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Introduction. Physical activity plays an important role in the daily life and therefore it
should be monitored constantly.
Aim. The aim was to analyse ordinary and additional physical activity in preschool
children from Turek and to investigate their favourite ways of spending leisure time.
Material and methods. Parents of 110 preschoolers filled in questionnaires on general
information, ordinary and additional physical activity, and favourite ways of spending
leisure time during sunny and rainy weather. Statistical analysis was carried out by means
of the IBM SPSS Statistics 21 computer programme. The studied population was divided
according to gender.
Results. Gender had statistically significant influence on parents’ answers to nine
questions concerning: the number of children in the family, children’s attendance to
dance classes in the preschool, children’s attendance to football training and riding
a bicycle outside preschool, daily time spent in front of a computer, playing with a ball
and rollerblading as favourite ways of spending leisure time during sunny weather, as
well as drawing/painting, playing with dolls and games involving physical exercise at
home as favourite ways of spending leisure time during rainy weather.
Conclusions. The studied children’s low physical activity shows the need to provide funds
for obligatory but free of charge physical exercise classes for children in the preschool
and voluntary but also free of charge physical exercise classes outside preschool. It is also
necessary to educate preschoolers’ parents, preschool staff and local authorities about the
possibilities of increasing physical activity in children and reducing their sedentary time.

Wprowadzenie
Wiedza odnośnie znaczenia aktywności fizycznej dla
rozwoju dziecka przedszkolnego jest bardzo dobrze udokumentowana. Podkreśla się, że regularna aktywność fizyczna
daje wiele korzyści zdrowotnych zarówno dla dziecka (1),
jak i dla rodziców (2). Natomiast siedzący tryb życia wpływa
niekorzystnie na zdrowie i przyczynia się do zachorowania
na choroby dietozależne (1-4). Dlatego okres przedszkolny
trzeba traktować jako bardzo ważny w rozwoju dziecka.
Szczególna rola powinna spoczywać na rodzicach (5) i nauczycielach wychowania przedszkolnego (6).
Niestety badania prowadzone na dzieciach przedszkolnych zarówno w Polsce (7-14), jak i w innych krajach (15-19)
wykazują obniżenie aktywności fizycznej dzieci przedszkolnych i jednoczesny wzrost epidemii otyłości wśród dzieci
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i młodzieży szkolnej (20-23). Niezbędne jest monitorowanie
aktywności fizycznej dzieci przedszkolnych z różnych regionów Polski i jak najszybsze podjęcie programów interwencyjnych w tym zakresie.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza zwykłej i dodatkowej
aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym z Turku
oraz poznanie ich ulubionych form spędzania czasu wolnego.

Materiał i metody
Ankietę dotyczącą informacji ogólnych oraz zwykłej i dodatkowej aktywności fizycznej z uwzględnieniem sposobu
pokonywania drogi do i z przedszkola, aktywnych form
spędzania czasu wolnego w przedszkolu i poza przedszkolem
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oraz biernych form spędzania czasu wolnego w domu, a także ulubionych form spędzania czasu wolnego podczas ładnej
i podczas deszczowej pogody wypełnili rodzice 110 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola w Turku, w tym 44 dziewczynek i 66 chłopców. Ponadto, rodzice
odpowiedzieli na pytania dotyczące stanu zdrowia swoich
dzieci i ich rodzin oraz wyrazili swoją opinię odnośnie masy
ciała i stanu zdrowia dzieci. W ankiecie wykorzystano pytania uwzględnione w naszych wcześniejszych pracach (7-11).
Badania wykonano we wrześniu 2010 roku. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Przed rozpoczęciem badań zorganizowano zebranie z rodzicami w celu przekazania informacji na temat
metod badań oraz uzyskania zgody rodziców na udział ich
dzieci w badaniach.
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego IBM SPSS Statistics 21.
Przyjęto podział badanej grupy dzieci w zależności od płci.
Analizę zmiennych ilościowych rozpoczęto od zbadania normalności rozkładu w poszczególnych podgrupach, stosując
test Shapiro-Wilka. Przyjęto, iż przy p ≤ 0,05 rozkład badanej zmiennej odbiega od normalnego. Dla analizowanych
zmiennych ilościowych obliczono średnią i odchylenie standardowe. W przypadku zmiennych o rozkładzie normalnym,
uzyskane średnie porównano testem t-Studenta dla dwóch
prób niezależnych. Jeśli rozkład badanej zmiennej odbiegał
od normalnego dla co najmniej jednej podgrupy, stosowano test U Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależnych.
Za istotne uznano różnice na poziomie istotności p ≤ 0,05.
Zmienne jakościowe przedstawiono w tabelach kontyngencji. 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.

Wyniki
Charakterystyka grupy

W tabelach od 1 do 3 przedstawiono w zależności od
płci, odpowiednio, informacje ogólne, informacje o stanie
zdrowia badanych dzieci w wieku przedszkolnym z Turku
i ich rodzin, a także opinię rodziców o masie ciała i stanie
zdrowia badanych dzieci. Stwierdzono statystycznie istotne
zróżnicowanie odpowiedzi rodziców badanych dziewczynek
i chłopców na pytanie dotyczące liczby dzieci w rodzinie.
Statystycznie istotnie większy odsetek dziewczynek niż
chłopców był jedynym dzieckiem w rodzinie, 45,5% vs
27,3%, a statystycznie istotnie większy odsetek chłopców niż
dziewczynek wychowywał się w rodzinie z dwojgiem, 57,6%
vs 47,7%, trojgiem, 12,1% vs 6,8%, czworgiem, 1,5% vs 0,0%,
lub pięciorgiem, 1,5% vs 0,0%, dzieci.
Zwykła i dodatkowa aktywność fizyczna

W tabelach od 4 do 7 przedstawiono, w zależności od
płci, odpowiednio, pokonywanie drogi do i z przedszkola
przez badane dzieci w wieku przedszkolnym z Turku, akMedycyna Rodzinna 3/2014

tywne formy spędzania czasu wolnego w przedszkolu i poza
przedszkolem oraz bierne formy spędzania czasu wolnego
w domu. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie
odpowiedzi rodziców badanych dziewczynek i chłopców na
pytania dotyczące uczęszczania dzieci na taniec w przedszkolu, uczęszczania na piłkę nożną i jeżdżenia na rowerze
w czasie wolnym poza zajęciami w przedszkolu, a także na
pytanie dotyczące czasu spędzanego przed komputerem
w ciągu doby.
Na taniec w przedszkolu uczęszczał statystycznie istotnie
większy odsetek dziewczynek niż chłopców, 75,0% vs 45,5%,
a statystycznie większy odsetek chłopców niż dziewczynek
uczęszczał w czasie pozaprzedszkolnym na piłkę nożną,
37,5% vs 0,0%, i jeździł na rowerze, 97,0% vs 86,4%. Natomiast statystycznie istotnie większy odsetek dziewczynek
niż chłopców nie korzystał z komputera, 47,5% vs 27,3%,
lub spędzał przed komputerem mniej niż godzinę w ciągu
doby, 35,0% vs 23,6%. Z kolei większy odsetek chłopców niż
dziewczynek spędzał w ciągu doby przed komputerem jedną
godzinę, 36,4% vs 17,5%, dwie godziny, 10,9% vs 0,0%, lub
trzy godziny, 1,8% vs 0,0%.
Ulubione formy spędzania czasu wolnego

W tabeli 8 przedstawiono ulubione formy spędzania
czasu wolnego podczas ładnej pogody przez badane dzieci w wieku przedszkolnym z Turku w zależności od płci.
Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odsetka
dziewczynek i chłopców lubiących grę w piłkę i jazdę na
rolkach. Ulubioną formą spędzania czasu wolnego podczas
ładnej pogody dla statystycznie istotnie wyższego odsetka
chłopców, 25,0%, niż dziewczynek, 4,5%, była gra w piłkę,
a dla statystycznie istotnie wyższego odsetka dziewczynek
niż chłopców – jazda na rolkach, 11,4% vs 0,0%.
W tabeli 9 przedstawiono ulubione formy spędzania
czasu wolnego podczas deszczowej pogody przez badane
dzieci w wieku przedszkolnym z Turku w zależności od płci.
Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odsetka
dziewczynek i chłopców lubiących rysowanie/malowanie,
zabawy i zajęcia ruchowe w domu oraz zabawę lalkami.
Ulubionymi formami spędzania czasu wolnego podczas
deszczowej pogody przez statystycznie istotnie większy odsetek dziewczynek niż chłopców było rysowanie/malowanie,
38,5% vs 19,0%, zabawy i zajęcia ruchowe w domu, 7,7% vs
0,0%, oraz zabawa lalkami, 15,4% vs 0,0%.

Dyskusja
Charakterystyka grupy

Grupa badanych dzieci przedszkolnych z Turku była liczniejsza tylko od grupy dzieci z przedszkoli darłowskich (10).
Bardziej liczne były grupy dzieci w wieku przedszkolnym
z Nowego Sącza i okolic (7), województwa mazowieckiego (9), Poznania (8) i Piły (11). Zarówno badane dziewczynki,
jak i chłopcy z Turku byli starsi od, odpowiednio, dziewczynek i chłopców z przedszkoli w Darłowie (10) i w Pile (11),
a młodsi od dzieci z Poznania (8). Natomiast badane dziewczynki z Turku były starsze od dziewczynek z przedszkoli
mazowieckich (9), a badani chłopcy byli młodsi od chłopców
z przedszkoli mazowieckich (9). I matki, i ojcowie badanych
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Tabela 1. Informacje ogólne o badanych dzieciach i ich rodzinach.
Lp.
1.

Wskaźnik

2.

Wiek matki (lata)

4.

Wykształcenie matki (%)

3.

5.
6.

7.

8.

–x ± sd
–x ± sd
–x ± sd

Wiek dziecka (lata)

Wiek ojca (lata)

Zawodowe
Średnie
Wyższe

Zawodowe

Wykształcenie ojca (%)

5.

6.

23,3

59,1
29,2

39,5
9,1

7,7

Troje

6,8

12,1

0,0

1,5

53,6

Pięcioro

0,0

1,5

Pierwsze

70,5

55,4

61,5

Czwarte

0,0

1,5

0,9

Piąte

Inne uczulenia dziecka (%)

Stosowanie diety ze względu na stan zdrowia dziecka (%)

Występowanie nadciśnienia tętniczego w rodzinie (%)

29,5
0,0

0,0

35,4
6,2

1,5

* –x ± sd – średnia ± odchylenie standardowe

2.

Stan zdrowia dziecka
w opinii rodziców

Niedowaga

33,0
3,7

0,9

3,5 ± 0,5

3,4 ± 0,5

6,8

19,7

14,5

11,4
6,8

2,3

51,2

41,9
20,9
7,0
7,0

Tabela 3. Opinia rodziców o masie ciała oraz stanie zdrowia badanych dzieci (%).
Wskaźnik

0,9

3,3 ± 0,5

7,7

16,7
3,0

Dziewczynki
(n = 44)
9,1

9,2

12,7
2,7

58,5

55,6

10,8

14,8

16,9

Występowanie hiperlipidemii w rodzinie (%)

0,9

Ogółem
(n = 110)

18,6

Występowanie osteoporozy w rodzinie (%)

10,0

Chłopcy
(n = 66)

Występowanie otyłości w rodzinie (%)

Występowanie zawałów serca w rodzinie (%)

0,9

34,5

Dziewczynki
(n = 44)

10.

Występowanie cukrzycy w rodzinie (%)

Masa ciała dziecka
w opinii rodziców

8,3

57,6

Uczulenie dziecka na produkty spożywcze (%)

1.

43,5

47,7

Wskaźnik

Lp.

26,9

Dwoje

36,9

12.

57,3

27,3

0,0

27,9

11.

10,9

45,5

2,3

Występowanie nowotworów w rodzinie (%)

9.

35,0 ± 4,8

36,7

Drugie

36,4

46,2

7.
8.
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12,1

36,9

Trzecie

Korzystanie z lekarstw przez dziecko (%)

31,8

54,5

35,1 ± 5,0

54,1

Czworo

4.

3.

28,8

9,1

55,4

Jedno

Masa urodzeniowa dziecka (kg)*

36,4

34,8 ± 4,6

52,3

Tabela 2. Informacje o stanie zdrowia badanych dzieci i ich rodzin.
2.

32,7 ± 4,4

Dobra
Zła

1.

32,9 ± 4,6

29,6

–x ± sd – średnia ± odchylenie standardowe
Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.
Lp.

5,3 ± 1,1

32,3 ± 4,1

24,6

Przeciętna

Kolejność dziecka
pod względem starszeństwa (%)

5,3 ± 1,0

Ogółem
(n = 110)

37,2

Wyższe

Liczba dzieci w rodzinie (%)

5,3 ± 1,2

Chłopcy
(n = 66)

Średnie

Bardzo dobra

Samoocena sytuacji materialnej
w rodzinie (%)

Dziewczynki
(n = 44)

44,6
7,7
3,1

Chłopcy
(n = 66)
4,6

33,3
43,5
17,6
7,4
4,6

Ogółem
(n = 110)
6,4

Prawidłowa masa ciała

88,6

95,4

92,7

Nie jest dobry

0,0

3,0

1,8

Otyłość

Jest dobry
Nie wiem

2,3

97,7
2,3

0,0

92,4
4,5

0,9

94,5
3,6
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Tabela 4. Pokonywanie drogi do i z przedszkola przez badane dzieci (%).
Lp.

1.
2.

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

Pieszo

45,5

45,5

45,5

Pieszo

47,7

54,5

51,8

Pytanie

Przybycie
do przedszkola
Powrót
z przedszkola
do domu

Samochodem

Pieszo lub samochodem
Samochodem

Pieszo lub samochodem

45,5
9,1

38,6

13,6

Tabela 5. Aktywne formy spędzania czasu wolnego w przedszkolu przez badane dzieci (%).
Lp.

Pytanie

1.

Uczęszczanie na zorganizowane zajęcia ruchowe

3.

Uczęszczanie na taniec

2.

4.

Uczęszczanie na gimnastykę
korekcyjno-kompensacyjną
Uczęszczanie na rytmikę

Tak, bo musi

Nie, ale powinno
Nie, bo nie musi

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

43,9

10,6

34,8

10,6

Pytanie

10,0

36,4

11,8

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

78,9

72,3

75,3

75,0

78,6

45,5

65,9

82,0

54,5

80,6

11,9
9,5

6,6

11,5

Tabela 6. Aktywne formy spędzania czasu wolnego poza przedszkolem przez badane dzieci (%).
Lp.

44,5

8,7

10,7

57,3

59,1

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

1.

Uczęszczanie na zorganizowane zajęcia ruchowe

25,0

12,1

17,3

4.

Uczęszczanie na sporty walki (judo i karate)

36,4
0,0

37,5

11,4

50,0

2,3

10,6

42,1

6,1

2.

3.

5.

Uczęszczanie na pływalnię
Uczęszczanie na taniec

Uczęszczanie na piłkę nożną

Codziennie

5-6 razy w tygodniu

6.

Gimnastyka w domu

3-4 razy w tygodniu

7.

Gimnastykowanie się rodziców z dzieckiem

8.

Chodzenie na długie spacery

9.

Jeżdżenie na rowerze

1-2 razy w tygodniu

Nie gimnastykuje się
Codziennie

5-6 razy w tygodniu

3-4 razy w tygodniu

1-2 razy w tygodniu
Nie chodzi

63,6

36,4

18,2

25,0
0,0

9,1

27,3

21,2

27,3

37,9

40,9

34,1

13,6

20,5

31,8
6,8

86,4

53,0

28,8

12,1

24,2

22,7
3,0

97,0

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

Tabela 7. Bierne formy spędzania czasu wolnego w domu przez badane dzieci (%).
Lp.

Pytanie

1.

Czas spędzony
przed telewizorem
w ciągu doby

2.

Oglądanie telewizji wybiórczo

3.

Czas spędzony
przed komputerem
w ciągu doby

Mniej niż godzina

11,4

3 godziny

31,8

1 godzina
2 godziny

4 godziny i więcej

Chłopcy
(n = 66)
7,8

4,5

12,7

23,6

48,2

30,9

33,6

12,7

22,7

26,4
4,5

92,7

Ogółem
(n = 110)
9,3

11,4

12,5

12,0

40,9

43,8

17,2

Mniej niż godzina

35,0

23,6

17,5

36,4

0,0

10,9

3 godziny

0,0

1,8

2 godziny

10,9

13,0

27,3

1 godzina

15,8

18,8

47,5

Wcale

21,1

4,5

84,1

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

Medycyna Rodzinna 3/2014

Dziewczynki
(n = 44)

47,4

82,8

42,6

23,1

83,3

35,8
28,4
28,4
6,3

1,1
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Tabela 8. Ulubione formy spędzania czasu wolnego podczas ładnej pogody przez badane dzieci (%).
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Forma spędzania czasu wolnego

Jazda na rowerze

Dziewczynki
(n = 44)
50,0

Chłopcy
(n = 66)
53,1

40,9
4,5

25,0

Spacer

11,4

22,7

15,6
0,0

18,5
4,6

Jazda na rolkach

6.

Jazda na hulajnodze

4,5

4,7

8.

Inne zabawy na świeżym powietrzu

31,8

34,4

7.

Pływanie/kąpiel w jeziorze/basenie

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

6,8

7,8

Tabela 9. Ulubione formy spędzania czasu wolnego podczas deszczowej pogody przez badane dzieci (%).

2.

3.

4.

11.

12.

31,7

30,4

Rysowanie/malowanie

Spacer

38,5

2,6

19,0

Komputer

10,3

7,7

19,0

Gry planszowe

10,3
10,3

11,1

2,6

6,3

3,2

12,7

7,7

20,6

Zabawa lalkami

15,4

0,0

Inne zabawy w domu

0,0

30,8

6,3

Zabawy i zajęcia ruchowe w domu

Zabawa samochodami

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

dziewczynek z przedszkoli w Turku byli młodsi, odpowiednio,
od matek i ojców dziewczynek z przedszkoli w Darłowie (10)
i Poznaniu (8), a starsi od, odpowiednio, matek i ojców dziewczynek z przedszkoli pilskich (11). Matki badanych dziewczynek z przedszkoli w Turku były młodsze od matek dziewczynek
z przedszkoli mazowieckich (9), a ojcowie – starsi. Natomiast
matki i ojcowie badanych chłopców z przedszkoli w Turku byli
starsi, odpowiednio, od matek i ojców chłopców z przedszkoli
w Darłowie (10), Pile (11) i województwie mazowieckim (9),
a młodsi od, odpowiednio, matek i ojców chłopców z przedszkoli w Poznaniu (8). Wyższy odsetek matek niż ojców z wyższym wykształceniem w badanej grupie dzieci z przedszkoli
w Turku potwierdza, że wyższym wykształceniem w Polsce
legitymuje się większy odsetek kobiet niż mężczyzn (24) i był
obserwowany również we wcześniej badanych grupach dzieci
w wieku przedszkolnym z różnych regionów Polski (8-11).
Odsetek rodziców badanych dziewczynek i chłopców
w wieku przedszkolnym z Turku oceniających swoją sytuację
finansową jako bardzo dobrą był niższy od odsetka, odpowiednio, rodziców dziewczynek i chłopców z Darłowa (10),
Piły (11) i Mazowsza (9). Również odsetek rodziców badanych
chłopców w wieku przedszkolnym z Turku, który ocenił swoją
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sytuację finansową jako bardzo dobrą, był niższy od odsetka
rodziców chłopców z Poznania (8). Natomiast odsetek rodziców badanych dziewczynek w wieku przedszkolnym z Turku,
który ocenił swoją sytuację finansową jako bardzo dobrą,
był wyższy od odsetka rodziców dziewczynek z Poznania (8).
Masa urodzeniowa badanych chłopców w wieku przedszkolnym z Turku była wyższa od masy urodzeniowej zarówno chłopców, jak i dziewczynek z przedszkoli w Darłowie (10), Pile (11) i na Mazowszu (9), a masa urodzeniowa
badanych dziewczynek z przedszkola w Turku była taka
sama jak masa urodzeniowa dziewczynek z przedszkoli
w Darłowie (10) i w Pile (11) i wyższa od masy urodzeniowej
dziewczynek z Mazowsza (9).
Odsetek badanych dziewczynek z Turku, które były
uczulone na produkty spożywcze, był taki sam jak wśród
dziewczynek z przedszkoli pilskich (11) i wyższy niż wśród
dziewczynek z przedszkoli w Darłowie (10) i na Mazowszu (9). Natomiast odsetek badanych chłopców w wieku
przedszkolnym z Turku, który był uczulony na produkty
spożywcze, był niższy od odsetka chłopców z przedszkoli
w Darłowie (10) i na Mazowszu (9), ale wyższy od odsetka
chłopców z przedszkoli pilskich (11). Odsetek badanych
Medycyna Rodzinna 3/2014

Zwykła i dodatkowa aktywność fizyczna oraz ulubione formy spędzania czasu wolnego dzieci przedszkolnych z Turku

dziewczynek z Turku, których rodzice poinformowali o występowaniu innych uczuleń i które korzystały z lekarstw,
był niższy niż wśród dziewczynek z wcześniej badanych
przedszkoli (9-11). Odsetek badanych chłopców z Turku,
których rodzice poinformowali o występowaniu innych
uczuleń, był wyższy niż wśród chłopców z wcześniej badanych przedszkoli (9-11), a odsetek badanych chłopców
z Turku, którzy korzystali z lekarstw, był wyższy od odsetka
chłopców z Darłowa (10), ale niższy od odsetka chłopców
z Piły (11) i Mazowsza (9). Mimo że w przypadku uczuleń
wskazane jest stosowanie specjalnych diet (25, 26), to,
podobnie jak we wcześniejszych badaniach (9-11), znikomy odsetek badanych dzieci z Turku stosował dietę. Jest
to bardzo niekorzystne, tym bardziej, że rodzice badanych
dzieci zawyżyli ocenę zdrowia własnych dzieci. Podobne
zachowanie stwierdzono również wśród rodziców dzieci
z wcześniej badanych przedszkoli (9-11). Nieumiejętność
oceny zdrowia własnych dzieci może prowadzić do wielu
niebezpieczeństw, tym bardziej, że z uwagi na występowanie w rodzinach badanych dzieci chorób dietozależnych
wskazane jest zastosowanie dla tych dzieci odpowiednich
diet. Konieczna jest także współpraca z lekarzem pediatrą,
na co już dawno zwróciliśmy uwagę (27, 28).
Odsetek rodziców, którzy poinformowali o występowaniu większości chorób dietozależnych w rodzinach badanych
dziewczynek, był niższy niż w rodzinach wcześniej badanych
dziewczynek (9-11). Natomiast odsetek rodziców chłopców,
którzy poinformowali o występowaniu większości chorób
dietozależnych w rodzinach, był wyższy niż w rodzinach
wcześniej badanych chłopców (9-11).
Zwykła i dodatkowa aktywność fizyczna

Bardzo niekorzystnie należy ocenić, że odsetek badanych
dzieci płci obojga z przedszkoli w Turku, który z rana zawsze był
przywożony do przedszkola samochodem, przewyższał odsetek dzieci z Nowego Sącza i okolic (7), Poznania (8), Mazowsza
(9) i Darłowa (10). Jest to wynikiem wzrostu dostępności
samochodu i korzystania z niego we wszystkich codziennych
sytuacjach, w tym w przywożeniu dzieci do przedszkola, co ma
zapewne, w mylnej opinii rodziców, polepszyć stan zdrowia ich
dzieci. Wzrost odsetka dzieci przywożonych samochodem na
przestrzeni lat opisali również badacze australijscy (29). Z kolei
badacze amerykańscy (30) zwrócili uwagę na to, że codzienne
przywożenie dzieci samochodami do przedszkoli i szkół spowoduje dalsze zmniejszenie ich aktywności fizycznej. Należy
podkreślić, że pozbawienie dzieci codziennego spaceru, jakim
jest droga z domu do przedszkola i z powrotem do domu,
niezależnie od warunków atmosferycznych, nie polepszy ich
stanu zdrowia. Dlatego korzystnie należy ocenić, że odsetek
badanych dzieci płci obojga z przedszkoli w Turku, który pieszo
wracał z przedszkola do domu, był wyższy od odsetka dzieci
przychodzących pieszo do przedszkola. Podobne zjawisko
zaobserwowano również wśród dzieci przedszkolnych z Mazowsza (9), Darłowa (10) i Piły (11). To, że większy odsetek
badanych dzieci płci obojga z przedszkola w Turku wracał
pieszo do domu, wynika najprawdopodobniej z tego, że dzieci
były odbierane przez niezmotoryzowanych członków rodziny.
Odsetek badanych dziewczynek i chłopców z przedszkola w Turku, który uczęszczał na zorganizowane zajęcia
Medycyna Rodzinna 3/2014

ruchowe w przedszkolu, był niższy od odsetka, odpowiednio, dziewczynek i chłopców z przedszkoli darłowskich (10),
a wyższy od odsetka, odpowiednio, dziewczynek i chłopców
z przedszkoli pilskich (11). Natomiast odsetek dziewczynek
z przedszkoli mazowieckich (9) uczęszczający na zorganizowane zajęcia ruchowe w przedszkolu był niższy od odsetka
badanych dziewczynek z przedszkola w Turku, a odsetek
chłopców z przedszkoli mazowieckich (9) był wyższy od odsetka chłopców z przedszkola w Turku. Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną uczęszczał mniejszy odsetek badanych
dziewczynek i chłopców z przedszkola w Turku od odsetka,
odpowiednio, dziewczynek i chłopców z przedszkoli nowosądeckich (7), poznańskich (8) i mazowieckich (9), a wyższy od
odsetka, odpowiednio, dziewczynek i chłopców z przedszkoli
pilskich (11). Natomiast odsetek dziewczynek z przedszkoli
darłowskich (10) uczęszczający na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną był niższy od odsetka badanych dziewczynek
z przedszkola w Turku, a odsetek chłopców z przedszkoli
darłowskich (10) był wyższy od odsetka badanych chłopców
z przedszkola w Turku. Na rytmikę uczęszczał mniejszy odsetek
badanych dziewczynek i chłopców z przedszkola w Turku od
odsetka, odpowiednio, dziewczynek i chłopców z przedszkoli
w Darłowie (10) i w Pile (11). Odsetek badanych dziewczynek
z przedszkola w Turku uczęszczający na rytmikę był niższy od
odsetka dziewczynek z przedszkoli mazowieckich (9), a odsetek badanych chłopców z przedszkola w Turku uczęszczający
na rytmikę był wyższy od odsetka chłopców z przedszkoli mazowieckich (9). Na taniec uczęszczał znacznie wyższy odsetek
badanych dziewczynek i chłopców z przedszkola w Turku od,
odpowiednio, odsetka dziewczynek i chłopców z przedszkoli
pilskich (11).
Odsetek badanych chłopców z przedszkola w Turku
uczęszczający na zorganizowane zajęcia ruchowe poza
przedszkolem był najniższy w porównaniu do odsetka zarówno badanych dziewczynek z przedszkola w Turku, jak
i dziewczynek i chłopców z wcześniej badanych przedszkoli
w Nowym Sączu i okolicy (7), Poznaniu (8), Darłowie (10),
Pile (11) i na Mazowszu (9). Odsetek badanych dziewczynek z przedszkola w Turku uczęszczający na zorganizowane
zajęcia ruchowe poza przedszkolem był wyższy również od
odsetka dziewczynek i chłopców z przedszkoli w Pile (11)
i na Mazowszu (9). Odsetek badanych dziewczynek z Turku uczęszczający na zorganizowane zajęcia ruchowe poza
przedszkolem, który uczęszczał na pływalnię, był wyższy od
odsetka zarówno badanych chłopców z przedszkola w Turku,
jak i od odsetka dziewczynek i chłopców z wcześniej badanych przedszkoli (7-11). Wybranie przez rodziców pływania,
jako głównej, zorganizowanej formy aktywności fizycznej,
należy ocenić bardzo korzystnie. Pływanie jest sportem ogólnorozwojowym (31, 32) i warto byłoby go upowszechnić,
na wzór brytyjski (33), poprzez bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców. Również wybór sportów walki, judo i karate,
dla co drugiego badanego chłopca z przedszkola w Turku
uczęszczającego na zorganizowane zajęcia ruchowe poza
przedszkolem należy ocenić korzystnie z uwagi na poprawę
zdolności motorycznych dziecka (34). We wcześniej badanych przedszkolach w sportach walki, przede wszystkim
karate, uczestniczyło zawsze więcej chłopców niż dziewczynek (9, 10), ale zajęcia te wybierano co najwyżej dla co
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szóstego chłopca uczęszczającego na zorganizowane zajęcia
ruchowe poza przedszkolem (10).
Podobnie jak wśród dzieci z wcześniej badanych przedszkoli w Nowym Sączu i okolicy (7), Poznaniu (8), Darłowie (10), Pile (11) oraz na Mazowszu (9), z własnym dzieckiem gimnastykował się większy odsetek rodziców badanych
dziewczynek niż chłopców, a jeżdżenie na rowerze należało
do najbardziej popularnej formy aktywności fizycznej, z której korzystał większy odsetek chłopców niż dziewczynek.
Wśród badanych dzieci z przedszkola w Turku, w porównaniu do dzieci z wcześniej badanych przedszkoli (7-11),
większy odsetek dziewczynek dłużej oglądał telewizję,
a większy odsetek chłopców więcej czasu spędzał przed
komputerem. Jednocześnie odsetek badanych dziewczynek
z przedszkola w Turku, który oglądał wybiórczo telewizję, był
najniższy w porównaniu do odsetka dziewczynek z wcześniej
badanych przedszkoli (7-11), a odsetek badanych chłopców
z przedszkola w Turku, który oglądał wybiórczo telewizję,
był nieznacznie wyższy tylko od odsetka chłopców z mazowieckich przedszkoli (9). Zachowania te należy ocenić
bardzo niekorzystnie, gdyż dziecko spędzające czas przed
ekranem telewizora lub komputera ogranicza bezpośredni
kontakt i możliwość spędzania czasu wolnego z rodzicami,
rodzeństwem i rówieśnikami, a jednocześnie u takiego
dziecka wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia wad
wzroku i postawy oraz nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym (35-38). Siedzący tryb życia utrwala się wraz
z wiekiem (39, 40) i jest przyczyną nagminnego występowania otyłości w wysoko rozwiniętych społeczeństwach,
w tym również w Polsce (20). Zazwyczaj oglądaniu telewizji
towarzyszy szkodliwy zwyczaj spożywania niezalecanej,
wysokoenergetycznej i niezdrowej żywności, która jest
intensywnie reklamowana i adresowana przede wszystkim
do dzieci i młodzieży. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym
zjawiskom, zaleca się ograniczenie czasu spędzanego przed
telewizorem do poniżej jednej godziny w ciągu dnia dla
dzieci w wieku od 2 do 4 lat i do maksimum dwóch godzin
w ciągu dnia dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat (41, 42).
Ulubione formy spędzania czasu wolnego

Wśród badanych dzieci płci obojga z przedszkola w Turku,
podobnie jak wśród chłopców i dziewczynek z przedszkoli
w Pile (11), jazda na rowerze była najczęściej wskazywaną
ulubioną formą spędzania czasu wolnego podczas ładnej pogody. Ten rodzaj aktywności fizycznej był również
lubiany przez największy odsetek chłopców z przedszkoli
w Darłowie (10), Poznaniu (8) i na Mazowszu (9). Plac
zabaw był drugim pod względem popularności ulubionym
rodzajem aktywności fizycznej wśród badanych dziewczynek
z przedszkola w Turku, podobnie jak wśród dziewczynek
z przedszkoli w Pile (11) i Darłowie (10). Natomiast wśród
badanych chłopców z przedszkola w Turku inne zabawy na
świeżym powietrzu były drugim pod względem popularności rodzajem aktywności fizycznej, podobnie jak wśród
chłopców z przedszkoli w Pile (11). Bardzo korzystne jest
to, że do ulubionych form spędzania czasu wolnego podczas
ładnej pogody należały wszelkie formy aktywności fizycznej
uprawiane na świeżym powietrzu. Wiadomo, że dzieci, które
spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu, są bardziej
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aktywne, a codzienna umiarkowana aktywność fizyczna na
świeżym powietrzu wpływa korzystnie na ich układ immunologiczny (43, 44). Dlatego rodzice powinni stworzyć dzieciom
odpowiednie warunki do tego, by mogły te ulubione zajęcia
realizować jak najdłużej w ciągu dnia.
Z obserwacji ulubionych form spędzania czasu wolnego
przez badane dzieci płci żeńskiej i męskiej z przedszkola
w Turku wynika, że pewne stereotypy kulturowe dotyczące
zajęć odpowiednich dla płci żeńskiej i męskiej utrzymują się
zarówno podczas ładnej, jak i deszczowej pogody, a inne
ulegają zmianie. I tak podczas ładnej pogody większy odsetek dziewczynek niż chłopców najbardziej lubił bawić się
na placu zabaw, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10),
Poznania (8) i Piły (11), chodzić na spacery, podobnie jak
wśród dzieci z Darłowa (10), Mazowsza (9), Poznania (8)
i Piły (11), oraz jeździć na rolkach, podobnie jak wśród dzieci
z Darłowa (10) i Piły (11). Natomiast podczas deszczowej pogody większy odsetek dziewczynek niż chłopców najbardziej
lubił rysować, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10),
Mazowsza (9), Poznania (8) i Piły (11), bawić się lalkami,
podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10), Mazowsza (9)
i Piły (11), oraz brać udział w zabawach i zajęciach ruchowych w domu, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10),
Mazowsza (9) i Poznania (8). Z kolei większy odsetek chłopców niż dziewczynek podczas ładnej pogody najbardziej
lubił grać w piłkę, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10),
Mazowsza (9), Poznania (8) i Piły (11), a podczas deszczowej
pogody preferował oglądanie telewizji, podobnie jak wśród
dzieci z Darłowa (10), Mazowsza (9), Poznania (8) i Piły (11),
czytanie książek, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10),
Mazowsza (9), Poznania (8) i Piły (11), układanie klocków,
podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10), Mazowsza (9)
i Piły (11), gry planszowe, podobnie jak wśród dzieci z Darłowa (10) i Mazowsza (9), a także zabawę samochodami, podobnie jak wśród dzieci z Piły (11). Natomiast zbliżony odsetek
badanych dzieci płci obojga z przedszkola w Turku lubił jeździć
na hulajnodze i pływać podczas ładnej pogody, a spacerować
podczas deszczowej pogody, czego nie stwierdzono wśród
dzieci z wcześniej analizowanych przedszkoli (8-11).
Zróżnicowanie zachowań w zakresie aktywności fizycznej
pomiędzy dziewczynkami i chłopcami jest cechą charakterystyczną (45, 46) i obrazuje tradycyjne spojrzenie na te zajęcia
jako zależne od płci, co nie jest korzystne dla wzajemnego ich
zrozumienia się w przyszłości (47). Dlatego nie powinno się
ani utrwalać stereotypów kulturowych w zakresie aktywności fizycznej pomiędzy obu płciami, ani też tworzyć nowych.
Z uwagi na to, że zorganizowane zajęcia ruchowe, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, odgrywają bardzo
ważną rolę w kształtowaniu umiejętności motorycznych
dziecka (48), należałoby, w dobrze rozumianym interesie
zdrowia publicznego, wprowadzić bezpłatne i obowiązkowe zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz nieobowiązkowe
zajęcia ruchowe dla każdego dziecka poza przedszkolem.
Konieczne jest również upowszechnienie wśród rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli wychowania
fizycznego i władz samorządowych wiedzy na temat roli
zorganizowanych zajęć ruchowych w rozwoju motorycznym
dziecka. Przydatne do tego celu mogą być programy zwiększenia aktywności fizycznej (49-52).
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Wnioski
1. Aktywność fizyczną badanych dzieci płci obojga
z przedszkoli w Turku należy ocenić jako niską, co
spowodowane było, w porównaniu do aktywności
fizycznej wcześniej badanych przedszkolaków z innych
regionów Polski, zwiększeniem odsetka dzieci przywożonych do przedszkola samochodem, spędzających
więcej czasu przed ekranem telewizora lub komputera, przy jednoczesnym obniżeniu odsetka dzieci
uczęszczających na zorganizowane zajęcia ruchowe
w przedszkolu i poza przedszkolem.

2. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom,
wskazane jest przeznaczenie środków finansowych na
prowadzenie pod kierunkiem wykwalikowanych nauczycieli bezpłatnych i obowiązkowych zajęć dla dzieci
przedszkolnych podczas pobytu w przedszkolu oraz
dobrowolnych i bezpłatnych zajęć pozaprzedszkolnych.
3. Niezbędne jest również objęcie edukacją rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli przedszkolnych i władz samorządowych w zakresie możliwości
zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i ograniczenia
czasu spędzanego w sposób bierny.
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