Drodzy Rodzice!
Wierzymy w to, że zarówno celem naszej pracy jak i Waszych oddziaływań jest dobro
Waszych dzieci. Dokładamy wszelkich starań aby Wasze dzieci rozwijały się
wszechstronnie.
Dbamy o to , aby stwarzać im jak najlepsze warunki i sytuacje do rozwoju, pragniemy
przekazać im ponadczasowe wartości. Prosimy Was abyście bacznie przyglądali się temu, co
oglądają dzieci, czego słuchają. W dużej mierze w czasach obecnych wpływ na nie mają
środki przekazu, informacje płynące z Internetu. Prosimy zwracajcie uwagę na to w co grają
dzieci. Internet , środki elektroniczne oprócz wielu korzyści dla rozwoju, niosą wiele
zagrożeń. Zalewająca w grach przemoc, agresja, strach nie pozostaje obojętna na psychikę
małego dziecka. Nie wszystko co jest modne i popularne jest dobre. Psychologowie
alarmują, że ilość dzieci uzależnionych od telefonów, gier rośnie w zastraszającym tempie.
Apelujemy więc o waszą czujność, przekazujemy pomocne informacje.
Link do dyskusji psychoterapeuty i socjologa na temat popularnej gry squid game:
https://www.juniorowo.pl/squid-game-i-dzieci-powazny-problem-czy-medialny-szum/
Fragment dyskusji:
„Serial „Squid Game” jest oznaczony kategorią wiekową 16+. Z pewnością nie
jest to film odpowiedni dla siedmio- czy dziesięciolatków, a jednak dotarł do dzieci i stał
się wśród nich przebojem. Młodzi widzowie go oglądają – czasem w całości, czasem we
fragmentach dostępnych już nie tylko na platformie Netflixa, który serial
wyprodukował, ale w TikToku, YouTube i w wielu innych zakątkach cyfrowego świata,
które z wielką wprawą eksplorują nasze dzieci. Warto się więc zastanowić, czy i w jaki
sposób może być zagrażający dla dzieci oraz co powinniśmy w związku z tym zrobić”.
Artykuł dotyczący pozornie słodkiej maskotki huggy wuggy
https://mamadu.pl/162289,huggy-wuggy-wszytko-co-rodzice-powinni-wiedziec-oniebieskim-pluszaku
Fragment artykułu:
„Czy już słyszałaś o Huggy Wuggy? Twoje dziecko pewnie już wie, że to uroczy
niebieski stworek, który uwielbia się przytulać. Słodkie, prawda? Szkoda tylko, że
potem w morderczym uścisku zadusza swoją ofiarę na śmierć. Niestety mamy
powtórkę ze Squid Game. Tym razem to moda na niebieskiego pluszaka, a na place
zabaw i szkolne korytarze wkroczyła nowa zabawa w zabijanie.”
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