
Agresja dziecięca 

 

   W swojej długoletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej wiele czasu poświęcam obserwacji moich 

dzieci w rozmaitych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. W ostatnim czasie zainteresował mnie fakt 

rosnącej agresji również wśród uczniów klas młodszych. Dzieci są rozdrażnione, szybko się 

denerwują, nie mogą skupid uwagi. Jakie mogą byd tego przyczyny? 

     Na zachowania agresywne mogą mied wpływ telewizja i gry komputerowe.  

     Dzieci już od najmłodszych lat wiele czasu spędzają przed telewizorem. Zdarza się, że również w 

późnych godzinach wieczornych. Ekran telewizora często zastępuje dorosłych, kiedy są w pracy lub 

chcą odpocząd.  

Czy my, dorośli, wiemy co oglądają nasze dzieci?  

Marta Wołkowycka pisze w „Polityce”1), że w wybranym przypadkowo dniu Telewizji Polskiej 

umierało 14 osób: 11 śmiercią dokumentalną (reportaże o zamieszkach itp.), 3 śmiercią fabularną 

(serial kryminalny, dobranocka). Do zabijania należy dodad wybuchy, uderzenia, rany, pożary oraz 

ekspresję rozpaczy. Rozpatrując ten problem należy pamiętad o rozwoju wyobraźni oraz emocji 

dziecka. Są to składniki rozwoju ściśle związane z możliwością percepcji. Dziecko wyodrębnia z 

oglądanego programu cechy, które wywołują u niego największe przeżycia. „U małych dzieci (...) 

agresywne dźwięki, migotający ekran powodują rozstrój systemu nerwowego i silnie zaburzają 

prawidłowy rozwój (...) Drastyczna treśd programów może wzmagad napięcie nerwowe zaburzające 

poczucie bezpieczeostwa. Bierna obserwacja jeszcze bardziej potęguje ten stan (...) Konsekwencją 

braku działania jest nieprawidłowe dojrzewanie uczud społecznych (...) Niemożnośd rozładowania 

uczud podczas oglądania ulega kumulacji, zaburza zachowanie dziecka (...) Dziecko przejawia 

nieadekwatne zachowania do zaistniałej sytuacji”2).Obserwowana agresja odtwarzana jest często 

podczas przerw, w relacjach z kolegami. Częsty kontakt z podanymi bodźcami doprowadza do tego, 

że dziecko obojętnieje na cierpienia innych. 

 

   Telewizja dostarcza również wielu pozytywnych wiadomości, uczy i bawi. Ale ile czasu nasze dziecko 

będzie spędzało przed telewizorem, jakie programy obejrzy i w jakich godzinach zależy od nas 

rodziców. Niestety wiele razy słyszę od ucznia, że oglądało „ciekawy” film. Okazuje się, że ów film był 

emitowany w późnych godzinach i przeznaczony dla widzów dorosłych.  

     Dlatego musimy umiejętnie dobierad programy do wieku i psychiki naszego dziecka. Dobrze 

byłoby, gdyby rodzice oglądali telewizję razem z dziedmi, a później rozmawiali z nimi, wyjaśniali im to 

czego nie zrozumiały. Wspólne oglądanie telewizji zbliża i uczy aktywnego odbioru. Dobrze też, gdyby 

programy były wybierane celowo. 

     Podobnie powinniśmy postępowad w przypadku gier komputerowych.  

Musimy pamiętad, żeby dobierad gry do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka. To rodzice, a nie 

dziecko powinni decydowad o tym jaka to będzie gra. Są programy, które pomogą dziecku w nauce 

szkolnej, które bawiąc - uczą. Ale są też takie, które prezentują najbardziej brutalne akty 

barbarzyostwa. Grając, dziecko utożsamia się z osobą, która jest na ekranie. Aby przetrwad kolejny 

etap musi bid się na pięści, skakad z wysokości, walczyd bronią palną, często musi też zabid. Tak więc 

środkiem do osiągnięcia zwycięstwa jest przemoc fizyczna, szybkośd i sprawnośd reakcji. 

   Wiele razy widzę podczas przerw dzieci udające bohatera ulubionego programu telewizyjnego lub 

gry komputerowej. Robiąc komuś krzywdę, mówią, że to zabawa. Nie zdają sobie sprawy, jaką 

krzywdę wyrządzają innemu dziecku i nie potrafią przewidzied skutków swego działania.  



   Ważne jest, aby więcej czasu poświęcid swoim dzieciom. Nawet najlepszy program telewizyjny czy 

komputer nie zastąpi dziecku mamy i taty. Czas jaki przeznaczamy dla dziecka powinien byd w mądry 

sposób wykorzystany. Zamiast oglądad film - pójdźmy z naszą pociechą na spacer, zagrajmy w grę 

planszową,    piłkę, lub przeczytajmy ulubioną bajkę. Rozwiniemy przez to wyobraźnię dziecka, 

nauczymy je wrażliwości, podpowiemy jak zachowad się w trudnych sytuacjach. Zaprocentuje to z 

pewnością w przyszłym życiu naszego dziecka. 

                                                                             Opracowała Jolanta Bialik 
1) M. Wołkowycka: Kanał śmierci. „Polityka” 1994 nr 27 
2) E. Jaszczyn, A. Kozłowska, B. Pietrewicz: „Wpływ telewizji na rozwój dziecka. „Wychowanie w 

Przedszkolu” 1993 nr 6 


