
Czy wiem co dziecko robi 
w wirtualnym świecie? 

Wychowani przez media
Katarzyna Kudyba 



Serwisy społecznościowe 





















✓Im młodsze dziecko tym 
większa kontrola rodzica 

✓Sprzęt poza pokojem dziecka  

✓Dla młodszych dzieci do 13 r.ż
oddzielne konta bez uprawnień 
administratora 



SŁOWNIK

1. STREAMER 

2. PATOSTREAMER 

3. BOOMER

4. NOOB 

5. GHOSTING

6. PHISHING

7. DOXING

8. HYPE 

9. HAULE 

10. CLICKBAIT



Nie ma bezpiecznego poziomu 
czasu przed ekranem 

Eksperci mają problem z ustaleniem
granic czasu na ekranie zarówno

u dzieci, jak i dorosłych. 



Nie ”kiedy” 
lecz „jak”

Danie dziecku telefonu tylko
po to, by móc zając się swoimi

sprawami, nie jest dobre. 



Do momentu ukończenia 
7 r.ż. dziecko powinno 

uczyć się poznawać świat 
swoimi zmysłami.

Gdy dajemy dziecku telefon 
i wszystko inne nagle schodzi 

na dalszy plan, to bardzo ważna 
wskazówka dla rodzica. 

Pokazująca, że być może coś 
jest nie tak. 



Dzieci 0-5 r. ż. 
✓Małe dzieci mogą natknąć się na 

nieodpowiednie treści, które mogą mieć 
negatywny wpływ na ich samopoczucie. 

✓Długie okresy biernego spędzania czasu 
przed ekranem może mieć wpływ na ich 
rozwój (tj. oczy, mózg), cykl snu i 
zachowanie. 

✓Młodsze dzieci mogą nie rozumieć 
pojęcia, czym jest internet i jak działa, 
więc trudno będzie im odróżnić to, co jest 
prawdziwe, a co fałszywe.





Telefon a dopamina

Telefon komórkowy ok. 300 razy dziennie daje 

na mały „zastrzyk dopaminy”. 

Pamiętaj, że to dopamina mówi nam na czym 

powinniśmy skupić swoją uwagę. 

To tak jakby telefon nieustannie wołała do nas 

„SKUP SIĘ NA MNIE, SKUP SIĘ NA MNIE ”.

































Im więcej czasu 
w mediach społecznościowych, 

tym gorsze samopoczucie 

Naukowcy  z Yale prowadzili badania przez 2 lata, grupa badawcza 5 tys. osób 





















Stwórz w domu strefy
wolne od ekranów

✓ Jedząc posiłki

✓ Spędzając wspólnie czas

✓ Nie wnosząc telefonu do sypialni

✓ Odkladając ekran minimum 
godzinę przed snem



PARADOKS 
INTERNETU:
ZBLIŻA DO LUDZI, 
KTÓRZY SĄ 
DLAEKO A ODDALA 
OD TYCH, KTÓRZY 
SĄ BLISKO





Facebook wygrał bitwę
o naszą uwagę i dostał klucz
do skrzyni pełnej skarbów. 

Anders Hansen 





BAŃKA FILTRUJĄCA 





Pamiętaj!

Wszystko co klikasz, piszesz, 

jak długo zawieszasz się na 

danej czynności 

w sieci jest archiwizowane 

i przetwarzane w celu 

monetyzacji Twojej uwagi.







Wirusy na 
messengerze























Kim jest Influencer?

Influencer (ang. influence - wpływ) to osoba publiczna, która poprzez swoją 
działalność w Social Mediach zyskała szerokie grono obserwujących, posiada 
z nimi trwałe i silne relacje, a także ma duży wpływ na ich decyzje oraz opinie 
na dany temat. Influencerami mogą być m.in.: blogerzy, youtuberzy, celebryci 

czy osoby cieszące się większą popularnością w sieci.





























Patoyoutuber
spędził kilka

miesięcy
w areszcie, 

a teraz walczy
na „gali”

















Jak zauważają autorzy raportu
Młodzi cyfrowi:

„To nie media cyfrowe niszczą więzi, 
ale osłabiane przez rodziców więzi
otwierają przestrzeń na nowe, 

ale w istocie obce dzieciom, bycie
online. Dlatego najlepszym

czynnikiem chroniącym dzieci
i młodzież przed e-uzależnieniem jest 
dobrze zbudowana relacja w domu, 

w szkole oraz w najbliższym
otoczeniu”.







Urząd 
Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów



















































Pay to Win
„Płacić żeby wygrać”









Kontrola 
rodzicielska 

Monitorowanie, z kim rozmawiają

Oprócz przydatności warto sprawdzić 
ustawienia komunikacji online w grze, aby 
upewnić się, że dzieci nie rozmawiają z 
nieznajomymi.

Zarządzanie zakupami w aplikacji w grze

Gra oferuje znaczne zakupy w aplikacjach, o 
których musisz również wiedzieć, a także 
konfigurować hasła do kart kredytowych 
powiązanych z systemem.













Oznaczenia gier
Oznaczenie PEGI znajduje się na 

opakowaniu gier



ZASADY: 

1. Rodzic powinien towarzyszyć dziecku 
w graniu

2. Rodzic wybiera w jaką grę będzie grać 
dziecko (dostosowaną do wieku) 

3. Rodzic wyznacza ramy czasowe grania –
uczy samokontroli dziecka

4. Tworzy alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu

5. Należy unikać korzystania przez dziecko 
z gier na urządzeniach przenośnych 

6. W momencie zauważenia niepokojących 
objawów należy ograniczyć czas 
spędzany przez dziecko na graniu 













katarzynakudyba.pl



Katarzyna Kudyba 

• TEL. 795-035-272

• biuro@edukator-krakow.pl

• FB – Katarzyna Kudyba

• Grupa FB – Ogarnij Dzieci w 
Sieci - Edukator Medialny

mailto:biuro@edukator-krakow.pl

