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BAJKA ANIMOWANA I LITERACKA W CODZIENNOŚCI 
DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

Codzienność dostarcza doświadczeń, które w  życiu każdego, a   dziecka  
 w  szczególności, stanowią materiał rozwoju psychicznego (Tyszkowa, 

1988). Literatura przedmiotu wskazuje na związek jakości doświadczeń w  wie-
ku przedszkolnym z  jakością życia człowieka, gdyż połowa potencjału inte-
lektualnego dziecka rozwija się w  ciągu pierwszych pięciu lat życia, a „ży-
cie codzienne jest jak powietrze, którym oddychamy, czy grunt, na którym  
budujemy. Jest fundamentem życia społecznego” (Hemmings i  in., 2002; za: 
Sztompka, 2008).

Wiek przedszkolny stanowi podwaliny do kształtowania się samodzielności w kie-
rowaniu własnym postępowaniem i ponoszenia odpowiedzialności za nie. W wieku 
przedszkolnym szuka się przyczyn zaburzeń pojawiających się później (Brzezińska 
i  Burtowy, 1992). Chociaż współczesna psychologia rozwojowa powoli odchodzi 
od tezy o nieodwracalnym, wręcz fatalistycznym wpływie wczesnych doświadczeń 
na rozwój jednostki (mogą być one modyfikowane przez doświadczenia późniejsze) 
(Tyszkowa, 1988, s. 59), to rola doświadczeń jest szczególnie silna w tych okresach 
życia, gdy dany typ doświadczenia stanowi nowość, a „schematy własnych czynności 
podmiotu znajdują się w  początkowych fazach ich formowania się” (Przetacznik-
-Gierowska i Tyszkowa, 1996, s. 141).

Wiele sprawności intelektualnych, emocjonalnych, społecznych rozwija się wła-
śnie w wieku przedszkolnym i ich prawidłowy kształt zależy od racjonalnego oddzia-
ływania wychowawczego (Pilch, 1999). Cechą wieku przedszkolnego jest ponadto 
duża łatwość uczenia się zachowań oraz, co ważne, duża trwałość wcześnie ukształ-
towanych przy jednoczesnej małej podatności na zmiany w późniejszych okresach 
rozwojowych (Skipor-Rybacka, 1991). 

Na całokształt doświadczeń człowieka składają się doświadczenia gatunkowe, 
doświadczenia indywidualne – z  własnej aktywności, przeżyć, oraz doświadczenia 
społeczne będące efektem przebywania z innymi, komunikowania się, uczestnictwa 
w kulturze czy wreszcie wychowania i socjalizacji (Tyszkowa, 1987, s. 4). Dom ro-
dzinny i przedszkole są miejscami zdobywania m.in. doświadczeń o charakterze spo-
łecznym, środowiskiem stwarzającym możliwość podejmowania zabaw, które będąc 
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podstawową aktywnością dziecka, są wiodącym czynnikiem rozwoju psychicznego. 
Zabawę można traktować jako sferę „najbliższego rozwoju” (Wygotski, 2002 za: Bee, 
2004, s. 48), w której dziecko uczy się (od dorosłych i  rówieśników) wykonywać 
działania na wyższym niż dotychczas poziomie. Dzięki temu w miarę zdobywania 
coraz to nowych umiejętności strefa najbliższego rozwoju rozszerza się. 

Codzienność współczesnego dziecka przedszkolnego różni się od tej, jaka towa-
rzyszyła jego rodzicom. Podstawowa zmiana to zdecydowanie większa obecność me-
diów w dzieciństwie współczesnych przedszkolaków. Zdaniem Załęskiej (2004) to 
medialne dzieciństwo powinno być nazywane dzieciństwem samotnym. Tymczasem 
dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędny jest żywy kontakt z najbliższymi. 

Jak pokazują statystyki w USA, 43% dzieci w wieku 4-6 lat i co trzecie dziecko 
w wieku 2-3 lat ma odbiornik telewizyjny w swoim pokoju (Desmurget, 2012). Nie 
ma powodu przypuszczać, że w Polsce jest inaczej. Badania dowodzą, iż w przypadku 
małych dzieci (do 4 lat) to nie one pragną telewizji, ale to rodzice są impulsem do te-
goż spotkania (Desmurget, 2012). Patzlaff (2008) twierdzi, że telewizja jest środkiem 
do znieruchamiania dzieci – ta motywacja najczęściej towarzyszy rodzicom podczas 
inicjacji kontaktu dziecka ze szklanym ekranem – dzięki roli elektronicznej niańki 
pełnionej przez odbiornik mogą zająć się innymi sprawami, bez obaw, że dziecko 
gdzieś się przemieści. 

Takie powtarzane praktyki powodują, iż dzieci z czasem cenią sobie bardziej obraz 
i dźwięk niż słowo pisane:

Ma to poważne konsekwencje psychologiczno-kognitywne, gdyż obraz oddziałuje 
głównie na emocje, książka zaś na intelekt. Ta konstatacja tłumaczy w  sposób naj-
bardziej skrótowy i uproszczony, dlaczego obecne młode pokolenie ma tak dużo pro-
blemów z opanowaniem emocji przejawiających się m.in. w takich zaburzeniach jak 
ADHD czy ADD (Morbitzer, 2012). 

Ograniczone ramy niniejszego tekstu nie pozwalają na szerokie omówienie wszyst-
kich negatywnych skutków nadmiernej ekspozycji dziecka na oddziaływanie me-
diów. Wystarczy jedynie wspomnieć o płyciznach intelektualnych, hamowaniu roz-
woju intelektualnego, ograniczonych zainteresowaniach, słabym rozwoju wyobraźni, 
kreatywności, myślenia i działania, ograniczonym rozumieniu pojęć abstrakcyjnych 
oraz zaburzonym rozwoju fizycznym.

W 2015 r., jak wynika z Raportu Biblioteki Narodowej (2015), 37% badanych 
Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. Ponad połowa badanych w  ciągu 
ostatniego miesiąca nie przeczytała tekstu dłuższego niż 3 strony (dotyczy to też tre-
ści zamieszczonych w Internecie). Intensywność praktyk czytelniczych dorosłych ma 
związek z socjalizacją czytelniczą dzieci, stąd tak ważny jest nie tylko przykład rodzi-
ców, ale i wczesny kontakt dziecka z literatura piękną. Badania potwierdzają związek 
rodzinnej socjalizacji czytelniczej z kontynuowaniem praktyk czytelniczych w doro-
słości. Dla osób, które mają doświadczenia głośnej lektury czytanej przez rodziców, 
czytanie jest wartością samą w sobie. 
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Mając na uwadze powyższe, postanowiłam przyjrzeć się, jakiego typu wyborów 
dokonują rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, jaka jest obecność bajek animowa-
nych i literackich w codzienności ich dzieci. 

WYNIKI BADAŃ

Badania* metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono w 2016 roku wśród 
rodziców dzieci przedszkolnych z województwa podkarpackiego (N=100). Wykorzy-
stano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.

Badanymi były w większości kobiety (62%), 56% badanych legitymowało się wy-
kształceniem wyższym, 38% średnim i 6% zasadniczym zawodowym. Zdecydowana 
większość (84%) określiła warunki materialne rodziny jako dobre i bardzo dobre, 
pozostali jako dostateczne. Badani w większości (86%) wychowują swoje dzieci w ro-
dzinach pełnych. 

Ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka ma czas, jaki poświęcają 
mu jego rodzice. Stąd też zapytano badanych o ilość czasu, jaki poświęcają swojemu 
dziecku w ciągu dnia. Wyniki zaprezentowano na Ryc. 1.

 

Ryc. 1. Ilość czasu spędzanego wspólnie z dzieckiem w ciągu dnia
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica (2016).

* Badania (z udziałem autorki) prowadzono w ramach pracy magisterskiej pt. Bajka telewizyjna i lite-
racka w codzienności dziecka w wieku przedszkolnym, napisanej i obronionej na UR w 2016 r. przez Darię 
Kijak-Kotwicę (2016) pod kierunkiem autorki.
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Większość badanych poświęca swoim dzieciom od jednej do dwóch godzin dzien-
nie. Trudno jest wyrokować, czy jest to wystarczająca ilość czasu. Nieco niepokojący 
wydaje się fakt, iż co piąty badany spędza z dzieckiem niej niż godzinę dziennie, a 6% 
przyznaje, że i na to nie mają czasu. 

Ciekawie zatem w tym kontekście rysuje się odpowiedź na pytanie o ilość czasu, 
jakie dziecko spędza przed telewizorem. Wyniki przedstawiono na Ryc. 2.

Ryc. 2. Ilość czasu spędzanego przez dziecko przed telewizorem w ciągu dnia
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica (2016).

Analiza danych na Rycinie 2. wskazuje, iż większość dzieci badanych rodziców 
(56%) spędza przed telewizorem 2-3 godziny i więcej. Porównując ten czas z czasem, 
jaki dzieci spędzają ze swoimi rodzicami, można dojść do wniosku, że wyniki są nie-
pokojące – szczególnie że w tego typu badaniach rodzice zwykle zaniżają czas, jaki 
dzieci spędzają przed telewizorem. Jest on wyższy o około 56% (Desmurget, 2012, 
s. 69). Oznaczałoby to, że dzieci badanych rodziców w dużej mierze narażone są na 
negatywne skutki oddziaływania telewizji, gdyż nie są one równoważone poprzez 
wartościowy czas, jaki najmłodsi spędzają z rodzicami.

Telewizja zabiera czas, który dzieci mogłyby poświęcić na zabawę na świeżym po-
wietrzu, zabawy manualne itp. Należałoby się również obawiać o prawidłowy rozwój 
mowy u badanych dzieci (Patzlaff 2008). „Dzieci, które często oglądają telewizję, są 
w swoim rozwoju językowym pełne zahamowań i dysponują wyraźnie mniejszą licz-
bą pojęć, aniżeli te, których konsumpcja telewizyjna jest znikoma lub wręcz żadna” 
(Holtkamp, 2010, s. 59). Ponadto z uwagi na to, że dziecko w wieku przedszkolnym 
nie jest w stanie racjonalizować faktów, ma ograniczoną zdolność selekcji i krytycznej 
oceny, buduje sobie zniekształcony obraz świata (Izdebska, 2005). 
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Kolejne pytanie, jakie zadano rodzicom, dotyczyło tego, co dzieci oglądają naj-
chętniej. Wyniki nie były zaskoczeniem: zdecydowana większość rodziców (80%) 
stwierdziła, iż dziecko najchętniej ogląda bajki animowane. Wśród wymienianych 
bajek znalazło się bardzo dużo tytułów – oznacza to, że dzieci nie mają swojej ulubio-
nej bajki, nie selekcjonują ich, a zwyczajnie oglądają jak leci, najczęściej na kanałach 
emitujących bajki 24 godziny na dobę. Skoro badani rodzice tak chętnie pozostawia-
ją dziecko w towarzystwie bajkowych bohaterów, interesująco rysuje się odpowiedź 
na pytanie o wartości, jakie ich zdaniem są tam przekazywane. Wyniki przedstawio-
no na Ryc. 3.

Ryc. 3. Wartości wnoszone przez bajki animowane (zdaniem badanych)
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica (2016).

Analiza wyników z powyższego wykresu wskazuje na życzeniowy obraz rzeczywi-
stości prezentowany przez badanych rodziców. Pozwalając dzieciom na wielogodzin-
ne przesiadywanie przed telewizorem, zaklinają rzeczywistość i wierzą w pozytywny 
wpływ bajek na ich dzieci. Tylko 15% z nich twierdzi, że oglądane przez ich dzieci 
bajki nie wnoszą nic pozytywnego.

Wiek przedszkolny, jak wcześniej nadmieniono, to także czas rozwoju nawy-
ków, przyzwyczajeń, wzorów atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Dotyczy 
to też nawyków czytelniczych. Głośne czytanie przedszkolakowi rozbudza jego 
wyobraźnię, poszerza zasób wiedzy, słownictwa, zwiększa zdolność koncentracji 
uwagi, zaspokaja potrzebę kontaktu z rodzicami. Jak często zatem badani rodzice 
sięgają po literaturę dla dzieci? Na Ryc. 4. przedstawiono wyniki badań dotyczą-
ce tego problemu. 
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Ryc. 4. Częstotliwość czytania dzieciom przez badanych rodziców
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica (2016).

Jak wynika z danych zamieszczonych na wykresie, nawyk codziennego czytania 
dzieciom deklaruje blisko co trzeci badany rodzic. Nieco ponad połowa czyta swo-
im dzieciom kilka razy w tygodniu. Podobne wyniki badań uzyskano w badaniach 
CBOS (2007), nieco większy odsetek rodziców deklarował tam codzienne czytanie 
(37%), ale też co 10 twierdził, że nie ma na to czasu. 

Badani rodzice czytają swoim dzieciom przede wszystkim bajki i baśnie (83%), co 
dziesiąty sięga po czasopisma dla dzieci, pozostali czytają poezję, komiksy. Co cieka-
we, rodzice bardzo często (50%) sięgają po bajki i baśnie, których ekranizacje dzieci 
oglądają na szklanym ekranie. W tym wypadku można stwierdzić, że TV zawładnęła 
wyobraźnią dzieci, które chcą też czytać o bohaterach, których znają i niestety nie 
muszą już sobie wyobrażać. 

Ważna wydaje się też motywacja rodziców, która sprawia, że sięgają po bajki (a jed-
nocześnie sami dla siebie czytają rzadko). Na Ryc. 5. przedstawiono wyniki badań 
dotyczące powodów, dla których rodzice czytają dzieciom. 

Dla blisko co trzeciego rodzica, który uczestniczył w badaniu, głośne czytanie jest 
sposobem na spędzenie czasu z dzieckiem. Psychologowie i badacze literatury dzie-
cięcej podkreślają, iż jest to znakomita forma nie tylko poznania nowych książek, 
ale także bliskiego kontaktu z rodzicami. Co czwarty badany rodzic docenia walory 
rozwojowe wspólnego czytania. Zastanawiająco niski odsetek rodziców czyta dzie-
ciom z powodów wychowawczych (wzory moralne w bajkach) czy edukacyjnych (są 
źródłem wiedzy) – na podobnym poziomie oceniają bajki telewizyjne (sic!). Tym-
czasem według Tyszkowej (1984) jest to najważniejsza funkcja literatury, ponieważ 
dostarcza wzorów postępowania, pokazuje ideały osobowe oraz metaforycznie ujętą 
wiedzę o świecie (przede wszystkim społecznym). Zastanawiające jest też, że tylko 
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5% badanych rodziców dostrzega terapeutyczny charakter bajek, które pomagają 
poradzić sobie w trudnych sytuacjach, tym bardziej że rynek wydawniczy obfituje 
w tego typu pozycje. Interesująco rysuje się też odpowiedź badanych na pytanie o 
preferencje ich dzieci. Jaką bajkę wybrałyby, animowaną czy literacką? Wyniki przed-
stawiono na Ryc. 6.

Ryc. 6. Preferencje dzieci w opinii badanych rodziców
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica.

Zdaniem większości badanych rodziców ich dzieci chętniej wybierają bajki ani-
mowane. Izdebska (2001) uważa, iż preferencje telewizyjne dzieci skupiają się wokół 
bajek telewizyjnych z uwagi na ich atrakcyjność dla dziecka związaną z łatwym ich 
odbiorem oraz niestety przyzwyczajeniami (jak pokazały badania omawiane w tym 

Ryc. 5. Powody, dla których rodzice czytają dzieciom
Źródło: opracowanie na podstawie badań wspólnych z Kijak-Kotwica (2016).
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tekście, dzieci spędzają znacznie więcej czasu z bajkami telewizyjnymi niż z literacki-
mi) aprobowanymi przez rodziców. Nie można jednocześnie nie skomentować faktu, 
że co trzeci rodzic deklaruje preferowanie przez jego dziecko bajki literackiej: czy 
nie jest to życzeniowy obraz rzeczywistości? w części na pewno tak, niemniej jednak 
warto zauważyć pozytywny aspekt takiego stanu rzeczy, w którym nie wszyscy ulegają 
jeszcze magii niebieskiego ekranu.

Konkludując, wyniki badań potwierdziły to, o czym piszą psychologowie, peda-
godzy, przed czym przestrzegają badacze. Czas poświęcony na oglądanie telewizji jest 
większy niż ten poświęcony na czytanie bajek, a  co za tym idzie, jest to czas anty-
rozwojowy (Desmurget, 2012). Potrzeba kontaktu z literaturą nie powstaje u dziecka 
samorzutnie – rozbudzenie w nim miłości do książek to zadanie najbliższych. Dba-
łość otoczenia rodzinnego o wyrobienie nawyków czytelniczych można traktować jako 
jedną z praktyk międzygeneracyjnego transferu kapitału kulturowego, który z  kolei 
umożliwia jednostkom osiąganie wysokiej pozycji społecznej. Wśród zmiennych istot-
nie różnicujących fakt czytania w dorosłości i osiągania wyższego wykształcenia sytuuje 
się głośne czytanie dziecku w dzieciństwie (Biblioteka Narodowa, 2015). 
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BAJKA ANIMOWANA I LITERACKA W CODZIENNOŚCI DZIECKA 
PRZEDSZKOLNEGO

Słowa kluczowe: bajka telewizyjna, bajka literacka, media, codzienność, dziecko przedszkolne

Streszczenie: Współczesna kultura zdominowana jest przez obraz (ikonosferę), dzieje się to 
kosztem logosfery, sfery słowa. Tymczasem jak pokazują badania, obraz oddziałuje na emocje, 
książka na intelekt. Dominacja jednej z wymienionych sfer w życiu dziecka pociąga za sobą 
konsekwencje m.in. w  jego rozwoju emocjonalnym i poznawczym. W tekście zaprezento-
wano wyniki badań prowadzonych wśród rodziców dzieci przedszkolnych, które dotyczyły 
obecności bajek literackich i telewizyjnych w codzienności ich dzieci oraz przyczyn takiego 
stanu rzeczy.
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TV AND LITERARY FAIRY TALE IN THE EVERYDAY LIFE OF THE 
PRESCHOOL CHILD

Keywords: cartoon, literary fairy tale, media, everyday life, preschool child

Abstract: The modern culture is dominated by the iconosphere instead of logosphere. How-
ever, as the studies show, the image affects emotions, the book – intellect. The dominance of 
one of these areas in child’s life has big consequences for its development, especially in the 
emotional and cognitive areas. The paper presents the results of a research conducted among 
parents of preschool children. The main aim of the research was the answer the question: 
what do the parents choose in their everyday life? Literary fairy tales or TV cartoons and why.


