŻE 

W JAKIŚ SPOSÓB UCZĄ KOMUNIKACJI, 

KSZTAŁTUJĄC UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE



Rozwijający się mózg dziecka atakowany jest 

przez agresywne, szybko zmieniające się 

bodźce wzrokowe przetwarzane w prawej 

półkuli mózgu. Badania neurobiologów 

wykazują, że wysoka aktywność prawej półkuli 

zwalnia lub nawet hamuje rozwój lewej półkuli 

mózgu, odpowiedzialnej 

za uczenie się języka mówionego lub pisanego.



CODZIENNY 

KONTAKT DZIECKA 

Z EKRANEM ZMIENIA 

SZLAKI NERWOWE 

PRZYGOTOWANE 

DO UCZENIA SIĘ 

JĘZYKA.



MOWA NIE ROZWINIE SIĘ

PRAWIDŁOWO 

BEZ INTERAKCJI Z INNYMI 

UŻYTKOWNIKAMI JĘZYKA

REALNYMI 
- NIE TYMI, KTÓRZY WIDNIEJĄ NA 
EKRANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO



Słowo, które dziecko odbiera za pomocą 

technologii, jest SŁOWEM BIERNYM, 

nie pozwalającym na naturalny dialog.

ŻYWE SŁOWO - czyli dialog z drugim 

człowiekiem stymuluje pozytywnie 

rozwój języka u dziecka. 



Słownictwo dziecka pozostającego 

przed ekranem nie wzbogaca się, 

a mowa i wymowa nie mają okazji 

do rozwijania się w naturalnych 

sytuacjach komunikacyjnych.



DZIECI, KTÓRE ZBYT CZĘSTO 

I INTENSYWNIE KORZYSTAJĄ 

Z TECHNOLOGII, NIE WYKAZUJĄ 

ZAINTERESOWANIA REALNYM 

ROZMÓWCĄ, SŁUCHANIEM CZYTANYCH 

IM KSIĄŻEK, OPOWIADANYCH BAJEK…



Powtarzające się emitowane przez urządzenia 

mobilne dźwięki nie pozwalają dziecku na 

słuchanie mowy.

MÓZG W PEWIEN SPOSÓB IGNORUJE PRZEKAZ 

WERBALNY



Dziecko, które weszło w nawyk 

używania urządzeń mobilnych, 

nie może prawidłowo skupić się na 

rozmowie, brakuje mu dodatkowych 

bodźców, rozprasza się.



PAMIĘTAJMY
Zgodnie z wynikami badań psychologicznych dziecko, 

które jeszcze nie mówi, nie powinno w ogóle korzystać 

z wysokich technologii. 

Mózg musi dojrzeć, przyswoić pewne sprawności 

zarówno ruchowe, jak i językowe oraz komunikacyjne, 

aby na pewnym etapie osiągnąć dojrzałość, 

umożliwiającą posługiwanie się tabletem/smartfonem.



Najmłodsi nie powinni korzystać 

z tabletu/smartfonu codziennie. 

Jednorazowy czas kontaktu 

z urządzeniem nie powinien przekraczać 

15–20 minut



Jeśli już wręczamy dziecku 

urządzenie, spędźmy ten czas 

wspólnie. Komentujmy wspólnie, 

ubierzmy to, co się dzieje na 

ekranie, w słowa. 

DAJMY SOBIE OKAZJĘ DO DIALOGU!
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