
54/2006

Dziec ko
wobec mediów

Dziec ko, szcze gól nie w okre sie de cy du ją ce go 
roz wo ju, a więc do dzie sią te go ro ku ży cia, 
jest nie zwy kle po dat ne na bodź ce, któ re 
są mu do star cza ne. Wiek wcze snosz kol ny 
to czas kształ to wa nia się cha rak te ru i oso bo wo ści. 

Wspo sób nie zmier nie in ten syw ny
dziec ko po zna je śro do wi sko spo -

łecz ne i wza jem ne re la cje za cho dzą ce
w pro ce sie ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej.
Źró dłem ta kich do świad czeń sta je się co raz
czę ściej te le wi zja oraz in ter net. Te le wi zja,
ja ko pierw sze me dium, do sło wa od dzia łu ją -
ce go na umysł do da ła ob raz, któ ry od wo łu je
się przede wszyst kim do emo cji i wra żeń.
Od bior ca te le wi zyj ny, zwłasz cza „ma ły od -
bior ca”, jest ta kim wi dzem, któ re go sku pio -
ny wzrok po dą ża za ru cho mym ob ra zem,
po zo sta wia jąc w tle sło wo – pod sta wo wy 
no śnik tre ści1.

Funk cje me diów
W ob li czu prze mian współ cze snej cy wi li -

za cji nie zbęd na jest zna jo mość funk cji me -
diów, któ ra uła twia zo rien to wa nie się w za -
kre sie sku tecz no ści ich od dzia ły wa nia.
A. Le pa wy od ręb nia w me diach na stę pu ją ce
funk cje: in for ma cyj ną, roz ryw ko wą i edu ka -
cyj ną, zwa ną wy cho waw czą2. 

Od bior ca me diów ocze ku je przede wszyst -
kim ak tu al nych in for ma cji o ota cza ją cej rze -
czy wi sto ści. W związ ku z tym na le ży mło de go
od bior cę przy go to wać do te go ro dza ju dzia -
łań, któ re po zwo lą mu z za le wu in for ma cji
do ko nać wy bo ru. 

Funk cja roz ryw ko wa ukie run ko wa na jest
przede wszyst kim na re laks i za ba wę. Za ba wa
od gry wa ro lę kom pen sa cyj ną, mo że po wo do -
wać uwol nie nie or ga ni zmu od na pięć, któ re
z po wo du stre su zdą ży ły się sku mu lo wać
w cią gu dnia. 

Funk cja wy cho waw czo -edu ka cyj na jest
naj czę ściej ce lo wym od dzia ły wa niem na oso -
bo wość od bior cy, któ ry pod wpły wem tych
dzia łań zmie nia się i roz wi ja.

T. Go ban -Klas okre śla me dia ma so we ja ko
„in stru ment wła dzy spo łecz nej, na rzę dzie
kon tro li i za rzą dza nia; pu blicz ne fo rum; klucz
do sła wy; do mi nu ją ce źró dło ob ra zów i de fi -
ni cji rze czy wi sto ści spo łecz nej; źró dło pu -
blicz ne go sys te mu zna czeń, któ ry do star cza
kry te riów i miar osą dza nia oraz – naj pow -

1 T. Bo guc ka, Trium fu ja ce pro fa num. Te le wi zja po prze ło mie 1989, War sza wa 2002.
2 A. Le pa, Pe da go gi ka mass me diów, Łódź 1999, s. 41.
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szech niej szą for mę spę dza nia cza su wol ne go
i śro dek roz ryw ki3.”

Me dia są więc opi nio twór cze i, jak twier dzi
S. Jusz czyk, wy wie ra ją co raz sil niej szy wpływ
na sys te my wy cho wa nia i sys te my edu ka cyj ne,
co po wo du je, że mo gą się stać na szym sprzy -
mie rzeń cem lub wro giem4.

W do mach znacz nej czę ści na sze go spo -
łe czeń stwa te le wi zję naj czę ściej oglą da się
w spo sób bier ny. Te go nie po żą da ne go
odbio ru, po przez bacz ną ob ser wa cję i na śla -
dow nic two do ro słych, bar dzo szyb ko uczą
się dzie ci.

Istot ny jest fakt, że od dzia ły wa nie te le wi zji
jest tym więk sze, im młod szy od bior ca. Dzie ci
bar dzo czę sto nie są przy go to wa ne na ta ki ro -
dzaj kon tak tu. Ich nie doj rza łość in te lek tu al na,
spo łecz na, mo ral na wy ma ga na tych mia sto we go
wy ja śnia nia nie zro zu mia łych po jęć, wy da rzeń,
re la cji. Wpływ me diów na dziec ko jest tak du ży
z po wo du zja wi ska „mo de lo wa nia”.

Da ne sta ty stycz ne wy ka zu ją, iż pol skie dzieci
są bar dzo wy trwa ły mi od bior ca mi re klam
telewi zyj nych. Każ de z nich mo że obej rzeć
nawet 1000 spo tów w cią gu ro ku5. Prze li czyw -
szy to na mie sią ce, oka zu je się, że dziec ko
średnio w cią gu mie sią ca oglą da 84 re kla my.
(Śred nio 3 go dzi ny dzien nie, czy li oko ło 21 go -
dzin ty go dnio wo). Dzie ci ma ją kon takt
z ogrom ną licz bą re klam. We dług wy ni ków ba -

dań P. Kos sow skie go6 i B. Ga jo s7, mie sięcz nie
na dziec ko od dzia łu je od 500 do 900 re klam.

Ba da cze fran cu scy sza cu ją, że dzie ci oglą -
da ją co dzien nie oko ło 200 re klam, czy li rocz -
nie 73 0008. Jesz cze ina czej przed sta wia się sy -
tu acja w USA, gdzie, na pod sta wie wy ni ków
ba dań Ad le ra osza co wa no, że ame ry kań skie
dziec ko oglą da oko ło 20000 re klam rocz nie, to
zna czy 1670 mie sięcz nie. Na uwa gę za słu gu je
fakt, że jak po da je źró dło9, ba da nia te by ły
prze pro wa dza ne już w 1977 ro ku, a więc
w cza sie, gdy w Pol sce jesz cze nie wie le osób
zda wa ło so bie spra wę z te go, czym tak na -
praw dę jest re kla ma te le wi zyj na. 

Wie lu ba da czy zaj mu je się tym za gad-
nieniem; zwra ca ją uwa gę na róż ne je go 
od dzia ły wa nia10. Dzie cię ca chłon ność ob ra -
zów re kla mo wych jest znacz na. Dla dziec ka
przyjmującego re kla my (re ali zo wa ne przez
do ro słych, któ rym na le ży wie rzyć) czę sto zde -
rze nie z rze czy wi sto ścią by wa bo le sne oraz
po wo du je nie po ro zu mie nia w ro dzi nie. 

Ro dzi na
Szcze gól ny aspekt obec no ści te le wi zji w ży ciu

dziec ka ja wi się ja ko pod sta wo we źró dło kon -
tak tów z kul tu rą i śro dek, któ ry wy peł nia znacz -
ną część cza su wol ne go. Włą czo ny te le wi zor to -
wa rzy szy ro dzi nie pod czas wspól nych po sił ków,
w cza sie uro czy sto ści ro dzin nych czy świąt. Jest
to sy tu acja, w któ rej roz mo wy to czą się z to wa -

3 T. Go ban -Klas, Me dia i ko mu ni ko wa nie ma so we. Teo rie i ana li zy pra sy, ra dia, te le wi zji i in ter ne tu, War sza -
wa – Kra ków 2001. 
4 S. Jusz czyk, Czło wiek w świe cie elek tro nicz nych me diów – szan se i za gro że nia, Ka to wi ce 2000, s. 57.
5 A. Lesz czuk -Fie dziu kie wicz, „Kin der mar ke ting” po pol sku – re kla ma dla dziec ka?, „Edu ka cja Me dial -
na” 2000 nr 1, s. 23.
6 P. Kos sow ski, Dziec ko i re kla ma te le wi zyj na, War sza wa 1999, s. 144.
7 B. Ga jos, Ba da nie od dzia ły wa nia re kla my te le wi zyj nej na uczniów, „Kwar tal nik Edu ka cyj ny” 2002 nr 2, s. 63.
8 Za: E. Perzyń ska, Czy na sze dzie ci są te le ma nia ka mi?, „Edu ka cja i Dia log” 2002 nr 136, s. 54.
9 E. Brom boszcz, Ro la re kla my te le wi zyj nej w pro ce sie so cja li za cji kon sump cji u dziec ka, „Cho wan na” 1944,
nr XLVII, s. 35.
10 Patrz np.: D. Do liń ski, Psy cho lo gia re kla my, Wro cław 1998; J. Iz deb ska, Ro dzi na, dziec ko, te le wi zja, Bia -
ły stok 1996; M. Braun -Gał kow ska, Re kla ma te le wi zyj na a dzie ci, „Edu ka cja i Dia log” 1997 nr 5; 
T. Kło siń ska, Re kla ma a dzie ci, Ze szy ty Na uko we Fo rum Mło dych Pe da go gów przy KNP PAN, 
To ruń 1998.

Od dzia ły wa nie te le wi zji jest tym 
więk sze, im młod szy od bior ca. 
Wpływ me diów na dziec ko jest tak 
du ży z po wo du zja wi ska „mo de lo wa nia”.

Dziec ko śred nio w cią gu mie sią ca oglą da
84 re kla my. Śred nio 3 go dzi ny dzien nie,
czy li oko ło 21 go dzin ty go dnio wo.
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11 J. Iz deb ska, Ro la mass me diów w kształ to wa niu przez dziec ko ob ra zu świa ta, [w:] Me dia i edu ka cja, 
red. W. Stry kow ski, Po znań 2000, s. 85.
12 E. Brom boszcz, Per cep cja re kla my te le wi zyj nej przez dzie ci, „Psy cho lo gia Wy cho waw cza” 1993 nr 1, s. 61.
13 S. Jusz czyk, op. cit., s. 179.

rzy sze niem „za kłó ca cza” ko mu ni ka cji lub
w ogó le się nie roz ma wia.

Te le wi zja jest z pew no ścią bar dzo atrak cyj na,
po nie waż uła twia spę dza nie wol ne go cza su, nie
wy ma ga jąc wy sił ku in te lek tu al ne go, kon cen tra -
cji uwa gi i my śle nia. Sta je się środ kiem za spo ka -
ja nia wie lu po trzeb. J. Iz deb ska zwra ca uwa gę,
że na le ży za bez pie czyć dziec ku ra cjo nal ne moż -
li wo ści kon tak tu z te le wi zją11.

Re kla my w te le wi zji pol skiej przed sta wia ją
naj czę ściej ide al ny styl ży cia ro dzi ny i lan su ją
zbyt uprosz czo ną wi zję świa ta. Ta kie „slo ga no -
we wi dze nie świa ta” po wo du je, że stan dar dy te -
le wi zyj ne kształ tu ją okre ślo ne wy ma ga nia i pra -
gnie nia dzie ci w od nie sie niu do przy ja ciół,
a przede wszyst kim do wła snej ro dzi ny i sta nu jej
po sia da nia. Ob ra zy re kla mo we prze nie sio ne
na wła sne ży cie czę sto po wo du ją fru stra cję, nie -
chęć i za wiść oraz agre sję wo bec tych, któ rzy re -

kla mo wa ny pro dukt po sia da ją. Re kla my kształ -
tu ją u dzie ci wcze śniej nie uświa do mio ne
po trze by. Ba zu jąc na wy two rzo nym po czu ciu
bra ku, wzbu dza ją chęć po sia da nia rze czy mod -
nych, atrak cyj nych w ce lu za spo ko je nia cie ka -
wo ści bądź chę ci wy róż nie nia się w gru pie ró -
wie śni czej, za im po no wa nia.

Spo ry w ro dzi nie spo wo do wa ne są głów nie
pró ba mi od dzia ły wa nia dzie ci na za ku py do ko -
ny wa ne przez ro dzi ców i mo gą być wzmac nia ne
przez ich ła two wier ność. Wie rzą bo wiem we
wszyst kie, su ge ro wa ne przez re kla my za le ty
pro duk tu. E. Brom boszcz przy ta cza ba da nia
At ki na, któ ry wy ka zał, że mło dzi od bior cy, czę -
ściej oglą da ją cy re kla my te le wi zyj ne, czę ściej też
sprze cza li się z ro dzi ca mi, niż ci, któ rzy nie oglą -
da li te le wi zji. Jak wy ka za ły ba da nia, to wła śnie

re kla my pod sy ca ły kon flik ty, po da jąc nie ści słe
in for ma cje i wy ko rzy stu jąc ła two wier ność dzie -
ci, ma ni pu lo wa ły ich za cho wa niem. Nie za spo -
ko jo ne po trze by, zwią za ne naj czę ściej z trud no -
ścia mi eko no micz ny mi ro dzi ny, wo bec pod -
sy ca nia chę ci po sia da nia re kla mo wa ne go pro -
duk tu, mo gą spo wo do wać fru stra cję, od rzu ce -
nie wła snej ro dzi ny lub wy raź ne nie za do wo le nie
z niej12. O tym, jak dziec ko re agu je na re kla mę,
w du żym stop niu de cy du je wy cho wa nie oraz
war to ści pre fe ro wa ne w ro dzi nie. 

Gru pa ró wie śni cza
Re kla my te le wi zyj ne na rzu ca ją dzie ciom

okre ślo ny styl ży cia i kon sump cji, wy ra ża ją cy się
w na by wa niu i po sia da niu pew nych przed mio -
tów, szcze gól nie za ba wek, sło dy czy, a tak że
mar ko wych ubrań i róż no rod ne go sprzę tu.
Stan dar dy te le wi zyj ne kształ tu ją okre ślo ne wy -
ma ga nia i pra gnie nia w od nie sie niu do przy ja -
ciół i gru py ró wie śni czej. 

S. Jusz czyk, po wo łu jąc się na wy ni ki ba dań
Gol ber ga i Gor do na, po twier dza ne ga tyw ny
wpływ re kla my na dziec ko. Ten śro dek me dial -
ny mo że wy wo ły wać (i wy wo łu je) rów nież nie -
po ro zu mie nia w gru pie ró wie śni czej. Re kla ma
sta je się wy znacz ni kiem te go, co na le ży mieć,
ko lek cjo no wać, jak się za cho wy wać. Nie re spek -
to wa nie tych wy mo gów ro dzi po dzia ły, kon flik -
ty, sta je się źró dłem izo la cji. Obec nie dzie ci pra -
gną po sia dać pew ne pro duk ty nie dla te go, że są
im po trzeb ne, czy też są ład ne. Chcą je mieć ze
wzglę du na ich wa lo ry pre sti żo we, zdo by te dzię -
ki re kla mie. Po sia da nie da je no wą toż sa mość,
do war to ścio wu je w oczach ró wie śni ków, za pew -
nia wstęp do „klu bu po sia da czy”13. Cha rak te ry -
stycz ny jest dy so nans po mię dzy roz bu dzo ny mi
przez re kla mę te le wi zyj ną dzie cię cy mi pra gnie -

Ob ra zy re kla mo we prze nie sio ne 
na wła sne ży cie czę sto po wo du ją 
fru stra cję, nie chęć i za wiść oraz agre sję
wo bec tych, któ rzy re kla mo wa ny 
pro dukt po sia da ją. 

Nie za spo ko je nie po trzeb roz bu dzo nych
przez re kla mę mo że po wo do wać 
fru stra cję, złość, ne ga cję war to ści 
ro dzin nych, nie za do wo le nie, a na wet 
od rzu ce nie wła snej ro dzi ny. 
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nia mi i ocze ki wa nia mi a nie moż no ścią ich speł -
nie nia. To nie za spo ko je nie po trzeb roz bu dzo -
nych przez re kla mę mo że po wo do wać fru stra -
cję, złość, ne ga cję war to ści ro dzin nych,
nie za do wo le nie, a na wet od rzu ce nie ro dzi ny. 

Świat war to ści
Ob raz wy ła nia ją cy się z re klam, szcze gól -

nie te le wi zyj nych, spra wia, że w wy obra że -
niach i od czu ciach dziec ka po sia da nie ja wi
się ja ko war tość naj wyż sza, wska zu ją ca kie -
ru nek ży cio wych aspi ra cji. W świa do mo ści
utrwa la się styl ży cia, w któ rym okre ślo ny
stan dard ma te rial ny trak to wa ny jest ja ko
wy znacz nik war to ści czło wie ka, a kon ku ren -
cja sta je się głów nym me cha ni zmem kształ -
tu ją cym mię dzy ludz kie re la cje. W wy ni ku
od dzia ły wa nia re klam dzie ci wy ka zu ją ma -
te ria li stycz ną po sta wę wo bec ży cia. Do mi -
nu je stan dard: „co mam mieć” w po ję ciu
ma te rial nym, aby być ak cep to wa nym przez
wio dą cą gru pę ró wie śni czą. 

Ba da nia P. Kos sow skie go nie zbi cie do -
wo dzą, że świat re kla my kształ tu je na stę pu -
ją ce prze ko na nie: kup, po sia daj, a znik ną
two je tro ski, bę dziesz szczę śli wy, ko cha ny,
ak cep to wa ny. Dziec ko, nie ste ty, nie wie, że
jest to je den z moż li wych wa rian tów na ży -
cie, nie ko niecz nie wła ści wy i da ją cy sa tys -
fak cję oraz po czu cie za do wo le nia i bez pie -
czeń stwa. Twór com re kla my te le wi zyj nej
sta wia się czę sto za rzut kształ to wa nia
u dzie ci ma te ria li stycz ne go sty lu ży cia,
orien ta cji na przed mio ty i do bra ma te rial ne
ja ko ce le ży cio we.

Waż ne jest, aby nie uczyć dziec ka łą cze -
nia oglą da nia te le wi zji z in ny mi czyn no ścia -

mi. Naj le piej, je śli do ro sły wcze śniej przej -
rzy pro gram te le wi zyj ny, wów czas bę dzie
mógł przy go to wać dziec ko do pra wi dło we go
od bio ru. Wspól ne oglą da nie i roz mo wa
na te mat pro gra mów te le wi zyj nych, jak
twier dzą znaw cy przed mio tu, pro wa dzi nie
tyl ko do przy ję cia pew nych in for ma cji.
Dzia ła nie ta kie za pew nia tak że ukształ to -
wa nie umie jęt no ści od po wied nie go usto -
sun ko wa nia się do te go, co wi dzi i sły szy
oraz da je moż li wość osią gnię cia pew nej for -
my bez pie czeń stwa kry tycz ne go od bio ru
i se lek cji pod czas re cep cji emi to wa nych pro -
gra mów. Umie jęt ność do ko ny wa nia przez
ro dzi ców traf ne go wy bo ru tre ści pro gra mów
te le wi zyj nych jest szcze gól nie waż na w wy -
cho wa niu. Wy bór pro gra mów nie mo że być
przy pad ko wy. Za wsze na le ży brać pod uwa -
gę, pod kre śla ją ba da cze pro ble ma ty ki, kil ka
za leż no ści po zy tyw ne go efek tu od bio ru tre -
ści me dial nych. Mia no wi cie – z jed nej stro -
ny – cha rak ter i treść pro gra mu, a z dru giej
stro ny – moż li wo ści per cep cyj ne dziec ka, je -
go roz wój psy chicz ny oraz wiek14.

W świe tle po wyż sze go, nie ba ga tel ne go
zna cze nia na bie ra wy edu ko wa nie ma łe go
od bior cy do świa do me go, kry tycz ne go od -
bio ru me diów, a tak że po słu gi wa nia się me -
dia mi ja ko na rzę dzia mi wspo ma ga ją cy mi
pro ces kształ ce nia. Pod ję cie ta kich kro ków
od daw na ko mu ni ku je, mię dzy in ny mi, 
W. Stry kow ski15. Na dzie ja na speł nie nie ta -
kich umie jęt no ści tkwi w sze ro ko roz wi nię -
tej edu ka cji me dial nej dziec ka roz po czę tej
już we wcze snym okre sie ży cia. 
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14 J. Gaj da, S. Jusz czyk, B. Sie mie niec ki, K. Wen ta, Edu ka cja me dial na, To ruń 2002.
15 W. Stry kow ski, Me dia w edu ka cji: Kie run ki prac ba daw czych, „Edu ka cja Me dial na” 1998 nr 2, s. 7.

Ob raz wy ła nia ją cy się z re klam spra wia,
że w wy obra że niach i od czu ciach 
dziec ka po sia da nie ja wi się ja ko war tość
naj wyż sza. 
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Nie ba ga tel ne go zna cze nia na bie ra 
przygotowanie ma łe go od bior cy
do świa do me go, kry tycz ne go od bio ru
me diów, a tak że po słu gi wa nia się 
me dia mi ja ko na rzę dzia mi 
wspo ma ga ją cy mi pro ces kształ ce nia.




