
                               
                                                                                                                          

RODZICU  !!!!            
                              NADMIAR TECHNOLOGII MOŻE 

                                                   WIEDZĘ  DZIECKA     
                             WZBOGACAĆ LECZ PRAWIDŁOWĄ MOWĘ   
                                                    JEGO ZATRACAĆ.  

                   PRZECZYTAJ ZATEM KILKA RAD  
A M OWA DZIECKA BĘDZIE BEZ WAD !  

 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie pozwalaj swojemu  dziecku na 
oglądanie TV, jeśli ma poniżej 3 lat. 
Oglądanie TV i korzystanie z 
technologii przez dzieci poniżej 3 roku 
życia, opóźnia mowę dziecka i 
zaburza ich koncentrację uwagi. 

Wiadomo, że nowoczesny  świat 
technologiczny także w aspekcie 
edukacyjnym,  rozwija się w 
szybkim tempie dlatego kontroluj, 
co dziecko ogląda i z jakich stron 
korzysta. Wybieraj tylko 
wartościowe edukacyjnie strony.  

Nie dawaj swojemu dziecku 
urządzeń technologicznych na 
1 godz. przed snem, gdyż 
może to powodować 
bezsenność lub jego 
pobudzenie.  

Dziecko, które korzysta 
nieustannie  z technologii, 
nie nawiązuje relacji 
interpersonalnych  a jego 
słownik jest ubogi. 

Pamiętaj, twoje dziecko cię 
obserwuje. Widząc nieustanne 
korzystanie przez ciebie z telefonu 
uczy się, że jest to główna forma 
rozmowy i kontaktu z osobami, co 
znacznie obniży jego zasób 
słownictwa.  

Nieustanne korzystanie z 
technologii, w tym również bajek 
na komputerze, ogranicza 
wypowiadanie się twojego 
dziecka. Co ważne ogranicza 
również jego kontakty społeczne z 
rówieśnikami i kreatywność. 

Pamiętaj, język to nie tylko środek 
komunikacji ale również  ważny aspekt 
myślenia twojego dziecka. Jest on  również  
ważnym elementem aparatu 
artykulacyjnego, dlatego częste rozmowy,  
jak i zabawy buzi i języka, mogą mu pomóc. 
Jeśli nie znasz takich zabaw, zapytaj o nie 
logopedę w przedszkolu twojego dziecka.  

Literatura: P. Mistal: „Na co uważać gdy dziecko uczy się mówić” Lublin 2019, e –book. 
N. Bednarska: Konsekwencje obecności mediów elektronicznych w życiu dziecka dla rozwoju mowy (W:) N. Bednarska ( red:) Dziecko – 
media. Warszawa 2020, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej  
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Technologia może być dobrym 
narzędziem do rozwijania 
zainteresowań  twojego dziecka 
tylko, jeśli jest używana z 
rozsądkiem i umiarem. Nie może być 
bowiem formą jego uspokojenia czy 
też wyciszenia.  

Zamiast wręczania dziecku telefonu 
spędzaj z nim, jak najwięcej czasu. M
do dziecka oraz baw się z nim. 
Korzystanie przez małe dzieci z 
telefonów,  może bowiem zaburzyć 
zdolność podzielenia uwagi pojawiającą 
się między 9-12 miesiącem życia a
przejawiającą się podążaniem wzrokiem 
za  swoim rodzicem.  
 

Literatura: M. Tomasello: Społeczno pragmatyczna teori
GWP.  
B. Kamińska, B. Siebert: Podstawy rozwoju mowy u dzieci.  „Wybrane  Problemy Kliniczne”  Katedr
www.fmr.viamedica.pl 

 
Ograniczaj używanie technologii
gdy jesteś w ciąży. Częściej 
rozmawiaj z dzieckiem, które nosisz  
w swoim łonie. Dzięki temu 
rozwijasz u niego kontakty 
interpersonalne i społeczne  
albowiem zawiązki języka twojego 
maleństwa kształtują się już w 4 
tygodniu ciąży. 

Natomiast jeśli twoje dziecko
niewiele, nie reaguje na dźwięki 
rozwija się wolno, zachęcam cię do wizyty u logopedy

Czytaj dziecku bajki
artykulację dziecka i jego rozwój
także motoryczny
mięśni, które nie wyćwiczone
obniżają sprawność twojego 
dziecka w różnych obszarach 
rozwoju np. czytanie, mówienie, 
pisanie.  

Badania dowodzą, że dzieci które 
podczas karmienia oglądają obraz 
medialny, nie wykazuj
U takich dzieci pojawia się również 
brak „gestów społecznych
wskazywania palcem czy też 
opóźnienie rozwoju.
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Mów do dziecka powoli, prostymi 
słowami. Zdania natomiast
będą krótkie. Dziecko dopiero 
nabywa  umiejętności w 
posługiwaniu się mową a zatem 
pozwól mu takż
wypowiedzenie się. B
cierpliwy i spokojn
oczekiwaniu na jego wypowiedź
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Oprac. Agnieszka Chudzik

Czytaj dziecku bajki, gdyż na 
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Mów do dziecka powoli, prostymi 
słowami. Zdania natomiast, niech 
będą krótkie. Dziecko dopiero 
nabywa  umiejętności w 
posługiwaniu się mową a zatem 
pozwól mu także na spokojne 
wypowiedzenie się. Bądź 
cierpliwy i spokojny w 
oczekiwaniu na jego wypowiedź.    

Oprac. Agnieszka Chudzik 


