
MASS MEDIA 

 

Drodzy Wychowankowie, 

wiedząc, jak lubicie spędzać czas przed komputerem, smartfonem itd. przedstawię 

Wam wpływ mass mediów, czyli telewizji, Internetu na jakość Waszego życia i relacje 

z ludźmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwsze: 

zawsze, gdy decydujecie się na dzień spędzony przed telewizorem, komputerem 

pozbywacie się możliwości realnych kontaktów z innymi ludźmi: spaceru, przejażdżki 

rowerowej, zwykłej rozmowy, itd.  

  Po drugie: 

  spędzając czas przed telewizorem, komputerem nie możecie go poświęcić na czytanie 

książek, majsterkowanie i rozwijanie swoich pasji czyli wszystkich tych czynności o których 

marzycie w okresie zimowym. 

  Po trzecie: 

  oglądając ciągle „cuda internetowe, telewizyjne” pozbawiacie się potrzeby tworzenia 

nowych wyobrażeń bo wszystko macie „podane na tacy”. Również podczas gier 

wykorzystujecie możliwości, które stwarzają zasady gry a nie wasza kreatywność, często 

nawet googlujecie szukając rozwiązań danego problemu w sieci zamiast dojść do rozwiązania 

samodzielnie  zgroza;  

  Ponieważ mając wszystko pod nosem stajecie się bierni, a nawet leniwi, ograniczacie 

swoje myślenie abstrakcyjne! 

 



Po czwarte: 

pamiętajcie, że podawane w mass mediach informacje ulegają pewnym 

zniekształceniom, jeszcze zanim dotrą do Was. Przechodzą one przez szereg „filtrów”. 

Przykładowo źródłem informacji nie zawsze są naoczni świadkowie (są to najczęściej ludzie, 

którzy te historie usłyszeli), więc już w tym momencie mamy do czynienia z czyjąś 

subiektywną relacją, później informacja jest dostosowywana do profilu nadawcy 

i przekształcana pod jego osobiste odczucia, wyobrażenia, poglądy i przekonania, które często 

brane są przez Was za autorytety. 

Po piąte: 

oglądając, grając przez cały czas w gierki, filmy nasycone przemocą szkodzicie swojej 

psychice a nawet przyswajacie destrukcyjne wzorce zachowań. Oczywiście o skutkach 

siedzącego trybu i małej ilości ruchu nie wspomnę!. 

 

  A więc kończąc mój wywód nie pozwólcie, aby świat prezentowany w mass 

mediach zdominował wasze poglądy, wzorce zachowań, a nawet wpływał na Wasz 

wygląd i relacje z innymi. 

  Spędzajcie wolny czas wakacyjny na świeżym powietrzu, pomagajcie rodzicom 

w gospodarstwach domowych, poszerzajcie swoje zainteresowania, rozwijajcie pasje, 

chodźcie na spacery, podziwiajcie piękno letnich krajobrazów i zróbcie sobie przerwę 

od Internetu  

 

Zbliżają się wakacje  

Życzę wszystkim cudownych wrażeń i wymarzonej pogody  

 

Pozdrawiam 

Alina Tyda 

 

 

 


