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Introduction. To establish the habit of physical activity in preschool children, it is
indispensable to take into account numerous factors which have influence on physical
activity level such as motor skills and sports equipment possessed by the children and
their parents’ attitude towards physical activity.
Aim. The aim of this study was to investigate motor skills and sports equipment in preschool
children from Mazowsze, as well as to analyse parents’ attitude towards physical activity.
Material and methods. The studied population comprised 131 children aged 3 to 7 years,
who lived in the Mazowsze region and attended preschools in Kadzidło, Ostrołęka and
Warszawa. The studied preschoolers’ parents filled in questionnaires on their children’s
motor skills, involvement of the family and other people in teaching these skills, sports
equipment owned by the children and parents’ attitude towards physical activity.
Statistical analysis was performed by means of the IBM SPSS Statistics 21. The studied
population was divided according to gender.
Results. Statistically significant differences were observed between girls and boys in
their ability to skate, swim and skip a rope, as well as between the percentages of girls
and boys who owning a skipping rope, skateboard, hula hoop, tennis racket and other
sports equipment. Statistically significant differences were also observed between the
percentages of girls’ fathers and boys’ fathers who played tennis. Statistically significant
correlation coefficients were observed between owning sports equipment and motor
skills which require using this equipment.
Conclusions. In comparison to the previously studied children from various regions of Poland,
the studied preschoolers were characterised by average motor skills. Our study shows the need
to educate preschool staff about how to teach children motor skills and about its importance.
It is also indispensable to emphasise these issues in the university curricula, as well as to work
out guidebooks for parents and programmes aimed at increasing physical activity.

Wstęp
Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat postęp cywilizacyjny sprawia, że nowe rozwiązania, mające ułatwić
człowiekowi codzienne funkcjonowanie, ograniczają jednocześnie jego aktywność fizyczną. Brak kompensowania tych
ograniczeń w czasie wolnym stwarza znaczne zagrożenie
rozwojem chorób dietozależnych, a przede wszystkim otyłości (1-4). W zapobieganiu tym niekorzystnym tendencjom
fundamentalne znaczenie ma kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej od najmłodszych lat, a zwłaszcza
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w okresie przedszkolnym, kiedy dziecko odczuwa naturalną
potrzebę ruchu i wkracza w pierwsze „apogeum motoryczności” (5-9).
Aby skutecznie ukształtować u dziecka nawyk aktywności
fizycznej, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników,
które jej sprzyjają. Wśród nich należy wymienić: nastawienie
rodziców (10-12), wychowawców przedszkolnych (10, 13),
wyposażenie przedszkoli (14, 15), a nawet liczbę dzieci
korzystających z placu zabaw (16, 17), warunki środowiskowe w miejscu zamieszkania (13, 18, 19), pogodę i porę
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roku (14, 20) oraz stan zdrowia dziecka (21, 22). Niestety
w niewielu pracach zwraca się uwagę na poznanie umiejętności ruchowych dzieci przedszkolnych, posiadany przez
nie sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz postawy rodziców
wobec aktywności fizycznej (23-26), które również należy
zaliczyć do istotnych determinantów aktywności fizycznej
przedszkolaków. Poznanie tych czynników ułatwi opracowanie programów edukacyjnych umożliwiających zwiększenie
aktywności fizycznej dzieci przedszkolnych.

Cel pracy
Celem pracy było poznanie umiejętności ruchowych
dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem udziału różnych osób
w nauczaniu tych umiejętności, a także poznanie posiadanego przez dzieci sprzętu sportowo-rekreacyjnego
oraz reprezentowanych przez rodziców postaw wobec
aktywności fizycznej.

Materiał i metody
Rodzice 131 dzieci w wieku od 3 do 7 lat z województwa
mazowieckiego, uczęszczających do przedszkoli w Kadzidle, Ostrołęce oraz Warszawie, wypełnili ankietę dotyczącą: umiejętności ruchowych dzieci, udziału członków
rodziny oraz innych osób w nauczaniu tych umiejętności,
posiadanego przez dzieci sprzętu sportowo-rekreacyjnego
oraz własnych postaw wobec aktywności fizycznej, które
obejmowały stosunek rodziców do aktywności fizycznej
dzieci i aktywność fizyczną rodziców. Pytania umieszczone
w ankiecie były wykorzystane w badaniach dzieci z przedszkoli w nowosądeckim (23), Poznaniu (24), Darłowie (25)
i w Pile (26). Dobór przedszkoli do badań i charakterystykę
ankietowanej grupy dzieci podaliśmy w naszej wcześniejszej
pracy (27).
Badania przeprowadzono w kwietniu 2008 roku. Na
przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej
przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Rodzice zostali poinformowani o celu i metodach badań i wyrazili na nie zgodę.
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego IBM SPSS Statistics 21.
Przyjęto podział badanej grupy w zależności od płci. W celu
określenia różnic istotnych pomiędzy cechami jakościowymi
zastosowano test χ2 niezależności Pearsona. Jeśli odsetek
populacji był mniejszy niż 20% w przynajmniej jednej z podgrup dla przynajmniej jednej odpowiedzi, stosowano test
U Manna-Whitneya. Za istotne uznano różnice na poziomie
istotności p ≤ 0,05. Do sprawdzenia zależności między posiadaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego a umiejętnościami
ruchowymi badanych dzieci obliczono współczynniki korelacji. Zastosowano korelację rang Spearmana ze względu
na rangowy charakter zmiennych. Współczynniki korelacji
uznawano za istotne przy p ≤ 0,05.

Wyniki
Umiejętności ruchowe

W tabeli 1 przedstawiono umiejętności ruchowe badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa
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mazowieckiego w zależności od płci, a w tabeli 2 – udział
członków rodziny oraz innych osób w nauczaniu tych umiejętności. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie
odsetka dziewczynek i chłopców umiejących jeździć na
łyżwach, pływać i skakać na skakance. Tylko na skakance
umiał skakać wyższy odsetek dziewczynek niż chłopców,
75,8% vs 43,1%. Natomiast zarówno jazdę na łyżwach, jak
i pływanie opanował wyższy odsetek chłopców niż dziewczynek, odpowiednio: 9,2% vs 1,5% oraz 31,3% vs 16,7%.
Tabela 1. Umiejętności ruchowe badanych dzieci w wieku
przedszkolnym z województwa mazowieckiego (%).
Lp.
1.

Umiejętność
ruchowa

Jazda na łyżwach

Dziewczynki
(n = 66)

Chłopcy
(n = 65)

Ogółem
(n = 131)

1,5

9,2

5,3

2.

Jazda na nartach

12,1

13,8

13,0

4.

Jazda na rowerze
dwukołowym

86,4

16,7

92,3

31,3

89,3

75,8

43,1

3.
5.
6.

Jazda na rolkach
Pływanie

Skakanie
na skakance

30,3

23,4

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

26,9
23,8
59,5

Sprzęt sportowo-rekreacyjny a umiejętności
ruchowe

W tabeli 3 przedstawiono sprzęt sportowo-rekreacyjny
posiadany przez badane dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w zależności od płci. Stwierdzono
statystycznie istotne zróżnicowanie odsetka dziewczynek
i chłopców posiadających skakankę, deskorolkę, hula-hop,
rakiety do tenisa ziemnego oraz inny sprzęt.
Skakankę i hula-hop posiadał wyższy odsetek dziewczynek niż chłopców, odpowiednio, 86,4% vs 63,1% oraz
7,6% vs 0,0%. Natomiast właścicielami deskorolek, rakiet
do tenisa ziemnego i innego sprzętu był większy odsetek
chłopców niż dziewczynek, odpowiednio, 12,3% vs 3,0%,
6,2% vs 0,0% oraz 12,3% vs 3,0%.
W tabeli 4 zestawiono współczynniki korelacji rang
Spearmana między posiadaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego a umiejętnościami ruchowymi badanych dzieci
w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego
w zależności od płci. Zarówno w grupie badanych dziewczynek, jak i chłopców, jak również w całej badanej grupie dzieci
w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego
stwierdzono statystycznie istotne współczynniki korelacji pomiędzy posiadanym sprzętem a umiejętnością posługiwania
się nim, przy czym nie można było obliczyć współczynnika
korelacji pomiędzy posiadaniem roweru a umiejętnością
jazdy na rowerze dla chłopców.
Najwyższe współczynniki korelacji pomiędzy posiadaniem rolek a umiejętnością jazdy na rolkach stwierdzono
w grupie dziewczynek – 0,750. W grupie chłopców współczynnik wynosił 0,713, a w całej badanej grupie dzieci
z przedszkoli mazowieckich – 0,734.
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Tabela 2. Udział członków rodziny oraz innych osób w nauczaniu umiejętności ruchowych badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego (%).
Lp.

1.

Umiejętność
ruchowa

Jazda
na łyżwach

2.

Jazda
na nartach

3.

Jazda
na rolkach

4.

5.

Jazda
na rowerze

Pływanie

Dziewczynki
(n = 66)

Chłopcy
(n = 65)

Ogółem
(n = 131)

Rodzice

100,0

50,0

62,5

Starsze
rodzeństwo

0,0

16,7

12,5

Kto
nauczył

Dziadkowie

Skakanie
na skakance

33,3

25,0

Rodzice

100,0

88,9

94,1

Rodzice

85,0

80,0

82,9

Dziadkowie

Starsze
rodzeństwo

0,0

15,0

11,1

20,0

5,9

17,1

Rodzice

87,7

84,7

86,2

Starsze
rodzeństwo

3,5

1,7

2,6

Dziadkowie
Inne
osoby

Rodzice

Dziadkowie
Inne
osoby

1,8

7,0

8,5

5,1

5,2

6,0

81,8

77,8

79,3

18,2

16,7

17,2

0,0

5,6

3,4

Rodzice

79,6

64,3

74,0

Starsze
rodzeństwo

8,2

7,1

7,8

0,0

10,7

3,9

10,2

10,7

10,4

Dziadkowie
6.

0,0

Wychowawca
w przedszkolu
Inne
osoby

2,0

7,1

3,9

Tabela 3. Sprzęt sportowo-rekreacyjny posiadany przez badane dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego (%).
Lp.

Dziewczynki
(n = 66)

Sprzęt

Chłopcy
(n = 65)

1.

Łyżwy

10,6

3.

Piłka

98,5

100,0

95,5

100,0

Skakanka

86,4

63,1

Hulajnoga

6,1

19,7

6,2

13,8

16,8

Deskorolka

0,0

3,0

12,3

7,6

0,0

7,6

0,0

6,2

0,0

3,1

2.

Narty

4.

18,2

Rolki

5.

Sanki

7.

Wrotki

10.

Trampolina

12.

Hula-hop

9.

11.

Rakiety
do tenisa
ziemnego

13.

Rakietki do
badmintona

14.

15.

Inny sprzęt

17,6

99,2

33,8

95,5

8.

9,9

16,9

39,4

Rower

6.

9,2

Ogółem
(n = 131)

36,6

97,7

95,4

95,4

74,8
6,1

3,1

3,0

1,5
3,8

3,1
1,5

12,3

7,6

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

Postawy rodziców wobec aktywności fizycznej

W tabeli 5 przedstawiono stosunek rodziców do
aktywności fizycznej badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w zależności
od płci, a w tabeli 6 – aktywność fizyczną rodziców
badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w zależności od płci. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odsetka ojców
dziewczynek i chłopców uprawiających tenis ziemny.
Z tej formy aktywności fizycznej korzystał statystycznie
istotnie większy odsetek ojców dziewczynek niż chłopców, 6,1% vs 0,0%.

Tabela 4. Współczynniki korelacji rang Spearmana między posiadaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego a posiadaniem umiejętności ruchowych w badanej grupie dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego.
Lp.

Skorelowane zmienne

1.

Posiadanie łyżew a umiejętność jazdy na łyżwach

2.

3.

4.

5.

Posiadanie nart a umiejętność jazdy na nartach

Posiadanie rolek a umiejętność jazdy na rolkach

Posiadanie roweru a umiejętność jazdy na
rowerze
Posiadanie skakanki a umiejętność skakania na
skakance

r – współczynnik korelacji; P – istotność
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Dziewczynki
(n = 66)

Chłopcy
(n = 65)

Ogółem
(n = 131)

r

P

r

P

r

P

0,360

0,003

0,266

0,033

0,262

0,003

0,547

0,750

0,549

0,290

< 0,001

0,532

< 0,001

< 0,001

0,713

< 0,001

0,018

0,279

0,024

< 0,001

–

–

0,538

0,734

0,443

0,346

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001
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Tabela 5. Stosunek rodziców do aktywności fizycznej badanych
dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego
w zależności od płci (%).
Lp.

Pytanie

Dziewczynki
(n = 66)

Chłopcy
(n = 65)

Ogółem
(n = 131)

1.

Dziecko w wieku
przedszkolnym
powinno uczęszczać
na pływalnię.

63,6

72,3

67,9

2.
3.
4.

5.

Aktywność fizyczna
mojego dziecka
w przedszkolu jest
wystarczająca.

Aktywność fizyczna
mojego dziecka
w domu jest wystarczająca.

Moja wiedza
odnośnie znaczenia
aktywności fizycznej
w rozwoju dziecka
jest wystarczająca.

Pogłębiam swoją
wiedzę odnośnie
znaczenia aktywności fizycznej
w rozwoju dziecka.

48,5
51,5

36,9
44,6

42,7

Lp.

Pytanie

Dziewczynki
(n = 66)

Chłopcy
(n = 65)

Ogółem
(n = 131)

1.

Matki aktywne fizycznie

47,0

47,7

47,3

13,6

9,2

11,5

2.

48,1

50,0

58,5

54,2

45,5

47,7

46,6

Dyskusja
Umiejętności ruchowe

Na tle wcześniej badanych dzieci z różnych regionów Polski (23-26) umiejętności ruchowe badanych dzieci w wieku
przedszkolnym z województwa mazowieckiego należy ocenić jako średnie, przy czym umiejętności ruchowe chłopców
należy ocenić nieznacznie wyżej niż dziewczynek. Ocenę taką
uzasadnia fakt, że odsetek badanych dziewczynek umiejących jeździć na rowerze i skakać na skakance był niższy tylko
od odsetka dziewczynek z przedszkoli nowosądeckich (23),
a odsetek badanych dziewczynek umiejących jeździć na
rolkach i nartach był niższy od odsetka dziewczynek z przedszkoli z Nowego Sącza i okolic (23) oraz z Poznania (24). Natomiast odsetek badanych dziewczynek umiejących jeździć
na łyżwach i pływać był niższy od odsetka dziewczynek ze
wszystkich wcześniej badanych przedszkoli (23-26). Z kolei
odsetek badanych chłopców umiejących jeździć na rolkach
był najwyższy w porównaniu do chłopców z wcześniej badanych przedszkoli (23-26), a odsetek badanych chłopców
umiejących jeździć na łyżwach był taki sam jak odsetek
chłopców z Poznania (24) i niższy tylko od odsetka chłopców z przedszkoli nowosądeckich (23). Odsetek badanych
chłopców z przedszkoli mazowieckich umiejących jeździć na
nartach i skakać na skakance był niższy od odsetka chłopców
z Nowosądecczyzny (23) i Poznania (24), a umiejących jeździć na rowerze był niższy od odsetka chłopców z przedszkoli
w Nowym Sączu i okolicach (23) oraz w Poznaniu (24).
Podobnie jak we wcześniejszych naszych badaniach (23-26), zdecydowanie większy odsetek dziewczynek
niż chłopców umiał jeździć na rolkach i skakać na skakance,
a większy odsetek chłopców umiał jeździć na rowerze.
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Tabela 6. Aktywność fizyczna rodziców badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w zależności
od płci (%).

3.

Rower

Formy
aktywności
fizycznej
matek*

Pływanie
Gimnastyka

16,8

15,4

Spacery

12,1

16,9

14,5

Inne

15,2

9,2

12,2

Rower

19,7

24,6

22,1

Aerobik

Bieganie

Pływanie
Spacery
4.

18,5

6,1

Ojcowie aktywni
fizycznie

Formy
aktywności
fizycznej
ojców*

15,2

Ćwiczenia
siłowe
Gimnastyka

Bieganie
Piłka
nożna
Tenis
ziemny
Inne

7,6
4,5

7,7
3,1

48,5

52,3

13,6

15,4

3,0

7,7

10,7
7,6
3,8

50,4
14,5
5,3

4,5

10,8

13,6
7,6

9,2

11,5

6,1

0,0

8,4

9,1

7,7

3,1
8,4

6,1

1,5
9,2

7,6
3,8

*Odsetki rodziców uprawiających poszczególne formy aktywności fizycznej nie są równe odsetkom rodziców, którzy oświadczyli, że są aktywni
fizycznie, gdyż część rodziców zadeklarowała uprawianie więcej niż jednej
formy aktywności fizycznej.
Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

Podobnie jak w przypadku dzieci z przedszkoli w Nowym
Sączu i okolicach (23), Poznaniu (24) i Darłowie (25), większy odsetek badanych chłopców niż dziewczynek potrafił
pływać. Społeczne przekonanie o tym, że pewne formy
aktywności fizycznej są bardziej odpowiednie dla płci żeńskiej, a inne dla płci męskiej jest błędne i nieuzasadnione,
ale niestety dotyczy dzieci i młodzieży w różnym wieku
i z różnych regionów świata (28-32). Jedyną możliwością
zmiany tych zachowań jest prowadzenie akcji edukacyjnej wśród rodziców i nauczycieli. Warto podkreślić, że na
przykład pływanie jest sportem ogólnorozwojowym i zalecanym dla każdego niezależnie od płci (33), a skakanka
jest nieodzownym sprzętem treningowym w tak „męskim”
sporcie jak boks zawodowy.
Podobnie jak we wcześniejszych badaniach (23-26),
również w przypadku badanych dzieci z przedszkoli mazowieckich rodzice byli nauczycielami umiejętności ruchowych
swoich dzieci, a udział dziadków i rodzeństwa w nauczaniu
tychże umiejętności był niewielki. Z kolei udział wychowawców przedszkolnych, analogicznie jak wychowawców
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z przedszkoli darłowskich (25) i pilskich (26), ograniczył się
tylko do nauczenia kilkorga dzieci skakania na skakance. Zbyt
małe zaangażowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego w edukację dzieci z zakresu kultury fizycznej jest problemem występującym nie tylko w Polsce (13). Z uwagi na
rolę i znaczenie wychowawców przedszkolnych w edukacji
dziecka (34-37) niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie
szkoleń z zakresu aktywności fizycznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i w większym stopniu uwzględnienie
tej problematyki w programie ich studiów.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny a umiejętności
ruchowe

Odsetek badanych dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego posiadających własne rolki
i deskorolki był większy niż w przypadku odsetka dzieci
z innych regionów Polski (23-26), a odsetek badanych
przedszkolaków posiadających własne piłki, sanki i skakankę
był mniejszy tylko od odsetka dzieci nowosądeckich (23).
Własne narty posiadał większy odsetek dzieci z Nowego
Sącza (23) i Poznania (24) niż badanych dzieci z Mazowsza,
a rower posiadał większy odsetek dzieci z Poznania (24)
i Darłowa (25). Odsetek badanych dzieci z Mazowsza posiadających własne łyżwy był większy tylko od odsetka dzieci
z przedszkoli pilskich (26).
W badanej grupie dzieci z przedszkoli mazowieckich,
podobnie jak wśród dzieci z Nowosądecczyzny (23), Poznania (24), Darłowa (25) i Piły (26), łyżwy, rolki i skakankę posiadał większy odsetek dziewczynek, a piłkę, rower i deskorolkę
– większy odsetek chłopców. Przypisywanie sprzętu sportowo-rekreacyjnego do płci jest nieuzasadnione i szkodliwe,
gdyż prowadzi do bezzasadnych podziałów między płciami.
Aby temu przeciwdziałać konieczne jest wprowadzenie
ogólnopolskiego programu edukacji w zakresie aktywności
fizycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Tylko w grupie badanych dzieci z przedszkoli mazowieckich stwierdzono, że wszystkie obliczone współczynniki korelacji rang Spearmana, zarówno w grupie badanych dziewczynek, jak i chłopców, a także w całej badanej grupie dzieci były
statystycznie istotne, przy czym podobnie jak w przypadku
chłopców z przedszkoli w Poznaniu (24) i w Darłowie (25),
również dla badanych chłopców z przedszkoli mazowieckich
nie można było obliczyć korelacji pomiędzy posiadaniem
roweru a umiejętnością jazdy na nim.
Statystycznie istotne współczynniki korelacji rang Spearmana obliczone dla badanych dziewczynek z przedszkoli
mazowieckich pomiędzy posiadaniem rolek a umiejętnością
jazdy na nich oraz pomiędzy posiadaniem roweru a umiejętnością jazdy na rowerze były wyższe od analogicznych
współczynników korelacji obliczonych dla dziewczynek
z przedszkoli w Poznaniu (24), Darłowie (25) i Pile (26). Statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana
obliczony dla badanych dziewczynek z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem skakanki a umiejętnością
skakania na skakance był niższy tylko od współczynnika
korelacji obliczonego dla dziewczynek z przedszkoli darłowskich (25). Statystycznie istotne współczynniki korelacji rang Spearmana obliczone dla badanych dziewczynek
z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem łyżew
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a umiejętnością jazdy na łyżwach i pomiędzy posiadaniem
nart a umiejętnością jazdy na nartach były wyższe tylko od
analogicznych współczynników korelacji obliczonych dla,
odpowiednio, dziewczynek z przedszkoli w Poznaniu (24)
i w Darłowie (25).
Statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana obliczony dla badanych chłopców z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem rolek a umiejętnością jazdy
na nich był wyższy od identycznego współczynnika korelacji
obliczonego dla chłopców z wcześniej badanych polskich
przedszkoli (24-26). Statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana obliczony dla badanych chłopców
z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem nart
a umiejętnością jazdy na nartach był niższy tylko od analogicznego współczynnika obliczonego dla chłopców z przedszkoli w Poznaniu (24), a współczynnik korelacji pomiędzy
posiadaniem łyżew a umiejętnością jazdy na łyżwach był
wyższy tylko od analogicznego współczynnika obliczonego
dla chłopców z przedszkoli pilskich (26). Statystycznie istotny
współczynnik korelacji obliczony dla badanych chłopców
z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem skakanki
a umiejętnością skakania na skakance był niższy od statystycznie istotnych współczynników korelacji obliczonych dla
chłopców z przedszkoli w Poznaniu (24) i w Darłowie (25).
Statystycznie istotne współczynniki korelacji rang Spearmana obliczone dla całej badanej grupy dzieci z przedszkoli
mazowieckich pomiędzy posiadaniem, odpowiednio, rolek
i roweru a umiejętnością jazdy na, odpowiednio, rolkach
i rowerze, były niższe tylko od analogicznych współczynników korelacji obliczonych dla całej grupy dzieci z przedszkoli
nowosądeckich (23). Statystycznie istotny współczynnik
korelacji rang Spearmana obliczony dla całej badanej grupy dzieci z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem nart a umiejętnością jazdy na nartach był niższy
od współczynników korelacji obliczonych dla całej grupy
dzieci z przedszkoli w Nowym Sączu i okolicach (23) oraz
w Poznaniu (24), ale wyższy od współczynników korelacji
obliczonych dla całej grupy dzieci z przedszkoli w Pile (26)
i w Darłowie (25). Statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana obliczony dla całej badanej grupy
dzieci z przedszkoli mazowieckich pomiędzy posiadaniem
skakanki a umiejętnością skakania na skakance był niższy
tylko od analogicznego współczynnika obliczonego dla całej
badanej grupy dzieci z przedszkoli pilskich (26), a współczynnik korelacji pomiędzy posiadaniem łyżew a umiejętnością
jazdy na łyżwach był niższy od wartości tego współczynnika
obliczonego dla grup dzieci z wcześniej badanych przedszkoli
w Nowym Sączu i okolicach (23), w Poznaniu (24), Darłowie (25) i w Pile (26).
Postawy rodziców wobec aktywności fizycznej

Stosunek rodziców badanych dzieci w wieku przedszkolnym z Mazowsza do aktywności fizycznej dzieci należy ocenić niekorzystnie. Mianowicie odsetek rodziców badanych
dziewczynek i odsetek rodziców ogółu badanych dzieci
z przedszkoli mazowieckich, którzy pogłębiali swoją wiedzę
odnośnie znaczenia aktywności fizycznej w rozwoju dziecka,
był wyższy tylko od odsetka rodziców dziewczynek i odsetka
rodziców ogółu dzieci z przedszkoli nowosądeckich (23),
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a odsetek rodziców badanych chłopców, którzy pogłębiali
swoją wiedzę odnośnie znaczenia aktywności fizycznej
w rozwoju dziecka, był wyższy tylko od odsetka rodziców
chłopców z przedszkoli w Poznaniu (24). Natomiast odsetek
rodziców badanych dziewczynek i odsetek rodziców ogółu
badanych dzieci z przedszkoli mazowieckich, przekonanych
o tym, że posiadają wystarczającą wiedzę o znaczeniu
aktywności fizycznej w rozwoju dziecka, był wyższy i od
odsetka rodziców dziewczynek, i odsetka rodziców ogółu
dzieci z przedszkoli nowosądeckich (23) i pilskich (26). Z kolei
odsetek rodziców badanych chłopców, przekonanych o tym,
że posiadają wystarczającą wiedzę o znaczeniu aktywności
fizycznej w rozwoju dziecka, był wyższy zarówno od odsetka rodziców chłopców z przedszkoli w Poznaniu (24), jak
i w Pile (26).
Odsetek rodziców ogółu badanych dzieci z przedszkoli
mazowieckich, przekonanych o tym, że aktywność fizyczna
ich dziecka w domu jest wystarczająca, był niższy tylko od
odsetka rodziców ogółu dzieci z przedszkoli w Darłowie (25),
a odsetek rodziców ogółu badanych dzieci z przedszkoli mazowieckich, przekonanych o tym, że aktywność fizyczna ich
dziecka w przedszkolu jest wystarczająca, był taki sam jak
odsetek rodziców ogółu dzieci z przedszkoli w Poznaniu (24)
i niższy od odsetka rodziców ogółu dzieci z przedszkoli w Nowym Sączu i okolicach (23), w Darłowie (25) i w Pile (26).
Odsetek aktywnych fizycznie matek i ojców badanych dzieci z mazowieckich przedszkoli był wprawdzie wyższy od odsetka aktywnych fizycznie, odpowiednio, matek i ojców dzieci

z przedszkoli pilskich (26), ale niższy od odsetka aktywnych
fizycznie, odpowiednio, matek i ojców dzieci z przedszkoli
darłowskich (25). Również umiejętności ruchowe badanych
dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego, w porównaniu do umiejętności ruchowych dzieci z innych
regionów Polski (23-26) należy ocenić jako średnie, co potwierdza obserwacje Craiga i wsp. (38) o związku pomiędzy
aktywnością fizyczną rodziców i ich dzieci.

Wnioski
1. Na tle umiejętności wcześniej badanych dzieci z różnych
regionów Polski, umiejętności ruchowe badanych dzieci
w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego należy ocenić jako średnie, przy czym umiejętności
ruchowe chłopców należy ocenić nieznacznie wyżej niż
umiejętności dziewczynek.
2. Minimalne zaangażowanie wychowawców przedszkolnych w nauczanie umiejętności ruchowych dzieci wskazuje na konieczność prowadzenia wśród nich edukacji
z zakresu nauczania dzieci umiejętności ruchowych
i obszerniejsze uwzględnienie tej problematyki w programie studiów.
3. Z uwagi na uczenie przez rodziców swoich dzieci pewnych form aktywności fizycznej w zależności od płci
i średnie zaangażowanie się rodziców w czynną aktywność fizyczną, konieczne jest opracowanie dla nich
popularno-naukowych książek i programów z zakresu
aktywności fizycznej.
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