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UPORABA ELEKTRONSKIH NAPRAV PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH 

Svet je vedno bolj prepreden z digitalno tehnologijo. V času koronavirusne epidemije smo spoznali 

veliko pozitivnih strani tega dejstva, obstajajo pa seveda tudi negativne. V povezavi z otroki se običajno 

sprašujemo, kdaj jim predstaviti nove tehnologije, predvsem v obliki tablic in pametnih telefonov, pa 

tudi televizije in računalnika. Glede na dejstvo, da živimo v družbi, ki uporablja veliko tehnoloških 

rešitev, še več pa jih namerava uvesti v prihodnosti, ni smiselno, da bi otrokom popolnoma preprečili 

dostop do elektronskih naprav. Je pa še posebej pri predšolskih otrocih pomembno, da se zavedamo 

škodljivih vplivov, ki jih uporaba teh naprav lahko ima na otrokov razvoj, ki je v predšolskem obdobju 

še posebej intenziven. 

Slabi vplivi prezgodnje in dolgotrajne uporabe elektronskih naprav se kažejo z vplivom na razvoj 

možganov, učenje, splošno počutje, vid, sluh ter tudi presnovne in druge funkcije. Starši te naprave 

pogosto uporabljajo tudi kot pripomoček, da otroci lažje zdržijo daljše vožnje, so mirni med obroki, kot 

spodbuda pri uporabi kahlice in podobno, zato lahko hitro pride do prekomerne uporabe omenjenih 

naprav. 

Poglejmo nekaj slabih strani (prekomerne) uporabe elektronskih naprav pri predšolskih otrocih: 

 Čas pred zaslonom vpliva na zmanjšanje interakcije med starši in otrokom. Očesni stik ter 

skupna vezana pozornost med otrokom in starši vplivata na razvoj zdrave navezanosti. 

Uporaba e-naprav ima za posledico redkejše besedne in nebesedne interakcije med otrokom 

in starši, pogoste spore med njimi, lahko privede tudi do težav z uravnavanjem čustev. 

Okrnjena interakcija med otrokom in starši, sorojenci in drugimi osebami lahko negativno 

vpliva tudi na jezikovni, socialni in čustveni razvoj. 

 Naprave z zaslonom na dotik lahko pri predšolskih otrocih negativno vplivajo na razvoj učenja. 

Majhni otroci namreč potrebujejo neposredno izkušnjo manipulacije z različnimi materiali ter 

izzive, ki od njih zahtevajo reševanje problemov v realnem svetu, česar elektronske naprave 

ne omogočajo. 

 Uporaba elektronskih naprav več kot 2 uri na dan lahko vpliva na težave s prekomerno težo 

(tudi kasneje v življenju), sedeč življenjski slog, slabe prehranske navade ter vedenjske težave. 

Lahko se začnejo pojavljati fizične bolečine (v hrbtu, ramenih, glavi). 

 Prekomerna uporaba naprav vpliva na kvaliteto spanca, saj vznemirjenje ob vsebinah in 

izpostavljenost svetlobi zaslona, še posebej zvečer, lahko slabo vplivata na spanec (težje 

uspavanje, več zbujanja). 



 Predšolski otroci raziskujejo svet v veliki meri preko gibanja, zato je pomembno, da ne dobivajo 

vseh stimulacij le iz zaslona, ampak, da njihov mentalni in fizični razvoj potekata tudi preko 

gibalnih in drugih dejavnosti. 

 Dolgotrajna in prekomerna uporaba ima lahko za posledico težave z usmerjanjem in 

vzdrževanjem pozornosti. 

Poznani so tudi pozitivni učinki uporabe elektronskih naprav (ti veljajo predvsem za nekoliko starejše 

otroke): 

 Vadijo uporabo različnih novih tehnologij, kar bodo v življenju (morda že v šoli), zagotovo 

potrebovali. 

 V kolikor izbiramo kvalitetne vsebine, so e-naprave lahko tudi vir učenja, izobraževanja, širjenja 

obzorja, saj nam internet nudi izobraževalne vsebine na dosegu roke, prav tako pa nam 

omogoča vpogled v širši svet okoli nas. 

 Različne aplikacije omogočajo otrokom stike na daljavo s prijatelji ali sorodniki, ki ne živijo v 

bližini. 

 Otrokom e-naprave predstavljajo vir sprostitve. 

 

Pri predšolskih otrocih je pomembno, da jim dovoljujemo stik z napravami moderne tehnologije, a 

vendar v razumnih mejah in z upoštevanjem nekaterih priporočil. Predvsem bodimo pozorni, da imajo 

otroci preko dneva dovolj časa za igro, gibanje in spanec. Ko so te rutinske dejavnosti zagotovljene, 

lahko pričnemo z uvajanjem elektronskih naprav v otrokovo življenje. Pri tem ne pozabimo, da smo 

sami otroku največji zgled, zato bodimo pozorni tudi na lastne navade pri uporabi teh naprav. 

Elektronske naprave naj se ne uporabljajo: 

 pri otrocih, mlajših od 2 let; 

 med rutinskimi dejavnostmi (obroki, umivanjem zob, toaleto); 

 najmanj 1 uro pred spanjem; 

 za pomirjanje otroka v javnosti. 

Priporočljivo je biti pozoren tudi na naslednje: 

 omejimo izpostavljenost elektronskim napravam na 25 minut (vsekakor pa na manj kot 1 uro) 

na dan za otroke med 2 in 5 letom; 

 omejimo izpostavljenost na manj kot 2 uri na dan za otroke med 5 in 8 letom; 

 bodimo pozorni na primerne vsebine – naj bodo poučne in brez nasilja; 

 otrok naj uporablja napravo izključno v prisotnosti starša, zato je priporočljivo, da so naprave 

shranjene na mestu, ki je otrokom nedostopno; 

 napravo ponudite otroku šele, ko so zadovoljene vse njegove pomembnejše potrebe (biološke 

potrebe, gibanje, igra, čas s starši); 

 na naprave namestimo aplikacije/ programe za starševski nadzor; 

 bodimo pozitiven zgled pri uporabi naprav. 

 

Kot je že bilo zapisano, ni smiselno niti ne izvedljivo, da bi otrokom popolnoma preprečili stik s 

tehnološkimi napravami. Ključno je, da vzdržujemo primerno ravnovesje med preživljanjem časa za 



zaslonom, gibanjem ter ostalimi dejavnostmi. Starši pogosto sami sebe podcenjujejo v smislu, da niso 

sposobni pripraviti dovolj zanimivih aktivnosti za svoje otroke. Resnica je prav nasprotna, starši lahko 

sami storijo veliko, na primer že preproste dejavnosti, kot so lovljenje, skupno raziskovanje bližnje 

okolice ali branje knjigice so za otroke lahko izredno zanimive. Je pa res, da tovrstno udejstvovanje 

zahteva več energije in časa s strani staršev, a se je vredno potruditi, saj so rezultati neprecenljivi. 
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