
Dzieci i media

Przewodnik jest częścią warsztatów Dzieci i media -
jego rozszerzona wersja (ponad 20 przykładów!) jest
dostępna wyłącznie dla uczestników tych warsztatów,
prowadzonych przez dr Asię Kołak i Ulę Petrycką.
Dołącz do nas!

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media

Przykłady wartościowych bajek, kanałów
na YouTube, aplikacji i gier dla dzieci

https://kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media/


Asia Kołak -
psycholożka, badaczka
rozwoju dzieci w świecie
mediów cyfrowych

Kim jesteśmy i dlaczego mówimy 
o mediach w kontekście dzieci?

Ula Petrycka -
neurologopedka,
mama trzylatka

Badając dzieci, 
rozmawiam w naszym laboratorium
z rodzicami i widzę, że są zagubieni
w gąszczu zaleceń, porad i... mitów

na temat wpływu mediów na rozwój
dzieci. Marzę o tym, żebyśmy w
dyskusji o dzieciach i mediach

opierali się na faktach podpartych
badaniami, a nie na mitach 

i strachu.

Wielokrotnie słyszę 
od rodziców: naczytałam się o tym,
jakie ekrany są złe i mam wyrzuty

sumienia, że włączałam dziecku bajki.
Hej, mamo, tato! Ekrany nie są złe, są
częścią naszego życia - pokażemy Ci,

jak z nich korzystać, aby były
wartościowym narzędziem, a nie

źródłem wyrzutów 
sumienia!

Dołącz do warsztatów Dzieci i media:

https://kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media

kiedy.do.logopedy

joanna_kolak

https://www.instagram.com/kiedy.do.logopedy/
https://www.instagram.com/joanna_kolak/


W tym przewodniku znajdziesz 
przykłady wartościowych:

Seriali
animowanych

Kanałów na YouTube
oraz aplikacji

Gier na konsole

Jeśli chcesz udostępnić fragment tej broszury, pamiętaj 
o podaniu źródła: https://kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media

Dziękujemy za szacunek do naszej pracy!

https://kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media/


Śladem Blue

Blue zostawia w otoczeniu ślady łapek - wskazówki dotyczące
tego, co chciałby dziś robić. Zadaniem widzów jest

odnalezienie trzech śladów, a następnie rozwiązanie zagadki.
Opiekun Blue, Josh, prosi widzów o podpowiedzi i zachęca do
wspólnego śpiewania piosenek. Dzieci uczą się między innymi
rozpoznawania kształtów, kolorów, poznają planety, pory dnia. 

 
Każdy odcinek trwa ok. 22 minut.

Zalety: Ciekawostka:
Interakcja z widzem - po zadaniu
pytania Josh czeka na odpowiedź
dziecka
Każdy odcinek jest oparty na
podobnym schemacie - dziecko
wie, czego się spodziewać
Piosenka na zakończenie każdego
epizodu - przygotowuje dziecko do
zakończenia seansu

Animacja wielokrotnie
została doceniona przez
krytyków za jej format 
i wartość edukacyjną,
otrzymała także 9
nominacji do nagrody
Emmy.

2-5 lat
Dostępność: 
Netflix, YouTube

Blue's Clues & You

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Serial animowany na podstawie serii książek Llama Llama Red
Pajama, w którym główni bohaterowie to ożywione zwierzęta,
przeżywający codzienne wyzwania. Mała lama i jej przyjaciele

zawsze mogą liczyć na wspierających dorosłych. Serial promuje
postawy życzliwości, empatii, szacunku, konstruktywnego

rozwiązywania problemów i wzajemnej pomocy.
 

 Każdy odcinek trwa ok. 25 minut.

Mała lama

Zalety: Ciekawostka:
Spokojna, niespieszna fabuła
Pozytywne wzorce do naśladowania
Oswajanie tematów różnych modeli
rodziny (Mała lama mieszka tylko z
mamą), niepełnosprawności,
różnorodności
Serial idealny do oglądania całą
rodziną

Serial otrzymał
najwyższą,
pięciogwiazdkową ocenę
Common Sense Media -
portalu z eksperckimi
ocenami mediów dla
dzieci.

3-6 lat
Dostępność: 
Netflix

Llama Llama

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Klub przyjaciół
Myszki Miki

Interaktywna animacja z udziałem znanych i lubianych postaci
- Myszki Miki, Goofy'ego, Donalda, Daisy, Minnie i Pluto. 
Bohaterowie zwracają się do widzów z prośbą o pomoc 

w rozwiązaniu zagadek - między innymi logicznych,
matematycznych, językowych.

 
Każdy odcinek trwa ok. 25 minut, kończy się piosenką 

z zaproszeniem dzieci do wspólnego tańca.

Zalety: Ciekawostka:
Interakcja z widzem - Miki prosi
dzieci o pomoc w rozwiązywaniu
zagadek
Wartość edukacyjna
Zaproszenie do wspólnego tańca na
końcu każdego odcinka ułatwia
dziecku łagodne zakończenie czasu
ekranowego

Mimo że premiera Klubu
przyjaciół Myszki Miki
miała miejsce 16 lat
temu, animacja wciąż
pozostaje aktualna 
i chętnie oglądana przez
dzieci.

3-6 lat
Dostępność: 
Disney +

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Jak powstaje papier, słone paluszki, kredki lub... kombajn? Jak
są przetwarzane zużyte opony, gdzie trafiają butelki zwrotne,
jak działa biogazownia? Tego wszystkiego można dowiedzieć

się z kanału Fabryki w Polsce. Kilkuminutowe filmy
dokumentalne prezentują zakłady produkcyjne znajdujące się

na terenie Polski.
 

 Każdy film trwa ok. 6 minut.

Fabryki
w Polsce

Zalety: Ciekawostka:
Format krótkich filmów
dokumentalnych
Duży wybór treści - na kanale
znajduje się ponad 300 filmów
Przyjemna w odbiorze, poprawna
językowo narracja
Poszerzanie wiedzy o procesach
produkcyjnych

Filmy są tak przygotowane,
aby niezbyt
skomplikowanym językiem
wyjaśnić cały proces, a
jednocześnie zawierają
mnóstwo ciekawostek,
które zainteresują nie tylko
dzieci.

Wiek: 3+
Dostępność: 
YouTube

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Aplikacja Bing: Oglądaj, baw się i ucz zawiera gry edukacyjne,
interaktywne aktywności, puzzle, gry pamięciowe, kolorowanki

oraz odcinki serialu animowanego Bing. Gry mają
zróżnicowany poziom trudności, który w niektórych

przypadkach może być wybrany przez dziecko (tak jest np. w
grze typu memory), a czasem jest dostosowywany do
umiejętności gracza (np. w aktywności polegającej na
układaniu kółek od największego do najmniejszego).

 

Bing: Oglądaj,
baw się i ucz

Zalety: Ciekawostka:
Treści, dźwięki i oprawa graficzna w
pełni dostosowane do
najmłodszych użytkowników
Stopniowanie poziomu trudności
Brak reklam i mikropłatności
Możliwość korzystania offline

Z aplikacji można
korzystać w bezpłatnej
podstawowej wersji lub
pełnej, płatnej (opłata
21,99 zł/rok lub 8,99
zł/miesiąc).

Wiek: 3+
Dostępność: 
Google Play, App Store

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Kooperacyjna gra, która polega na przygotowywaniu potraw,
zamawianych przez gości w restauracji. U góry ekranu
wyświetla się zamówienie (na przykład zupa z trzech

pomidorów) - zadaniem kucharzy jest pokrojenie warzyw,
włożenie ich do garnka, przelanie zupy do talerza oraz wydanie
gotowego dania. Aby zdążyć przygotować potrawę, kucharze

muszą współpracować.
Czas trwania pojedynczej rozgrywki: około 4-5 minut

Rozgotowani

Zalety: Ciekawostka:
Gra ma charakter kooperacyjny
Jest dobrą propozycją dla całej
rodziny - mogą w nią grać nawet 4
osoby jednocześnie
Nie zawiera scen przemocowych,
wulgarnych
Brak mikropłatności
Jedynie 2 przyciski sterowania -
łatwe do opanowania przez dziecko

Gra zachęca dziecko do
interakcji z innymi
uczestnikami - aby
ugotować danie, trzeba
na bieżąco ustalać, kto
będzie kroił, gotował,
nakładał, wydawał, 
a nawet mył talerze.

Wiek: 3+
Dostępność: 
PlayStation, Xbox
Nintendo Switch

Overcooked

kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Media są wśród nas - możemy bronić
dzieciom dostępu do nich, albo mądrze 

i odpowiedzialnie wprowadzać dzieci 
w ich świat. My wybieramy tę drugą opcję!

Nie wiesz od jakiego wieku i jak długo dziecko może
korzystać z mediów cyfrowych? Skąd i po co te limity i
rekomendacje?
Zastanawiasz się jaki wpływ mają media na rozwój mowy i czy
są na to badania?
Chcesz wiedzieć jakie bajki i aplikacje warto zaproponować
dziecku w zależności od wieku?
Potrzebujesz strategii na poradzenie sobie z histerią dziecka,
gdy wyłączasz telewizor?

Dołącz do warsztatów Dzieci i media
 

https://kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media



Dowiesz się między innymi:

Jakie są rekomendacje i limity użycia mediów cyfrowych
przez dzieci, kto i na jakiej podstawie je ustala
Z jakimi zagrożeniami może się wiązać nieodpowiednie
użycie mediów
Na co zwracać uwagę, wybierając bajki i aplikacje dla dzieci
Czy grające i mówiące zabawki a także videorozmowy należy
traktować jako media cyfrowe
Jaki jest związek oglądania bajek z rozwojem mowy dziecka

Pokażemy Ci konkretne przykłady wartościowych bajek i
aplikacji i wyjaśnimy, dlaczego je polecamy
Podpowiemy co robić, gdy dziecko wpada w histerię po
wyłączeniu bajki 
Omówimy podstawy higieny cyfrowej dla całej rodziny 
Porozmawiamy o jedzeniu przed ekranem - doradzimy jak
zmienić ten nawyk, jeśli już pojawił się u Was w domu
Poruszymy także temat oglądania bajek po angielsku i gier
na konsole

Część I (na żywo w czwartek 20 października o godzinie 20:30)

Część II (na żywo w piątek 28 października o godzinie 20:30)

Nie możesz być na żywo? Nie szkodzi! Spotkanie będzie
nagrywane i pojawi się w Twoim panelu klienta bezpośrednio po

zakończeniu. Będzie tam dla Ciebie dostępne aż przez rok!



Szkolenie prowadzą:

dostęp do dwóch spotkań na żywo - każde z nich potrwa 90-
120 minut
udział w sesjach pytań i odpowiedzi, które odbędą się
bezpośrednio po warsztatach
ROCZNY dostęp do nagrań 
Przewodnik “20 wartościowych bajek i aplikacji dla dzieci w
wieku przedszkolnym”

Kupując dostęp do warsztatów otrzymujesz:

 

Asia Kołak - psycholożka, dr nauk społecznych,
badaczka rozwoju językowego dzieci i
rozwoju dzieci w świecie mediów cyfrowych.
Wykładowczyni na Uniwersytecie Salfordzkim
w Wielkiej Brytanii, autorka publikacji
naukowych o mediach dla przedszkolaków.
Jest też autorką narzędzi do oceny potencjału
edukacyjnego mediów dla dzieci oraz
ekspertką programu National Online Safety

 
Ula Petrycka - neurologopedka z 9-letnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi, autorka
kursów dla rodziców i bloga
kiedydologopedy.pl, mama trzylatka

Podczas tych warsztatów NIE USŁYSZYSZ, że dziecko
należy trzymać z daleka od mediów cyfrowych -
poznasz OPARTE NA BADANIACH NAUKOWYCH

sposoby na rozsądne korzystanie z nich.
kiedydologopedy.pl/dzieci-i-media


