
CZAS WOLNY A ROZWÓJ DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 
 
DEFINICJA CZASU WOLNEGO 
 
Pierwszą oficjalną definicją czasu wolnego przyjęto  na międzynarodowej konferencji 
UNESCO, która odbyła się w czerwcu 1957 roku we Francji. Jest to definicja francuskiego 
socjologa i teoretyka pedagogiki czasu wolnego Joffre Dumazediera:  
,,Czas wolny obejmuje wszystkie zajęcia, którym jednostka może się oddawać z własnej chęci 
bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia, swego 
dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnieniu się z obowiązków zawodowych, 
rodzinnych czy społecznych’’ [S. Czajka, 1974]. 
Problematyka czasu wolnego jest przedmiotem badań humanistycznych, społecznych, 
ekonomicznych i medycznych nic więc dziwnego, że od czasu Dumazediera wielokrotnie 
formułowano nowe definicje czasu wolnego, jednak w każdej z nich podnoszono atrybut 
dobrowolności działań podejmowanych przez człowieka w tymże czasie.   
Na zasoby czasu wolnego i formy jego wykorzystania niepodważalny wpływ miały i mają 
zmiany cywilizacyjne. Sposób spędzania czasu wolnego charakterystyczny dla każdego 
człowieka zależy też w dużej mierze od wieku jednostki, jest bowiem ściśle związany z jej 
potrzebami rozwojowymi. Tak więc badacze zgodni są co do tego, że czas wolny osoby 
dorosłej, to nie to samo, co czas wolny dziecka. 
Według Jadwigi Izdebskiej „wolny czas dziecka różni się od wolnego czasu młodzieży  
i dorosłych przede wszystkim tym, iż jest dłuższy, charakteryzuje się mniej zróżnicowanymi 
formami i miejscem spędzania go, większy jest w nim udział odpoczynku biernego oraz 
większą kontrolą i opieką ze strony dorosłych.” 
Tadeusz Wujek, znawca problematyki czasu wolnego dziecka,  za czas wolny ucznia uważa 
„taki czas, który pozostaje mu po zaspokojeniu potrzeb organizmu, wypełnieniu obowiązków 
szkolnych i domowych, w którym może wykonywać czynności według swego upodobania, 
związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem własnych zainteresowań.”  
W 2014 Katarzyna Kacprzak przeprowadziła badania dotyczące czasu wolnego dzieci  
i młodzieży. Respondentami ankiety byli uczniowie V i VI klas szkoły podstawowej (łącznie 59 
osób) oraz uczniowie I i II klas gimnazjum (łącznie 69 osób). W sumie 128 osób, w tym 70 
dziewcząt i 58 chłopców. Przy pytaniu o własną definicję czasu wolnego wśród wszystkich 
badanych, niezależnie od płci i rodzaju szkoły, w pierwszej piątce znalazły się takie 
odpowiedzi jak: 
– czas, w którym robię to, co chcę/to, co lubię, 
– wolne od nauki i szkoły, 
– wypoczynek/relaks/zabawa, 
– czas dla siebie, 
– czas na rozwój zainteresowań. 



 
FUNKCJE I ASPEKTY CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
Czas wolny umożliwia ludziom realizację ich własnych potrzeb, takich jak: potrzeba odnowy, 
udziału w rozrywce i zabawie, uczestnictwa w kulturze, otrzymywania i wymiany informacji 
oraz potrzebę refleksji i kontemplacji. Prawidłowe funkcjonowanie jednostki ma ścisły 
związek z możliwością zaspokojenie tych potrzeb. 
Czas wolny spełnia wiele różnorakich funkcji. Z punktu widzenia pedagogiki najistotniejsze 
to: 
Funkcja kreatywna polega na zaspokojeniu potrzeby samorealizacji, rozwijaniu 
zainteresowań i kierowaniu własnym rozwojem. 
Funkcja rekreacyjna to organizowanie wypoczynku, zabawy i rozrywki. 
Funkcja kształcąca oznacza kształcenie postaw naukowo-badawczych i rozwijanie 
zainteresowań nauką i techniką. 
Funkcja opiekuńcza polega na tworzeniu warunków niezbędnych do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb dzieci, wykluczeniu czynników zagrażających zdrowiu i zaburzających 
ich rozwój, a także na wyrównywaniu braków rozwojowych.  
Funkcja integracyjna jest czynnikiem spajającym rodzinę, grono przyjaciół czy grupę 
rówieśniczą, a także ludzi zamieszkujących to samo osiedle, miasto, dzielnice i wieś. 
Przeciwdziała zjawisku samotności, które jest jednym z największych zagrożeń postępującej 
cyfryzacji. Sprzyja zaspokajaniu potrzeby przynależności. 
 
Funkcje czasu wolnego implikują jego role, które można sklasyfikować w następujących 
aspektach: 
Aspekt socjologiczno – ekonomiczny. 
Uczestnictwo w zajęcia organizowanych w czasie wolnym umożliwia nawiązywanie 
kontaktów porównanie własnych osiągnięć z sukcesami innych dzieci mobilizuje do 
dorównania rówieśnikom, daje zadowolenie z własnych osiągnięć. Dla dziecka w młodszym 
wieku szkolnym istotna jest ilość i sposób zagospodarowania czasu wolnego. Spędzanie 
czasu wolnego w samotności obniża poziom uspołecznienia dziecka.  
Aspekt psychologiczno – pedagogiczny. 
Podczas zajęć wykonywanych w czasie wolnym dziecko zajmuje się tym, co je interesuje,  
a więc rozwija swoje zainteresowania, pobudza wyobraźnię, ale również uwrażliwia na 
piękno i nowość. Praca w grupie rówieśniczej sprawia, że dzieci uczą się współpracy, 
porządku  
i zdyscyplinowania. Czas wolny stanowi więc element samowychowania i samorozwoju,  
a także wartość dostarczająca dziecku przeżyć, emocji i wrażeń. 
Aspekt higieniczno – zdrowotny.  
Czas wolny to sposobność do regeneracji i odpoczynku, które chronią młody organizm przed 
obciążeniami nauką. 



 
 
 
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI 
 
Tak jak umiejętności czytania, pisania czy liczenia, tak i umiejętności spędzania czasu 
wolnego trzeba się nauczyć. Obecność dorosłych w rozwoju dziecka nie tylko zapobiega 
wypadkom  
i negatywnym – również wychowawczo – skutkom, ale pomaga i umożliwia młodemu 
człowiekowi odkrycie własnych predyspozycji, umiejętności, upodobań i talentów. 
Wypoczynek dziecka umiejętnie zaplanowany i uwzględniający jego indywidualne potrzeby 
zapewnia jego wszechstronny rozwój, bowiem wczesne lata nauki szkolnej, to przede 
wszystkim realizowanie przez dziecko jego potrzeb poznawczych. Na tym etapie rozwoju 
formy i sposoby spędzania czasu wolnego mogą wzbogacać sferę intelektualną i rozwijać 
fizycznie, ale przede wszystkim wprowadzać dzieci w świat wartości moralnych i 
estetycznych. 
Spośród wielu form spędzania czasu wolnego Tadeusz Wujek wyróżnił: 
 zabawy i gry ruchowe, 
 sport,  
 turystykę,  
 amatorstwo artystyczne i udział w imprezach,  
 środki masowej komunikacji,  
 zajęcia techniczne,  
 aktywność społeczna i towarzyska, 
 zajęcia w grupach rówieśniczych. 
Udział w tych formach uczy przede wszystkim funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej  
i ogólnie w społeczeństwie, sprzyja przyjęciu ogólnie obowiązujących norm i wartości 
moralnych i etycznych, a ponadto umożliwia rozwijanie własnych umiejętności.  
Wyżej wymienione formy spędzania czasu wolnego to często zajęcia dodatkowe 
organizowane przez szkołę, instytucje kulturalno-oświatowe lub kluby sportowe. 
 
RODZINA I CZAS WOLNY DZIECKA 
 
Podstawowym środowiskiem wychowawczym każdego dziecka jest rodzina. Rodzice lub 
opiekunowie mają obowiązek zadbać o prawidłowy rozwój dziecka i zaspokoić jego potrzeby. 
To właśnie oni odpowiadają za prawidłowe wykorzystanie czasu wolnego dzieci i to właśnie 
oni są pierwszymi wzorcami spędzania czasu wolnego. Rodzice mogą zarazić dzieci swoimi 
pasjami, wspierać w poszukiwaniu własnych zainteresowań. Mogą też obowiązek 
wychowania do czasu wolnego scedować na szkołę lub instytucje pozaszkolne. Nie wolno 



jednak zapomnieć, że rodzice dla młodego człowieka są najważniejsi i dziecko potrzebuje ich 
aktywnej obecności w swoim życiu. Rozmowy, spacery, włączenie dzieci w życie rodzinne (na 
miarę ich możliwości) sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku rodziny i dobrych relacji 
społecznych. 
 
„Czas wolny to czas, z którym dziecko może zrobić co chce i którego nikt – nawet rodzice – 
nie wypełnia zewnętrzną, choćby najbardziej fascynującą treścią, to czas pozbawiony 
ustrukturyzowanej organizacji, tematyki i pożytecznego celu” pisze Elżbieta Manthey – 
założycielka Juniorowa, blogerka, dziennikarka, mama Marysi i Tymona. W wieku 
wczesnoszkolnym i nauka, i zabawa są pracą dzieci, a we współczesnym świecie zajęcia 
dodatkowe (nawet te najatrakcyjniejsze) zarządzane z zewnątrz, uczące nowych 
umiejętności, stawiające zadania do rozwiązania i wykonania odbierają młodym ludziom 
możliwość wykazania się pomysłowością, kreatywnością czy choćby szansę skorzystania z 
chwili „nicnierobienia”, której oni potrzebują tak samo, a może nawet bardziej niż my 
dorośli. I choć wydawałoby się, że taki czas to czas stracony, autorka wykazuje wielki 
potencjał tak zdefiniowanego czasu wolnego.  
Jeśli podamy dzieciom dwie, trzy propozycje spędzenia wolnego czasu, to dajemy gotowca. 
Wystarczy wybrać. Jeśli natomiast dziecko usłyszy komunikat: „Możesz robić, co chcesz”, to 
otrzymuje przestrzeń do zagospodarowania zgodnie z tym, czym aktualnie pragnie się zająć. 
Uczy się podejmować decyzje, rozpoznawać własne potrzeby, inicjować własne działania.  
A wszystko to samodzielnie. 
Jeśli powiemy dzieciom, co i jak mają zrobić, wówczas zwalniamy je z obowiązku myślenia. 
Jeśli nie podajemy „na tacy” żadnych gotowych danych, to pobudzamy dziecięcą 
kreatywność i wyobraźnię. 
„Pozwalam dzieciom na nudę. Nuda to taki czas, kiedy mogłabym im zorganizować jakiś 
entertainment interaktywny, a tego nie robię, tylko zostawiam młodzież samopas. Nie 
inicjuję, nie podpowiadam. Nie wychowuję, nie edukuję. I zwykle nie mija nawet 10 minut i 
widzę, jak nudzące się pacholęta wdrażają pomysł nowej zabawy. Pomysł własny, nie zawsze 
mądry, często przekraczający wyobraźnię dorosłych, zawsze imponująco kreatywny, a bywa, 
że zadziwiająco rozsądny.” 
Czas niezagospodarowany zadaniami, spędzony w domu to czas obserwacji rodziców  
w ich codzienności, czas na zabawę z rodzeństwem, czas na rozmowę z członkami rodziny  
o sprawach ważnych i błahych. Czas budowania relacji. 
 
PODSUMOWANIE 
 
„Dla dobrego rozwoju dziecka potrzebny jest zarówno czas zorganizowany i celowy, jak i ten 
swobodny. Potrzebne są obowiązki zadane z zewnątrz, inspiracje płynące od autorytetów, 
jak i pasje zrodzone ze swobodnego wyboru, odkryte w czasie, kiedy nie mając nic innego do 
roboty. Junior usłyszy samego siebie” - Elżbieta Manthey 



Kazimierz Przerwa – Tetmajer powiedział kiedyś: „Nic człowieka tak nie charakteryzuje, jak 
rodzaj zabawy, jakiej szuka”. To jak dzieci w przyszłości jako dorośli będą wykorzystywały 
czas wolny w olbrzymiej części zależy od tego, czego nauczą się od rodziców, nauczycieli  
i wychowawców, bowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca”. 
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