tom,jak častoděti televizi sledují'co s|edují
pravid|a.
a izde by mě|ap|atiturČitá
o te|eviznímdiváctvípředškolních
dětí
rozhodujívýhradněrodiče.Mě|iby mítpřeh|ed'na co se jejichpotomekdívá'dívatse
na pořadyspo|eČně
s dítětema vysvět|ovat,
INVEST|CE
Do RoZVoJE VZDĚLAVANí
čemudítěnerozumí.
Mě|i by dovo|itjen s|epořadůpo Vymezenoudobu.
dováníurčitých
Pokud bude dítě trávit méně časuu televize, má prostor na dalšísmysluplnější
aktivity.Předevšímosobnípříkladrodičů
e|evize má dnes své místo téměř v každé se vyskytuje násilí.To má zde sice mírnější má na jejich dítěnejvětší
dopad. Rodiče
by
podoby (honiČky'
domácnosti a její s|edování patří stá|e
výprask,rvačky,nadávky), si měli po|oŽitněko|ikotázek:',Jakčastose
a nejrozšířenějšía|epřestomíváškodlivý
Častějimezi nejdostupnější
dopad.Dětivůči
nási|í dívámena te|evizia ko|ikčasuu nístrávíme?
pasivnízpůsobtrávenívo|néhočasu.Již od
časemmohouotupěta povaŽovatje
za normu JakédruhypořadůsIedujeme?
Jsmevlastními
útléhověku dítěte mu nabízejírodičes|e- a neškodnousoučástběŽnéhoŽivota.Mohou činnostmi
(jakojsoučtení,
sportovánÍ,
ostatní
dování televize jako přirozenou a trvalou
se snadnějiztotoŽňovat
se špatnými
vzorycho. zájmya koníčky)
vhodnýmpřík|adempro své
součástnáp|ně volného časuběhem dne. vání.Sledováníte|evizenepodněcujefanta- dítě?,,
Mějte na paměti: ,,Pohádka, kterou
Te|evizní
obrazovkas různýmibarevnýmimo- zii a kreativitu (obrazyjsoujižhotové),
rozvoj
budete svým dětem vyprávět nebo číst,
tivy dítěpřitahujea dokážeji s|edovati ce|é slovnízásoby(dítěnemůže
aktivněkomuniko- má mnohonásobně většíefekt na rozvoj
hodiny.Zároveňpřitomnemusívyvíjet
Žádnou vat),brání rozvoji motorickýchschopností řeči, slovní zásoby, fantazie i duševních
námahu.Vliv televizní obrazovky na dítě dítěte (jensedíu obrazovky)'Dítě předško!- schopností,nežta nejkrásnější
pohádka
předškolníhověku je obrovský.Dítěběhem níhověku nedokážezcela od|išitfikci od re- v televizi."
jeho vývoje formuje,ov|ivňujerozvoj inte|i- ality.Te|evizní
jako
pořadyjsou pro něj reá|né
ProjektZdravý životnístyl nabízírodičům
gence,citovýcha voIních
v|astností.
coko|ivjinéhov jeho světě.l kdyžteluizi dítě předško|ních
dětízdarmaodbornépřednášky
je častov domácnostech a rady přímov mateřskýchško|ách.
Většinarodičůstále podceňujenegativní přímonesleduje(televize
Dá|e napuštěnajenjako pozadí),nemůŽe
písemné
vliv nadměrného sledování televize na
sepIněkoncen- bízírodičům
odpovědi na konkrétní
vývoj svých dětí.NecháVají
děti díVatna po- trovatna hru a rušíje.
Te|evizemá v určité
míře prob|émypři výchověpředško|ních
dětí.sVé
řady' kterénejsouvhodnéjejichvývojovému i pozitivnívliv. Vhodnépořadya pohádkyučí dotazy posí|ejte
na: Www.zdravyzivotnistyIstupni (jsou určenépro jinou věkovou sku- poznávatsvět,uČí
správnýmmorálnímhodno- -zatec.Cz.Projektrealizujeobčanské
sdruŽení
pinu).Děti běžněs|edují
pořady, ve kterých tám a ie v nich i mnoho moudrosti.Zá|eží
na Vzdě|ávací
centrumPodkrušnohoří.

Vliv televizena předškolnídítě

Tentoprojektje spolufinancovánEvropskýmsociá|nímfondem a státnímrozpočtemČeské
repubIiky.

