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NIEPODLEGŁOŚCI

W  tych  dniach  dzieci  będą  nabywać
świadomość  obywatelską  i  rozwijać  poczucie
przynależności  narodowej  m.in.  poprzez
podawanie nazwy naszego kraju i rozpoznawanie



symboli  narodowych  takich  jak:  flaga,  godło  i
hymn.



Dzieci  zdecydowanie  nie
powinny  korzystać  z  mediów  elektronicznych.  Konsekwencje
posługiwania  się  tabletem  czy  korzystania  z  komputera  lub
telewizora  mogą  być  widoczne  od  razu  lub  nieść  ze  sobą
zagrożenie na przyszłość.

7 powodów, dlaczego dzieci nie powinny
w ogóle korzystać z urządzeń

elektronicznych: 

1. Spowolnienie rozwoju mowy
Ludzki mózg kryje nadal wiele tajemnic, wiemy już jednak, że
posiada  pewną  cechę  –  plastyczność.  Polega  ona  na
umiejętności  wprowadzania  zmian  w  układzie  nerwowym  w
wyniku  działania  bodźców  pochodzących  z  otoczenia
zewnętrznego.  Choć  wiemy  także,  że  mózg  jest  plastyczny
przez  całe  życie,  to  jednak  najbardziej  podatny  na  zmiany
środowiskowe jest do końca trzeciego roku życia. Zatem to, co
dzieje  się w tych trzech latach,  może na stałe wzmocnić lub
pozostawić negatywny ślad.

Dobrze  też  zdawać  sobie  sprawę  z  funkcjonowania  półkul
mózgowych:  prawa  odpowiedzialna  jest  za  odbiór  bodźców
dźwiękowych                           i obrazowych, a lewa skupia się
na mowie – tworzeniu i rozpoznawaniu języka. W sytuacji gdy
dziecko narażone jest na stały szum urządzeń elektronicznych
(włączone  telewizory,  radio,  duża  liczba  grających  zabawek,
tablety,  smartfony),  może  być  przestymulowane  bodźcami
prawopółkulowymi,  a  bodźce  lewej  półkuli  będą  deficytowe.



Konsekwencją  takiego  stanu  rzeczy  mogą  być  zaburzenia  w
rozwoju mowy.

Już  dawno  zaobserwowano,  że  do  jej  nauki  potrzebne  jest
jednocześnie słyszenie wypowiadanych dźwięków oraz widzenie
sposobu,  w  jakim  rozmówca  je  wypowiada.  Programy
telewizyjne  czy  odtwarzane  z  płyt  DVD  nie  są  w  stanie

technicznie  naśladować  realnego  towarzysza  rozmowy,  gdyż
kluczowe dla rozwoju mowy u dzieci są już milisekundy. Autor
powołuje się tu na szeroko zakrojone badania            z udziałem
ponad tysiąca małych dzieci w wieku od 8 do 16 miesięcy,    w
których wykazano, że sadzanie dzieci przed ekranem spowalnia
rozwój ich mowy (Zimmerman i inni, 2007).

2. Słabszy rozwój ruchowy, motoryki małej oraz myślenia
przestrzennego
Proces  uczenia  się  u  dzieci  obejmuje  wszystkie  zmysły.
Przywiązanie     do  elektroniki  może negatywnie wpływać na
aktywność ruchową,  która dodatkowo ma ogromny wpływ na
umiejętność  koncentrowania  się.  Ponadto  do  opanowania
motoryki  małej  oraz  myślenia  przestrzennego  niezbędne  jest
działanie. Nie wystarczy tylko „patrzenie”. Łatwo zauważyć, że
na całym świecie  dzieci  uczą się liczyć  na palcach,  w szkole



dzieciaki uczą się na konkretach – liczą patyczki, kasztany itp.
Jest to zdecydowanie lepszy pomysł niż przesuwanie palcem po
płaskim  ekranie.  Im  więcej  zabaw  paluszkowych  dziecko
doświadczy w wieku przedszkolnym,  tym najprawdopodobniej
lepsze będzie z matematyki  w wieku dorosłym, nie wystarczy
aplikacja do nauki matematyki. Badania naukowe przytaczane
przez Manfreda Spitzera mówią,             że uczymy się za
pomocą dłoni:

„W  badaniach  udowodniono,  że  faktycznie  uczymy  się  “za
pomocą  dłoni”,  kiedy  manipulujemy  przedmiotami:  ośrodki
ruchowe i czuciowe również się uczą, dzięki czemu włączamy w
zapamiętywanie  i  późniejsze  myślenie  dodatkowe  obszary  w
mózgu.  Efekt:  nie  tylko  uczymy  się  szybciej,  ale  potrafimy
również  lepiej  wykorzystywać  wyuczony  materiał  potrafimy
szybciej i  wnikliwiej o nim rozmyślać i  stosować go w sposób
bardziej  twórczy.  Jak  pokazano  w  pewnym  badaniu  życia,  a
zwłaszcza  dzieciństwa  –  nobliści  różnią  się  od  „normalnych
ludzi” tym, że jako dzieci częściej bawili się klockami”.

 

                                                              3. Problemy ze snem
       Światło  emitowane  w  czasie

oglądania  bajek  czy  korzystania  z
elektroniki  w  innych  celach  może
mieć  niekorzystny  wpływ  na  sen
małych  dzieci.  Może  to
spowodować  skrócenie  snu  oraz
znacznie  pogorszyć  jego  jakość
(dzieci  płaczą,  wybudzają  się).  U
starszych maluchów myśli skupione
na bohaterze, filmie czy przerwanej



grze również mogą powodować problemy z zasypianiem, a w
konsekwencji - kłopoty    z koncentracją i skupieniem.

4. Agresja
Wszechobecna przemoc niepokoi wielu
rodziców.  Niestety  w  programach  i
bajkach dla dzieci też można ją często
spotkać.  Oczywistym  jest,  że
eksponowanie  najmłodszych  dzieci  na
tego typu treści może wzmagać w nich
zachowania  agresywne   i
niekontrolowane wybuchy. 

                                                     5. Zagrożenie otyłością
Wykazano,  że  telewizja  i  gry  wideo
mają znaczący wpływ na pogarszające
się statystyki dotyczące plagi nadwagi
i otyłości u dzieci. Zaobserwowano, że
u dzieci, które korzystają z elektroniki
w  swoich  pokojach,  wskaźnik
występowania  otyłości  jest  o  30%
wyższy  niż  u  dzieci,  które  z  takich
urządzeń  korzystają  sporadycznie.  I
choć  słodki  maluch  nie  jest  jeszcze
kilkulatkiem  z  nadwagą,  w  tym
przypadku  zdecydowanie  warto

skorzystać z zasady “lepiej                     
zapobiegać niż leczyć”.

6. Uzależnienie i złe nawyki  
Nadmierne  korzystanie  z  urządzeń
elektronicznych to nie tylko sprawa dzieci.  My,
rodzice,  coraz częściej  ze  smartfonem w dłoni,
zdecydowanie  nie  prezentujemy  dobrych
wzorców.  Już  u  najmłodszych  można
zaobserwować,  jak  bardzo  silna  potrafi  być
potrzeba obejrzenia kolejnej bajki czy zagrania w



kolejna  grę.  Czy  jest  to  “bajka  w  podróży”,  czy  wtedy,  gdy
mama chce wypić ciepłą kawę – tworzymy nowe rytuały, nowe
ścieżki, których potem trudno zmienić.

7. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie
W 2011 roku WHO uznało telefony komórkowe i inne urządzenia
korzystające z łączności bezprzewodowej czynnikiem mogącym
powodować  raka  ze  względu  na  emitowane  promieniowanie.
Kanadyjscy  naukowcy  apelowali,  aby  ze  względu  na  fakt,  że
dzieci są bardziej wrażliwe na różne czynniki niż dorośli (układy
odpornościowy  i  nerwowy  są  w  trakcie  rozwoju),  urządzenia
bezprzewodowe  zostały  uznane  jako  “prawdopodobnie

rakotwórcze”.



Zalecenia specjalistów
Nie  uciekniemy  przed  obecnością  elektroniki  w  codziennym
życiu. Telewizor, tablet czy telefon to narzędzia i od nas zależy,
jak będziemy ich używać. Nie są to jednak tanie opiekunki do
dzieci i nadużywanie ich może przynosić negatywne skutki.

Amerykańska  Akademia  Pediatryczna  wydała  w  2016  roku
aktualizację  zaleceń  dotyczącą  korzystania  przez  dzieci  z
urządzeń typu TV czy komputer.  W dokumencie  tym autorzy
ostrzegają,  że  korzystanie  z  mediów  cyfrowych  może  mieć
negatywne  skutki  i  ewentualne  korzyści,  na  przykład
edukacyjne,  mogą  pojawić  się  dopiero  po  ukończeniu  przez
dziecko 18 miesięcy.

Ważne  jest,  aby  dorośli  kontrolowali  treści  (programy  czy
aplikacje) dostępne dla najmłodszych, bo choć wiele z nich jest
prezentowanych jako edukacyjne, to jednak niekoniecznie w ich
tworzeniu biorą udział eksperci od rozwoju i opieki nad dziećmi.
Właściwie  skomponowane  programy  edukacyjne  mogą
przyczynić  się  do  poprawy  umiejętności  poznawczych,
językowych czy socjalnych.  U dzieci  poniżej  18 miesięcy AAP
zaleca,  aby  korzystanie  z technologii ograniczyć  wyłącznie  do
rozmów  wideo  (komunikatory  internetowe).  AAP  nie  podaje
ilościowo właściwej dziennej porcji mediów cyfrowych dla dzieci
z grupy wiekowej poniżej 24 miesięcy, jednak wyraźnie pisze o
ograniczeniach czasowych wysokiej jakości programów (mając
na myśli, iż mimo walorów edukacyjnych danego programu nie
należy przedłużać ekspozycji dzieci na TV/komputer). Podkreśla
też, że oglądanie powinno odbywać się w towarzystwie rodzica/
opiekuna.  To  nie  jest  wiek  na  samodzielne  korzystanie  z
mediów.

https://dziecisawazne.pl/korzystanie-urzadzen-elektronicznych-wplyw-rozwoj-dziecka-jesper-juul/


Elektronika a relacje
Nie warto też korzystać z TV do odwracania uwagi malucha przy
karmieniu. W ten sposób dzieci nie skupiają się na czynności,
jaką  jest  spożywanie  posiłku,  i  jedzą  jakby  “przy  okazji”,  w
stanie “wyłączonej” świadomości. Wspólne posiłki to nie tylko
zaspokajanie głodu. To także czas budowania relacji, wspólnych
rozmów,  uważności  na  siebie  nawzajem.  Stała  obecność
telewizji czy smartfonów bardzo negatywnie wpływa na relacje
rodzinne, wypierając dialog i wzajemne zainteresowanie.

Starajmy się też, aby bajki nie były jedyną formą uspokajania
dziecka, gdyż może mieć to negatywny wpływ na kształtowanie
umiejętności  samoregulacji.  Niektórzy  rodzice  wykorzystują
bajki jako monetę przetargową – “bądź grzeczny, będzie bajka”.
To  także  negatywnie  wpływa  na  relacje,  wprowadzając
dodatkowo motywację zewnętrzną i wspierając metodę nagrody
i kary.
Dobrze  jest  także  unikać  bajek  o  zbyt  szybkim  tempie  akcji
(może  to  powodować  nadmierne  pobudzenie  psychoruchowe,
nerwowość)  oraz  zawierających  przemoc.  Warto  też
zrezygnować z korzystania                          z elektroniki na
godzinę  przed  snem,  gdyż  wieczorna  ekspozycja  na  światło
może mieć wpływ na skrócenie snu malucha.

 

Dobrym  zwyczajem,  o  którym  pisze  też  Jesper  Juul,  jest
stworzenie przestrzeni bez elektroniki. Nie jest ona potrzebna w
dziecięcych  pokojach,  warto  wyeliminować  ją  z  miejsca
spożywania  wspólnych  posiłków,  a  także  poświęcać  czas  na



zabawę z dzieckiem bez zerkania na smartfon. Na to, jakie będą
zwyczaje  dzieci  w  korzystaniu  z  urządzeń  elektronicznych,
bardzo  duży  wpływ  ma  sposób  korzystania  z  nich  przez
rodziców.  Jak  w  wielu  aspektach  rodzicielskich,  znacznie
bardziej od tego, co mówimy, działa to, co robimy.

Autor/ka: Kinga Pukowska

Wzmacniamy odporność
w okresie zachorowań. 

1. W zdrowym ciele zdrowy układ trawienny

Nie bez powodu, nasi przodkowie jesienią i zimą rozpoczynali konsumpcję

fermentowanych przetworów. Robili  to celowo, gdyż w ten sposób dbali

o prawidłową florę bakteryjną. To ona jest kluczem do naszego zdrowia,

nie  jest  to jakaś tam nowinka,  to wiedza przekazywana z pokolenia  na

pokolenie która pojawia się w naszym zielarstwie,  Tradycyjnej Medycynie

Chińskiej  i  Ajurwedzie.  Dobrze  przetrawione  pożywienie  oznacza

odpowiednią  ilość  witamin  i  innych  mikroelementów,  które  są  dobrze

odżywiają nasze ciało. Dlatego wszelakie jogurty                  i kefiry z mleka



nie  pasteryzowanego,  kiszone  warzywa,  czy  też  kombucza

są świetnym uzupełnieniem diety.    
Bardzo ważne, aby nie mylić kapusty kiszonej z kapustą kwaszoną.. Są to

dwa produkty o zupełnie innych wartościach prozdrowotnych. 

Podobnie jak kiszonki, fermentowane produkty mleczne zawierają bakterie

fermentacji mlekowej, które hamują rozwój patogenów, a stymulują wzrost

korzystnej  mikroflory  jelitowej.  Regularne  spożywanie  fermentowanych

produktów mlecznych, takich jak jogurt i kefir, może zwiększać zdolność

obrony immunologicznej jelit. 

  

2. Nie bagatelizuj snu.

Wzmacniamy odporność przez odpowiedni sen. Nie zapomnijcie o nim! Nie

jest to żaden przesąd, kiedy chcemy być zdrowi sen jest równie ważny jak

dieta. Ponieważ dopiero podczas głębokiego snu, odpoczynku, medytacji

czy wizualizacji układ przywspółczulny przejmuje kontrolę nad funkcjami

życiowymi dzięki czemu uwalniają się silne związki budujące i wspierające

układ immunologiczny.

 



3. Cukier Twój wróg

Unikaj cukru w jakiejkolwiek postaci nawet miodu

czy  też  soków  (z  wyłączeniem  tych  które  są

używane  w  celach  medycznych)  jest  to  istotne

ponieważ istnieje wiele badań które wskazują na

negatywny  wpływ  cukrów  na  układ

odpornościowy.  Zwłaszcza,  że  cukier  obniża

poziom  witaminy  C  oraz  odpowiedzialny  jest

za  znaczne  obniżenie  ilości  białych  ciałek  krwi.

Dodatkowo nie zapominaj                         o

witaminie C. 

4. W świecie zwierząt

Płatki owsiane i jęczmień, taka mieszanka w równej proporcji i oczywiście

przefermentowana jest z sukcesem używana w gospodarstwach rolnych,

aby zmniejszyć ryzyko zachorowania zwierząt na infekcje. Jakby na to nie

patrzeć człowiek to też zwierzę i z tej wiedzy może skorzystać również i

człowiek, w końcu można wzbogacić smak o suszone owoce .



 

5. Zupka na rozgrzewkę

Wzmacniamy  odporność  bulionem,

niedocenianym,  a  niesłychanie  skutecznym  o

czym  wiedziały  nasze  prababcie.  Warto  do

bulionu dodać imbiru i kurkumy które nie dość,

że poprawią smak to jeszcze pomogą. 

6. Selen

W zimowe wieczory nie zapomnij o selenie, który jak dowiedli naukowcy

pomaga zwalczyć wszelakie infekcje w tym grypę. Znajdziesz go najwięcej

w  orzechach  brazylijskich  następnie  w  rybach,  drobiu,  nasionach

słonecznika,  mięsie,  jajkach,  grzybach,  cebuli,  czosnku,  brokułach  czy

pomidorach. Dla przykładu jeden orzech brazylijski  dostarcza dziennego

zapotrzebowania na selen zaś aby sprostać tym wytycznym należ zjeść

około 100g nasion

słonecznika. 



7. Romantyczny’ zapach czosnku

Czosnek,  on  też  powinien  tu  się  znaleźć  ze  względu  na  właściwości

odkażające                    i przeciwwirusowe. Jego regularna konsumpcja

wzmacnia  układ  odpornościowy.  Dzieciom  można  zrobić  masełko

czosnkowe  zaś  dorosłym  proponuję  syrop  czosnkowy,  choć  może  i

dzieciaki się skuszą?

Wzmacniamy odporność
syropem czosnkowym

Potrzebujesz:

 1 główkę czosnku

 3 cytryny

 1 l zimnej przegotowanej wody

 Miód pszczeli według uznania

Do wody dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i sok z trzech cytryn

pozostawiamy na 3 dni w lodówce, a po tym czasie pijemy 25 ml kieliszek

3 razy dziennie.

8. Cynk

Kolejnym  kluczowym  minerałem  i

niezbędnym do prawidłowego działania

układu  odpornościowego  jest  cynk.

Należy  go  szukać  w  wątrobie,

nasionach  np.  dyni  lub  cukinii  (150g



musi być zjedzone aby sprostać dziennemu zapotrzebowaniu), czerwonym

mięsie, czarnej czekoladzie (200g) oraz czosnku.   

9. Inhalacje

Kiedy coś nas łapie i leje nam się z nosa, trzeba działać szybko nadszedł

czas na inhalację i długie spacery.

Potrzebujesz: 

 1 część rumianku

 2 części tymianku

 1 część babki lancetowatej

Zrób mocny napar poprzez zalanie ziół wrzątkiem i pozostawienie ich na

30  minut  pod  przykryciem.  Napar  wlej  do  nebulizatora  i  inhaluj,

ewentualnie  ponownie  podgrzej  napar  i  wrzący  przelej  do  garczka

następnie  pozostaw  aby  sobie  parował.  Do  metody  z  garczkiem  dodaj

również  6  kropli  olejku  eukaliptusowego  lub  kamforowego.  Inhalację

przeprowadzaj 2 razy dziennie.

10. Witamina D3

Niedobór  witaminy  D3  wiąże  się  z licznymi

chorobami  –  nowotworowymi,

autoimmunologicznymi,  a także

infekcyjnymi.  Witamina  D3  wpływa  na

komórki  układu  immunologicznego.  Do

produktów  żywnościowych  zawierających

pewne ilości witaminy D3 należą tran i tłuste ryby morskie (śledź, łosoś,

sardynka).  Jednak  najlepsze  jej  źródło  stanowi synteza  skórna  pod

wpływem  promieniowania  słonecznego.  Niestety,  z powodu  zmian  stylu

życia  –  dłuższego  przebywania  w pomieszczeniach  zamkniętych



i stosowania  kremów  z filtrem  –  synteza  skórna  nie  dostarcza

odpowiednich ilości tej witaminy.

Uważa się, że w Polsce optymalne warunki do syntezy skórnej witaminy D3

występują od kwietnia do września, w godzinach od 10 do 15. 

13. Ryby morskie

Ważną  rolę  w kształtowaniu  odporności  organizmu  odgrywają  także

nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, występujące głównie w tłustych

rybach morskich.  Kwasy te wpływają korzystnie na odporność,  nasilając

odpowiedź immunologiczną na patogeny. Odpowiednie spożycie kwasów

omega-3  wzmacnia  układ  immunologiczny,  chroniąc  organizm  przed

infekcjami, a nawet chorobami autoimmunologicznymi.

Aby  dostarczyć  do  organizmu  wystarczających  ilości  kwasów  omega-3,

w jadłospisie  należy  uwzględnić: sardynki,  łososia,  makrele,  śledzie

i tuńczyka oraz olej lniany i rzepakowy. 



13. Dbajmy o dobry nastrój.

Niestety  bardzo silny albo przewlekły  stres  może nam zaszkodzić.  Gdy bez  przerwy

jesteśmy  w  stanie  podwyższonej  gotowości,  cierpi  na  tym  nasz  organizm,  a  przede

wszystkim układ  odpornościowy. Z  badań  naukowych  jasno  wynika,  że  pod  wpływem

długotrwałego  stresu  powiększa  się  kora  nadnerczy  (organ  odpowiedzialny  za  hormony

„stresu”), a zanika grasica. Ponadto pod wpływem stresu zmniejsza się we krwi ogólna liczba

komórek  odpornościowych.  Widzimy  więc,  że  stres,  oddziałując  na  organizm,  może  być

przyczyną  licznych  chorób,  ale  również  czyni  nas  mniej  odpornymi  nawet  na  niewinne

infekcje. 



Długotrwały  stres  nie  działa  na  nas  dobrze  i  może  powodować  m.in.  skłonność  do

przeziębień,  nawroty opryszczki czy  nasilenie zmian skórnych.  Dodatkowo pobudzenie

układu  immunologicznego  podczas  stresu,  jakim  jest  np.  infekcja,  powoduje  zmiany  w

zachowaniu  człowieka,  takie  jak  ograniczenie  aktywności,  zmniejszenie  interakcji

społecznych, ale też zwiększoną odporność na ból, anoreksję, obniżony nastrój. Wszystko

to ma na celu oszczędzanie energii  w czasie,  kiedy jest  ona spożytkowana na zwalczanie

infekcji.  Czasami stres,  szczególnie  długotrwały,  powoduje zmiany zachowań ludzkich,  w

wyniku których częściej sięgamy po używki i mamy problemy ze snem, co tylko potęguje

destrukcyjne działanie na nasz układ odpornościowy. 

ŚMIECH TO ZDROWIE  



OPRACOWAŁY: Barbara Polak/Wioletta Socha
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