Edukacja medialna
Wskazówki dotyczące wspólnego
czytania, oglądania, słuchania,
zabawy i aktywności.

Dzieci dorastają w świecie pełnym mediów. Należą do nich książki, filmy, muzyka, aplikacje i tym podobne. Jak się z nimi
obchodzić? Nie przychodzimy na świat z wiedzą na ten temat. Edukacja medialna jest zatem ważna.

PRZYJEMNOŚĆ

ciesz się
możliwościami

TREŚĆ

dowiedz się, które media
są odpowiednie

BEZPIECZEŃSTWO
zapobiegaj
zagrożeniom

BYCIE RAZEM

towarzysz dziecku

RÓWNOWAGA
momenty z mediami
i bez nich

Narzędzie MediaDiamant Ci w niej pomoże. Jako rodzic lub opiekun uczysz dziecko, jak bezpiecznie i z przyjemnością korzystać
z mediów. Robisz to, korzystając z nich wspólnie z dzieckiem. Ważne jest również, by wybierać odpowiednie media i dbać o
równowagę.
Jak rozpoznać, które z mediów są odpowiednie dla Twojego dziecka? I jak zapewnić równowagę? Pomogą Ci w tym wskazówki
dotyczące korzystania z mediów w domu. Obejmują one różnego rodzaju media dotyczące konkretnego tematu. Są to historie
do przeczytania, do obejrzenia, wysłuchania, gry oraz aktywności. Wyselekcjonowane media są odpowiednie dla wskazanego
wieku, na przykład dla najmłodszych dzieci czy przedszkolaków.
Udaj się razem ze swoim dzieckiem w podróż badawczą. Poświęć czas na wspólne zanurzenie się w historie. Zwracaj bacznie
uwagę na to, która z nich spodoba się Twojemu dziecku. Wybieraj różne aktywności: czytanie, oglądanie, słuchanie, granie i
wspólne wykonywanie zadań. Przed ekranem lub nie. W domu i na dworze.

Posługujesz się w domu innym językiem niż niderlandzki?
W takim razie możesz spokojnie wykorzystywać książki, filmy i muzykę w swoim języku. W bibliotekach często można
znaleźć także książki obcojęzyczne. Zapytaj w bibliotece, co mają w swoich zbiorach.
Zapewnij dziecku również dostęp do mediów, w których pojawia się język niderlandzki. Obejrzyjcie na przykład wspólnie
film z Voorleeshoek czy Bereslim. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat historii, które obejrzeliście lub których
wysłuchaliście. Możesz to zrobić w swoim języku. W ten sposób będziecie używać obu języków i dziecko będzie rozwijało
umiejętności w zakresie każdego z nich.

Czytanie
Czytanie dziecku jest ważne i przyjemne. Obejrzyjcie razem obrazki w książce. Odkryjcie, co można w niej
znaleźć. Przeczytaj dziecku opowiadanie.
Wskazówka Porozmawiajcie o przeczytanej historii (co tam się dokładnie wydarzyło?). Zapytaj dziecka także
o jego własne doświadczenia. Czy kiedykolwiek miało taką sytuację? Niech opowie! Jak to się skończyło?

Oglądanie
Ekran telewizora czy tabletu przyciąga uwagę dziecka. W przypadku dzieci najmłodszych lub przedszkolnych
musisz dokonać świadomego wyboru. Obejrzyjcie na przykład wspólnie bajkę, filmik czy słuchowisko. Pokaż
dziecku także, że można oglądać, nie patrząc w ekran! Korzystajcie z różnych form na zmianę.
Wskazówka Jeżeli to możliwe, obejrzyjcie bajkę razem. To przyjemna i dobra rozrywka! W ten sposób
dowiesz się, co podoba się Twojemu dziecku lub co je ekscytuje. Przy Tobie dziecko czuje się bezpiecznie. I
możesz porozmawiać z nim o tym, co obejrzeliście.

Słuchanie
Niech dziecko nie tylko patrzy w ekran. Zadbaj także o momenty, w których będzie wyłącznie słuchało. Można
słuchać tak wielu rzeczy: muzyki, ptaków na dworze, historyjek, które opowiadasz.
Wskazówka Piosenek można słuchać z obrazem lub bez. To całkiem inne doznanie!

Zabawy
Zabawa jest u dziecka naturalna. Nie potrzebuje ono zbyt wiele, by się bawić. Bawiąc się, dziecko przetwarza
nowe informacje i doznania. W ten sposób się rozwija. Zabawa jest zatem ważna!
Wskazówka Dawaj dziecku przede wszystkim czas i przestrzeń na zabawę. Może ono na przykład odgrywać
w zabawie usłyszaną historię. Lub wymyślać nowe historyjki. To bardzo dobra forma zabawy! Przyglądaj się i
baw razem z dzieckiem! Nie przejmuj zabawy.

Aktywności
Zainspiruj się wszystkimi historiami. Zadbaj o własne doświadczenia. Wspólnie ruszajcie się, odkrywajcie
i róbcie różne rzeczy. Powiązanie z prawdziwymi doświadczeniami sprawia, że historie poznane za
pośrednictwem różnych mediów są szczególnie wartościowe.
Wskazówka Pozwól, by dziecko samo coś zbadało, odkryło lub zrobiło. Zapewnij mu potrzebne przedmioty.
Przyłącz się i pomóż w razie potrzeby. Uwaga: chodzi przede wszystkim o proces i doświadczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Na www.mediasmarties.
nl znajdziesz więcej informacji na temat różnego rodzaju
mediów (seriale, filmy, książki-wyszukiwanki) dla
poszczególnych grup wiekowych.

© 2022 Mediasmarties | Biblioteka Narodowa KB | biblioteki

