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Serial „Squid Game”, dostępny na platformie
NETFLIX, przedstawia historię ludzi, którzy

posiadają długi. Zostają oni zaproszeni do gry, a
zwycięzca otrzymuje bardzo dużą sumę

pieniędzy. Gracze biorą udział w rozgrywkach,
które na pierwszy rzut oka wydają się

nieszkodliwe, ponieważ kojarzą się z dziecięcymi
zabawami, np. „Zielone światło, czerwone
światło” (odpowiednik naszego „Baba Jaga
patrzy”).  Uczestnicy, którzy przegrają daną

rundę są karani. Karą jest śmierć. 
W serialu tym odnajdujemy sceny przemocy,

samobójstwa, morderstwa, motywy seksualne
czy zdrady, ukazanie śmierci jako prezentu

(trumny wyglądają jak duże prezenty z różowymi
kokardami). 



 

Serial jest dedykowany widzom powyżej 16 roku
życia. Jak to się więc stało, że o serialu tym mówią
już nawet ośmiolatki? Niestety okazuje się, że ten

wykreowany obraz oglądają dzieci już w pierwszych
klasach szkoły podstawowej. Każde dziecko, które

ma dostęp do internetu (albo ma rówieśnika
mającego dostęp do internetu) jest narażone na

kontakt z tym serialem, ponieważ jego fragmenty
pojawiają się na popularnych stronach

internetowych oraz aplikacjach (YouTube, TikTok,
gry na GooglePlay). Zdarza się, że miłośnicy serialu
tworzą kompilacje, czyli krótkie sceny, połączone w
dłuższe klipy, celem wyeksponowania przemocy lub

wątków seksualnych.
 

 



Skutkiem tego, że dziecko nie poradziło sobie z
obejrzeniem serialu (lub jego fragmentów)

może być zmiana zachowania naszego dziecka
zarówno na poziomie zachowania jak i emocji.

Dzieci spokojne i wyciszone mogą stać się
nerwowe oraz pobudzone. Te, które były raczej

energiczne, mogą zamknąć się w sobie. W
codziennym zachowaniu mogą pojawić się

pewne schematy, wypowiedzi lub zachowania,
które będą skopiowaniem zachowań
uczestników serialu. Podczas zabaw z

rówieśnikami pojawią się rymowanki, rysunki i
gry przeniesione z serialu (wspomniane

„zielone – czerwone”, gra w kałamarnicę,
umieszczanie symboli koło, kwadrat, trójkąt,

parasol, ubieranie się w czerwone
kombinezony – nawiązujące także do innego

serialu Dom z papieru – także od 16 r.ż.).
Dodatkowo zaniepokoić mogą trudności ze
snem: bezsenność, koszmary, trudności z

zasypianiem, budzenie się w nocy. 



JAK ROZMAWIAĆ Z
DZIEĆMI O "SQUID GAME" I

INNYH
PRZEDSTAWIAJĄCYCH

PRZEMOC PRODUKCJACH?

W zbudowaniu ponownego dystansu do filmu może też pom�c, z nieco

starszymi dzie�mi, obejrzenie zdję� z planu filmowego – bardzo ciepłych

i pozytywnych, u�miechniętych aktor�w  kt�rzy żyją i mają się dobrze

po zagraniu tragicznych scen. (https://www.koreaboo.com/lists/behin

d-scenes-photos-netflix-squid-game cast/)

Raczej słuchaj niż m�w. Je�li dzieci nawiązują do filmu, zapytaj je:
„Dlaczego chciałe� obejrze� ten film?”, „O czym on opowiada?”.
Z młodzieżą warto, by rozmowa przerodziła się w dyskusję. Nie
snuj zbyt mocnych domysł�w, kt�re mogą sprawi�, że nie dojdzie
do prawdziwego dialogu. 

Zdrowy mechanizm regresji – �miech. Nie piętnuj dziecka, kt�re się �mieje z
nadmiaru napięcia, kt�re wywoła w nim film. To znaczy, że całkiem dobrze sobie

radzi z niełatwą dla niego sytuacją. Znaczy to także prawdopodobnie, że JEST ona
dla niego niełatwa i czuje się zakłopotane tym, co zobaczyło. Możesz za to

odzwierciedli� uczucia dziecka i zinterpretowa� jego zachowanie, pytając, czy masz
rację?

Po uzyskaniu pewnego dystansu do filmu warto zachęci� dzieci, kt�re się boją
czy �le czują, do rozmowy. Z najmłodszymi po�wiecamy więcej czasu na zabawę,
przyjmujemy ciepłą, wspierającą postawę i uważnie obserwujemy. Ze starszymi

możemy pogra� w gry kooperacyjne. Zachęcamy do otwartego m�wienia o
emocjach.



Powiedzmy dziecku czego od niego oczekujemy,
poinformujemy, że nie chcielibyśmy, aby dziecko oglądało
sceny przemocy czy seksu. Nie zostawiamy również dziecka
samego z jego emocjami, które jak wiemy mogą być dla
niego zbyt niezrozumiałe i zbyt trudne do przepracowania.
Rozmawiajmy o tym co dziecko przeżywa, pokazujmy wątki
relacji między ludźmi, które dają nadzieję i wskazują
pozytywne aspekty istnienia. Zapytajmy jak się dziecko czuje
po obejrzeniu scen, zapytajmy czy sprawia mu to komfort
czy jest coś czego nie rozumie. 

UWAŻAJ NA SAMOSPEŁNIAJĄCĄ SIĘ
PRZEPOWIEDNIĘ – NIE STRASZ DZIECI
SERIALEM I STARAJ SIĘ ZACHOWAĆ DYSTANS.
PRZYJRZYJ SIĘ DOKŁADNIE, CZY W DANEJ
SYTUACJI LEPIEJ PORUSZAĆ TEMAT SG, CZY
NIE? BYĆ MOŻE AKURAT U TWOJEGO DZIECKA
TEN PROBLEM JESZCZE NIE ZAISTNIAŁ?
WÓWCZAS NIE WARTO GO PROWOKOWAĆ.



NETFLIX POD
KONTROLĄ

 

 

Aby wybierać, co mogą oglądać oraz w co mogą grać
Twoje dzieci, możesz zarządzać ich profilami lub

utworzyć specjalny profil Dzieci, na którym dostępne
będą tylko treści dla młodych widzów.

 

Szczegółowa instrukcja znajduję się w linku:
https://help.netflix.com/pl/node/264

Netflix posiada specjalny "suwak", który pozwala wybrać wiek dziecka i
w ten sposób szybko przefiltrować bibliotekę. W ten sposób na profilu

twojego malucha pojawią się tylko treści dedykowane konkretnej
kategorii wiekowej - a te ustalone zostały zgodnie z naszymi lokalnymi
standardami oceny treści. I tak mamy tu do dyspozycji opcje +7, +13,

+16 oraz otwartą bibliotekę dla pełnoletnich widzów.

Wybór kategorii wiekowej w profilu dziecka to nie
jedyna opcja kontroli rodzicielskiej oferowana przez
Netflixa. Poza możliwością filtrowania treści, dorośli

mają do dyspozycji kilka innych ciekawych wariantów,
m.in.: Blokada PIN, przeglądanie historii odtwarzania,

usuwanie konkretnych tytułów

Żródła: https://www.mjakmama24.pl/dziecko/wychowanie/netflix-pod-kontrola-czyli-jak-ograniczyc-dostep-
dziecka-do-niewlasciwych-filmow-aa-sFGX-4mSG-vbZR.html, szkolenie online organizowane przez Strefę Wsparcia
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