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Umiejętności ruchowe i sprzęt sportowo-rekreacyjny dzieci
przedszkolnych z Turku oraz postawy ich rodziców wobec
aktywności fizycznej
Motor skills and sports equipment of preschool children from Turek and their parents’
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Introduction. In order to work out effective programmes aimed at increasing physical
activity in preschoolers, it is necessary to investigate the factors which determine
children’s physical activity.
Aim. The aim was to investigate motor skills of preschool children from Turek, including
the involvement of family members and other persons in teaching these skills, as well
as sports equipment owned by the children and their parents’ attitude towards physical
activity.
Material and methods. Parents of 110 children, including 44 girls and 66 boys, filled in
questionnaires on their children’s motor skills, the involvement of family members and
other persons in teaching these skills, sports equipment owned by the children and
their attitude towards physical activity. Statistical analysis was carried out by means
of the IBM SPSS Statistics 21 computer programme. The studied children were divided
according to gender.
Results. Statistically significant differences were observed between the percentages of
girls and boys who had the skill of rollerblading. Both in the studied girls and boys, as
well as in the whole group of children, statistically significant correlation coefficients
were found between owning skates, skis, rollerblades and skipping rope, and motor skills
which require using this equipment.
Conclusions. Lower percentages of children, especially boys, who had the analysed
motor skills in comparison to the previously studied preschoolers, along with the lack
of preschool staff’s involvement in teaching the children motor skills show the need to
work out physical activity programme which should be obligatory and free of charge to
all preschool children.

Wprowadzenie
W naukach o żywieniu człowieka i kulturze fizycznej od
dawna zwraca się uwagę na konieczność czynnego uprawiania aktywności fizycznej od najmłodszych lat (1-5), gdyż stanowi ona podstawę przeciwdziałania chorobom dietozależnym. Podkreśla się również znaczenie i rolę rodziców (6-10)
i wychowawców przedszkolnych (9, 11, 12) w codziennej aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wpływ
takich czynników, jak stan zdrowia dziecka (13, 14), pogoda (15, 16), wyposażenie przedszkoli (17, 18), zagęszczenie
placu zabaw (18, 19) oraz warunki środowiskowe (11, 20, 21)
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i sąsiedzkie (22). Tylko w niektórych pracach analizuje się
umiejętności ruchowe dzieci przedszkolnych i udział różnych
osób w nauczaniu tych umiejętności, posiadany przez dzieci
sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz postawy rodziców wobec
aktywności fizycznej (23-27). Poznanie tych czynników ułatwi opracowanie programów edukacyjnych umożliwiających
zwiększenie aktywności fizycznej dzieci przedszkolnych.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy było poznanie umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym z Turku,
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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 110 dzieci, w tym 44 dziewczynek i 66 chłopców,
uczęszczających do przedszkoli w Turku 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 dotyczące umiejętności ruchowych dzieci, udziału członków rodziny oraz
innych osób w nauczaniu tych umiejętności, posiadanego
przez dzieci sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stosunku
rodziców do aktywności fizycznej dzieci były wykorzystane
w badaniach dzieci z przedszkoli w nowosądeckim (23),
Poznaniu (24), Darłowie (25), Pile (26) i w województwie
mazowieckim (27). Charakterystykę ankietowanej grupy
dzieci podaliśmy w naszej wcześniejszej pracy (28).
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przed rozpoczęciem badań zorganizowano
zebranie dla rodziców w celu przekazania informacji na temat
metod badań oraz uzyskania zgody na ich przeprowadzenie.
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 korelacje 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 Turku 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 rolkach. Jazdę na rolkach opanował
wyższy odsetek dziewczynek niż chłopców: 27,3% dziewczynek i 7,6% chłopców.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny a umiejętności
ruchowe

W tabeli 3 przedstawiono sprzęt sportowo-rekreacyjny
posiadany przez badane dzieci w wieku przedszkolnym
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Tabela 1. Umiejętności ruchowe badanych dzieci (%).
Lp.

Umiejętność ruchowa

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

4,5

4,5

1.

Jazda na łyżwach

3.

Jazda na rolkach

Pływanie

20,5

2.

Jazda na nartach

15,9

9,1

27,3

7,6

4.

Jazda na rowerze
dwukołowym

61,4

63,6

6.

Skakanie na skakance

52,3

43,9

5.

15,2

Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.

Ogółem
(n = 110)
4,5

11,8

15,5
62,7
17,3
47,3

z Turku w zależności od płci. Nie stwierdzono statystycznie
istotnego zróżnicowania odsetka dziewczynek i chłopców
posiadających analizowany sprzęt sportowo-rekreacyjny.
W tabeli 4 zestawiono współczynniki korelacji rang Spearmana między posiadaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego
a umiejętnościami ruchowymi badanych dzieci w wieku przedszkolnym z Turku w zależności od płci. Zarówno w grupie badanych dziewczynek, jak i chłopców oraz w całej badanej grupie
dzieci z Turku wykazano statystycznie istotne współczynniki
korelacji pomiędzy posiadaniem łyżew, nart, rolek i skakanki a umiejętnością, odpowiednio, jazdy na łyżwach, nartach
i rolkach oraz skakania na skakance. Najwyższy współczynnik
korelacji, 0,787, stwierdzono w grupie dziewczynek pomiędzy
posiadaniem rolek a umiejętnością jazdy na rolkach.
Postawy rodziców wobec aktywności fizycznej

W tabeli 5 przedstawiono stosunek rodziców do aktywności fizycznej badanych dzieci, a w tabeli 6 – aktywność
fizyczną rodziców badanych dzieci w wieku przedszkolnym
z Turku w zależności od płci. Nie stwierdzono statystycznie
istotnego zróżnicowania odpowiedzi rodziców badanych
dzieci na postawione pytania.

Dyskusja
Umiejętności ruchowe

Umiejętności ruchowe badanych dzieci z Turku były
najniższe w porównaniu do wcześniej badanych dzieci
z różnych regionów Polski (23-27). Otóż odsetek badanej
populacji dzieci z Turku, który umiał jeździć na rolkach,
łyżwach i pływać, był najniższy, a odsetek badanych dzieci
z Turku, który umiał jeździć na rowerze i skakać na skakance,
był wyższy tylko od odsetka dzieci z Piły (26). Tylko odsetek
badanych dzieci z Turku, który umiał jeździć na nartach,
był wyższy od odsetka dzieci z przedszkoli w Darłowie (25)
i w Pile (26), ale umiejętność tę posiadało zaledwie co ósme
dziecko. Ponieważ dzieci z przedszkoli pilskich były badane
wcześniej niż dzieci z Turku, wskazuje to jednoznacznie
na systematyczne obniżanie aktywności fizycznej dzieci
przedszkolnych i na konieczność jak najszybszego wdrożenia
programów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności
fizycznej dzieci przedszkolnych oraz na przeznaczenie środków finansowych na ich wdrożenie. Przy opracowaniu tych
programów warto skorzystać z doświadczeń i propozycji już
opublikowanych (29-32).
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Tabela 2. Udział członków rodziny oraz innych osób w nauczaniu umiejętności ruchowych badanych dzieci (%).
Lp.
1.

Jazda na łyżwach

2.

Jazda na nartach

3.

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

Rodzice

100,0

66,7

80,0

Rodzice

57,1

Inne osoby

42,9

Umiejętność ruchowa

Kto nauczył

Dziadkowie

Dziadkowie

Jazda na rolkach

Jazda na rowerze

5.

Pływanie

6.

Skakanie na skakance

33,3

20,0

66,7

61,5

16,7

30,8

0,0

16,7

Rodzice

66,7

66,7

Inne osoby

25,0

Starsze rodzeństwo

4.

7,7

66,7

8,3

16,7

11,1

Rodzice

74,1

85,7

81,2

Starsze rodzeństwo

0,0

2,4

1,4

Dziadkowie

76,2

Inne osoby

19,0

Starsze rodzeństwo

13,0

70,0

44,4

Rodzice

4,3

7,1

55,6

Inne osoby

22,2

4,8

22,2

Rodzice

Sprzęt

16,7

3,7

Inne osoby

Tabela 3. Sprzęt sportowo-rekreacyjny (%).
Lp.

0,0

63,2

30,0

36,8

78,6

4,8

77,6

14,3

10,2

7,1

12,2

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

9,1

9,1

1.

Łyżwy

9,1

3.

Piłka

100,0

100,0

100,0

Rower

95,5

100,0

98,2

79,5

68,2

2.

Narty

4.

Rolki

6.

Sanki

5.

7.

8.
9.

10.

9,1

10,6

31,8

24,2

95,5

Skakanka
Wrotki

97,3

72,7

6,1

84,1

Inny sprzęt

27,3

98,5

6,8

Hulajnoga

10,0

6,4

68,2

20,5

74,5

15,2

17,3

Tabela 4. Współczynniki korelacji rang Spearmana między posiadaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego a posiadaniem
umiejętności ruchowych.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Skorelowane zmienne

Posiadanie łyżew a umiejętność jazdy na łyżwach

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 – poziom istotności
Pogrubionym drukiem oznaczono istotność przy p ≤ 0,05.
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Dziewczynki
(n = 44)

r

p

0,690

< 0,0001

0,295

0,787

< 0,0001

0,275

0,305

0,071

0,044

0,052

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

r

p

0,747

0,437

< 0,0001

–

–

< 0,0001

0,372

0,002

0,277

0,024

r

p

0,538

< 0,0001

< 0,0001

0,535

0,585

< 0,0001

0,177

0,294

0,065

0,002
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Tabela 5. Stosunek rodziców do aktywności fizycznej badanych
dzieci (%).
Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

Pytanie

Aktywność fizyczna
mojego dziecka
w przedszkolu jest
wystarczająca

Aktywność fizyczna
mojego dziecka w domu
jest wystarczająca

Dziecko w wieku
przedszkolnym powinno
uczęszczać na pływalnię
Moja wiedza odnośnie
znaczenia aktywności
fizycznej w rozwoju
dziecka jest
wystarczająca

Pogłębiam swoją wiedzę
odnośnie znaczenia
aktywności fizycznej
w rozwoju dziecka

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

47,7

40,9

43,6

52,3

62,1

58,2

93,2

89,4

90,9

52,3

56,1

54,5

45,5

56,1

51,8

Tabela 6. Aktywność fizyczna rodziców badanych dzieci (%).
Lp.
1.

2.

Dziewczynki
(n = 44)

Chłopcy
(n = 66)

Ogółem
(n = 110)

Matki aktywne fizycznie

51,2

53,0

52,3

Pływanie

14,3

37,1

28,6

Pytanie

Rower

Formy
aktywności
fizycznej
matek*

Gimnastyka
Aerobik

Spacery

Bieganie

Siłownia

3.

8,6

9,5

14,3

4,8

8,6

4,8

4,8

14,3
5,7

53,6

14,3

12,5

10,7
7,1

5,4

19,0

14,3

16,1

Rower

43,8

54,8

51,1

Pływanie
Spacery

4.

23,8

51,4

Inne

Ojcowie aktywni
fizycznie

Formy
aktywności
fizycznej
ojców*

57,1

39,0

37,5
6,3

47,7

35,5
6,5

44,3

36,2
6,4

Ćwiczenia
siłowe

12,5

12,9

12,8

Piłka
nożna

12,5

25,8

21,3

Bieganie

Gimnastyka

25,0
6,3

Siatkówka

12,5

Inne

18,8

Koszykówka

12,5

16,1
9,7

6,5

3,2

16,1

19,1
8,5

8,5

6,4

17,0

*Dla każdej formy aktywności fizycznej obliczono odsetek rodziców spośród tych, którzy zadeklarowali, że są aktywni fizycznie.
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Kolejnym problemem, na który zwróciliśmy uwagę już
przy omawianiu umiejętności ruchowych dzieci z poznańskich przedszkoli (24), jest systematyczne zmniejszanie
umiejętności ruchowych chłopców w stosunku do dziewczynek i różnicowanie tych umiejętności w zależności od
płci (25-27). W przyszłości utrudni to zrozumienie ich wzajemnych potrzeb (33) i może sprzyjać zachorowaniom
na choroby dietozależne. Fakt, iż problem ten dotyczy
dzieci i młodzieży w różnym wieku i z różnych regionów
świata (34-38), nie zwalnia nas z podjęcia jak najszybszych
kroków zaradczych.
Nauczycielami umiejętności ruchowych badanych dzieci
byli przede wszystkim rodzice, podobnie jak w przypadku
dzieci z wcześniej badanych przedszkoli (23-27), a udział
dziadków i rodzeństwa był niewielki (23-25). Po raz pierwszy
w prowadzonych badaniach otrzymaliśmy odpowiedź, że
wychowawca w przedszkolu nie nauczył dziecka ani jednej
analizowanej umiejętności ruchowej. Natomiast znikomy
odsetek wychowawców przedszkolnych z nowosądeckiego (23) nauczył dzieci jazdy na rowerze, pływania i skakania
na skakance, wychowawców przedszkolnych z Poznania (24)
– jazdy na łyżwach, pływania i skakania na skakance, a wychowawców z przedszkoli w Darłowie (25), Pile (26) i na
Mazowszu (27) – skakania na skakance.
Aby przeciwdziałać epidemii otyłości i innych chorób
dietozależnych, konieczne jest czynne uprawianie aktywności fizycznej od najmłodszych lat (1-5). Kluczową rolę
w tym względzie powinni odgrywać nauczyciele wychowania przedszkolnego (39-42). Dlatego niezbędne jest zorganizowanie dla nich odpowiednich kursów, dzięki którym
mogliby się efektywnie włączyć w nauczanie umiejętności
ruchowych dzieci.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny a umiejętności
ruchowe

Pod względem posiadanego sprzętu badana grupa dzieci
z Turku różniła się przede wszystkim tym od wcześniej badanych (23-27), że odsetek dzieci posiadających hulajnogę
był najwyższy, przy czym odsetek dziewczynek wyposażonych w ten sprzęt był wyższy nawet od odsetka chłopców.
Popularność hulajnogi zaobserwowano już wśród dzieci
pilskich (26) i wynika ona najprawdopodobniej z dostępności i postępującej za nią mody, która wydaje się preferować
hulajnogę wśród dziewczynek. Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie dziewczynki z przedszkola w Turku,
podobnie jak z przedszkoli nowosądeckich (23), posiadały
piłkę i że po 95,5% spośród nich miało również rower i sanki.
Natomiast wszyscy badani chłopcy z przedszkola w Turku
posiadali piłkę, podobnie jak wszyscy chłopcy z przedszkoli
w nowosądeckim (23), Darłowie (25), w Pile (26) i na Mazowszu (27), oraz rower, podobnie jak wszyscy chłopcy
z przedszkoli w Poznaniu (24), Darłowie (25) i na Mazowszu (27). Charakterystyczne również było to, że odsetki
badanych chłopców z przedszkola w Turku, którzy posiadali
hulajnogę i skakankę, były wyższe od odsetków chłopców
z wcześniej badanych przedszkoli (23-27), a odsetek badanych dziewczynek z przedszkola w Turku, który miał własną
skakankę, był najniższy w porównaniu do grup dziewczynek
z wcześniej badanych przedszkoli (23-27).
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Statystycznie istotne współczynniki korelacji rang Spearmana obliczone dla badanych dziewczynek z przedszkola
w Turku pomiędzy posiadaniem łyżew i rolek a umiejętnością, odpowiednio, jazdy na łyżwach i rolkach były wyższe od
statystycznie istotnych współczynników korelacji obliczonych
dla dziewczynek z wcześniej badanych przedszkoli (24-27).
Natomiast statystycznie istotny współczynnik korelacji rang
Spearmana obliczony dla badanych dziewczynek z przedszkola w Turku pomiędzy posiadaniem roweru a umiejętnością jazdy na rowerze był niższy tylko od statystycznie
istotnego współczynnika korelacji rang Spearmana obliczonego dla dziewczynek z przedszkoli mazowieckich (27),
a pomiędzy posiadaniem skakanki a umiejętnością skakania
na skakance był niższy tylko od statystycznie istotnego
współczynnika korelacji rang Spearmana obliczonego dla
dziewczynek z darłowskich przedszkoli (25). Z kolei statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana
obliczony dla badanych dziewczynek z przedszkola w Turku
pomiędzy posiadaniem nart a umiejętnością jazdy na nartach był niższy od statystycznie istotnego współczynnika
korelacji rang Spearmana obliczonego dla dziewczynek
z wcześniej badanych przedszkoli (24-27).
Statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana obliczony dla badanych chłopców z przedszkola
w Turku pomiędzy posiadaniem nart a umiejętnością jazdy
na nartach był wyższy od statystycznie istotnych współczynników korelacji obliczonych dla chłopców z wcześniej badanych przedszkoli (24-27). Statystycznie istotny współczynnik
korelacji rang Spearmana obliczony dla badanych chłopców
z przedszkola w Turku pomiędzy posiadaniem łyżew a umiejętnością jazdy na łyżwach był niższy tylko od statystycznie
istotnego współczynnika korelacji obliczonego dla chłopców
z darłowskich przedszkoli (25), a statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana pomiędzy posiadaniem
skakanki a umiejętnością skakania na skakance był wyższy
tylko od statystycznie istotnego współczynnika korelacji obliczonego dla chłopców z pilskich przedszkoli (26). Natomiast
statystycznie istotny współczynnik korelacji rang Spearmana
obliczony dla badanych chłopców z przedszkola w Turku
pomiędzy posiadaniem rolek a umiejętnością jazdy na rolkach był niższy od statystycznie istotnych współczynników
korelacji obliczonych dla chłopców z wcześniej badanych
przedszkoli (24-27).
Statystycznie istotny współczynnik korelacji obliczony
dla całej badanej grupy dzieci z przedszkola w Turku pomiędzy posiadaniem rolek a umiejętnością jazdy na rolkach
był wyższy tylko od statystycznie istotnego współczynnika
korelacji obliczonego dla całej grupy dzieci z przedszkoli
w Poznaniu (24), a statystycznie istotny współczynnik korelacji pomiędzy posiadaniem skakanki a umiejętnością
skakania na skakance był wyższy tylko od statystycznie istotnego współczynnika korelacji obliczonego dla całej grupy
dzieci z pilskich przedszkoli (26). Natomiast statystycznie
istotne współczynniki korelacji rang Spearmana obliczone
dla badanej grupy dzieci z przedszkola w Turku pomiędzy
posiadaniem nart i roweru a umiejętnością, odpowiednio,
jazdy na nartach i rowerze były wyższe od statystycznie istotnych współczynników korelacji obliczonych dla całej grupy
dzieci z przedszkoli pilskich (26) i darłowskich (25). Z kolei
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statystycznie istotny współczynnik korelacji obliczony dla
całej badanej grupy dzieci z przedszkola w Turku pomiędzy
posiadaniem łyżew a umiejętnością jazdy na łyżwach był
wyższy od statystycznie istotnego współczynnika korelacji
obliczonego dla całej grupy dzieci z przedszkoli w Pile (26),
Poznaniu (24) i na Mazowszu (27), a niższy od współczynnika korelacji obliczonego dla całej grupy dzieci z przedszkoli
nowosądeckich (23) i darłowskich (25).
Postawy rodziców wobec aktywności fizycznej

Podobnie jak wśród rodziców dzieci z przedszkoli w nowosądeckim (23), Poznaniu (24), Darłowie (25) i na Mazowszu (27), również wśród rodziców badanych dzieci z Turku
odsetek rodziców przekonanych o tym, że ich wiedza odnośnie znaczenia aktywności fizycznej w rozwoju dziecka jest
wystarczająca, był wyższy od odsetka rodziców pogłębiających swoją wiedzę odnośnie znaczenia aktywności fizycznej
w rozwoju dziecka. Wydaje się jednak, że to przekonanie
o wystarczającej wiedzy nie odpowiada faktom, podobnie
jak wśród rodziców wcześniej badanych dzieci z różnych
regionów Polski (23-27), na co wskazuje porównanie ich
odpowiedzi dotyczących uczęszczania dziecka w wieku
przedszkolnym na pływalnię oraz oceny aktywności fizycznej
dziecka w przedszkolu i w domu. Najbardziej zadziwiające
jest to, że odsetek rodziców badanych dzieci z Turku płci
obojga przekonanych o tym, że aktywność fizyczna ich dziecka w domu była wystarczająca, był wyższy niż wśród rodziców wcześniej badanych dzieci (23-27). Również najwyższy
odsetek rodziców badanych chłopców z Turku stwierdził, że
aktywność fizyczna ich synów w domu była wystarczająca,
a odsetek odpowiedzi rodziców badanych dziewczynek
z Turku odnośnie aktywności fizycznej ich córek w domu był
niższy tylko od odsetka rodziców dziewczynek z przedszkoli
darłowskich (25).
Odsetek aktywnych fizycznie matek badanych dzieci
z przedszkola w Turku był wyższy od ojców, podobnie jak
wśród rodziców dzieci z darłowskich przedszkoli (25), przy
czym odsetek aktywnych fizycznie matek dzieci darłowskich
był wyższy od odsetka aktywnych fizycznie matek badanych dzieci z przedszkola w Turku. Najbardziej popularną
aktywnością fizyczną zarówno matek, jak i ojców badanych
dzieci z przedszkola w Turku była jazda na rowerze. Odsetek
zarówno matek, jak i ojców korzystających z tej formy rekreacji był wyższy niż odsetek, odpowiednio, matek i ojców
dzieci z wcześniej badanych przedszkoli (25-27). Szkoda, że
aktywność fizyczna rodziców badanych dzieci z przedszkola w Turku nie była bezpośrednio związana z aktywnością
fizyczną ich dzieci. Zazwyczaj występuje związek pomiędzy
aktywnością fizyczną rodziców i ich dzieci (7-9).

Wnioski
1. Niższe umiejętności ruchowe badanych dzieci z Turku,
a szczególnie chłopców, od umiejętności ruchowych
dzieci z wcześniej badanych przedszkoli oraz całkowite
nieangażowanie się wychowawców przedszkolnych
w nauczanie umiejętności ruchowych nakazuje jak
najszybsze opracowanie bezpłatnego i obowiązkowego programu zajęć ruchowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
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2. Wskazane jest również uświadomienie rodzicom konieczności odbywania wspólnych ćwiczeń ruchowych
z własnymi dziećmi i nieróżnicowania tych ćwiczeń
w zależności od płci dziecka.
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3. Niezbędna jest także edukacja nauczycieli przedszkolnych w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych
lub zatrudnienie w tym celu nauczycieli wychowania
fizycznego.
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