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Ruch odgrywa olbrzymią rolę w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza  

u najmłodszych obywateli. Wiek dziecięcy jest najważniejszym okresem rozwoju człowieka. 

W tym czasie rozwijają się wszystkie układy organizmu, takie jak układ kostny, który 

wywiera wpływ na prawidłową postawę ciała. Dziecko nabywa właściwe nawyki ruchowe, 

takie jak poprawne chodzenie czy utrzymywanie odpowiedniej pozycji pleców czy 

równowagi ciała. Prawidłowy rozwój naszych pociech jest podstawą do właściwego 

funkcjonowania w społeczeństwie, natomiast błędy i zaniechania w tym wieku mają często 

negatywny wpływ na całe życie. Poprzez odpowiednie ćwiczenia budujemy tkankę 

mięśniową, wzmacniamy więzadła i ścięgna. Dziecko przebywając na świeżym powietrzu, 

jest dotlenione, co gwarantuje mu dobry sen. Nie można tu zapominać o dodatkowych 

korzyściach z aktywności fizycznej dziecka. Pierwszą korzyścią jest budowanie pozytywnej 

samooceny dziecka, która pomaga w jego właściwym rozwoju. Dzięki stabilnej i wysokiej 

samoocenie dziecko z podniesionym czołem wchodzi w nowe, nieznane sytuacje. 

Kolejna korzyść to socjalizacja dziecka. W Polskim systemie edukacji część dzieci 

idzie do przedszkola w wielu 3 lat i wtedy zaczyna poznawać rówieśników i doświadcza 

budowana relacji. Dzieci, które nie idą do przedszkola, dopiero w zerówce zaczynają mieć 

stały, systematyczny kontakt z rówieśnikami. Dzięki grupowym zajęciom sportowym 

możemy skutecznie przyspieszyć i polepszyć socjalizację dziecka nawet już od 6 miesiąca 

życia. Dziecko posiadające dobrą samoocenę nie boi się nowych ludzi i sytuacji oraz 

bezproblemowo, z uśmiechem rozpoczyna swoją edukację w przedszkolu i podstawówce. 

Kolejną kluczową korzyścią jest budowanie u dziecka zdrowych nawyków. Są to 

pozytywne nawyki dotyczące aktywności fizycznej i bycia w grupie. Dziecko w tak młodym 

wieku nabiera nawyki poprzez obserwację i uczestnictwo. Rodzice mają 100% wpływu na to, 

co dziecko będzie obserwować i w czym uczestniczyć. Od nich zależy czy pociecha będzie 

obserwować siedzących przed telewizorem czy komputerem rodziców i uczestniczyć  

w wycieczkach do galerii handlowej, czy też wybierze pozytywne uczestnictwo we wspólnej 

aktywności fizycznej z rodzicami. 

Ostatnią istotną korzyścią jest szczęście malucha w ujęciu polityki hormonalnej 

dziecka. Aktywność fizyczna i przebywanie w grupie naturalnie powoduje zwiększone 

wytwarzanie hormonów somatotropiny i dopaminy w mózgu. Jak wiemy, są to tak zwane 

hormony szczęścia. Istniej korelacja pomiędzy aktywnością fizyczną, a poziomem szczęścia. 
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Dlatego tak bardzo ważnym jest, zapisywanie dziecka na zajęcia grupowe, gdzie kontakt  

z dziećmi jest regularny. Przede wszystkim ruch, dobrze zorganizowana zabawa z maluchem 

sprawia mu, niebywałą radość. Dziecko jest żywe, szczęśliwe, komunikatywne i szybciej 

reaguje na bodźce. 

W interpretacji Gilewicza myślą przewodnią wychowania fizycznego jest: 

1. Dążenie do wymagania i utrzymania na dostępnie wysokim poziomie dynamiki 

ustrojowych procesów oraz zachowania ich równowagi. 

2. Hartowanie ludzkiego ustroju przeciwko zagrażających zdrowiu wpływom fizycznego 

otoczenia i umysłowego wysiłku. 

3. Utrzymanie pełnej wydolności ustroju decydującej o stopniu przygotowania do pracy. 

4. Rozwijanie motorycznych możliwości człowieka oraz wpajanie mu praktycznych 

umiejętności i poczucia pewności własnych sił. 

5. Kształcenie społecznie pożądanych postaw życiowych wobec fizycznego  

i społecznego otoczenia, co graniczy już z dziedziną kształcenia charakteru, moralności  

i woli. 

Wartości edukacyjne sportu przejawiają się w naturalny, niewymuszony sposób, 

poprzez zabawę i jego żywiołowy charakter. Wpływ sportu na życie ludzkie wykracza daleko 

ponad zajęcia czysto sportowe. Sport oddziałuje na stosunki międzyludzkie w takim samym 

stopniu jak na świat edukacji, pracy i rekreacji; jest też istotnym czynnikiem promocji 

zdrowia. Młodym ludziom coraz bardziej brakuje ruchu. Mamy coraz więcej produktów 

elektronicznych służących rozrywce, dlatego ciało ludzkie nie musi podejmować już tylu 

wysiłków. Niestety najbardziej odbija się to na naszych dzieciach. Według statystyk uczeń 

spędza przeciętnie dziewięć godzin w pozycji leżącej, kolejne dziewięć w pozycji siedzącej, 

pięć w stojącej, a tylko jedną godzinę poświęca na ruch - w tym na codzienne funkcje 

motoryczne ( np. wychodzenie do ubikacji. Oznacza to gwałtowny spadek ilości codziennego 

czasu wolnego poświęconego na sport. Skutki są alarmujące: do 80% dzieci w wieku 8 - 18 

lat ma złą postawę. Co trzecie dziecko w wieku 6 - 15 lat spędza do 30 godzin tygodniowo 

przed telewizorem lub komputerem. Co czwarte dziecko ma nadwagę ( w latach 

siedemdziesiątych nadwagę miało 4% uczniów ). Pisze o tym B. Woynarowska w swoim 

raporcie końcowym, dotyczącym stanu młodzieży polskiej. Wielu młodych ludzi potrzebuje 

dodatkowej dawki aktywności ruchowej. Realizowane jest to najczęściej w formach 

rozgrywek koleżeńskich. Ta dodatkowa aktywność jest bardzo ważna, ale nie może być 

traktowana jako środek zastępczy dla form zinstytucjonalizowanych. Dla prawidłowego 

kształtowania postawy ciała niezbędne są ćwiczenia rozciągające, wzmacniające mięśnie 
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grzbietu i brzucha. Aby prawidłowo kształtowały się układy oddychania i krążenia muszą być 

podejmowane wysiłki wytrzymałościowe. Natomiast układ mięśniowy wymaga 

wszechstronnych ćwiczeń siłowych. Dlatego aktywność ruchowa powinna być koordynowana 

przez dobrze przygotowanego i świadomego swojej roli nauczyciela wychowania fizycznego.  

Swoje możliwości ruchowe człowiek przejawia na bazie budowy ciała i jego funkcji 

wewnętrznych zaś w formie ruchu rozwija je i doskonali. Ćwiczenia ruchowe są tym 

czynnikiem, który rozwija somatyczne i motoryczne właściwości organizmu. Ich znaczenie 

dla prawidłowego przebiegu rozwoju biologicznego trudno jest przecenić. Ćwiczenia 

ruchowe kształtują właściwości morfologiczne organizmu przez intensyfikowanie wzrastania 

oraz wpływ na funkcje narządów biorących udział w ćwiczeniu. Ćwiczenia ruchowe 

wpływają także na czynnościowe doskonalenie się organizmu. Praca mięśniowa mobilizuje 

funkcje całego organizmu, rozwijając je i dostosowując do szerokiego zakresu zadań. 

Strukturalne i funkcjonalne efekty wpływu ćwiczeń ruchowych na organizm dziecka znajdują 

szczególny wyraz w rozwoju sprawności fizycznej. Wychowanie fizyczne i sport  

w najbardziej widoczny sposób wpływają przede wszystkim na sprawność dzieci i młodzieży 

oraz staja się głównym czynnikiem ich rozwoju motorycznego. 

Stan sprawności fizycznej młodego pokolenia, czyli tych właściwości motorycznych, 

które decydują o sposobie rozwiązywania różnorodnych zadań ruchowych wymagających 

pełnego zdrowia, stanowi podstawowe zadanie wychowania fizycznego i sportu oraz 

różnorodnych form rekreacji ruchowej. Poziom sprawności fizycznej zależy w dużym stopniu 

od trybu życia, a w nim od poziomu aktywności ruchowej. Zdaniem specjalistów dzieci  

w Polsce rodzą się zdrowe i zachowują dobrą kondycję do końca wieku przedszkolnego. 

Coraz mniej sprawne i chorowite stają się w miarę upływu lat, od momentu rozpoczęcia nauki 

w szkole. Dzieci i młodzież stają się niewolnikami telewizji, gier komputerowych i Internetu. 

Ruch nie daje już radości, a przynosi szybkie zmęczenie. Nie daje też coraz częściej uczucia 

zdrowej, sportowej rywalizacji. Aż 38% chłopców i 56% dziewcząt przeznacza na intensywne 

ćwiczenia fizyczne zaledwie jedną godzinę tygodniowo lub mniej, a norma wysiłku dla 

młodzieży wynosi co najmniej 4 godziny w tygodniu. Odbija się to groźnie na zdrowiu 

młodych Polaków. Jeśli zatem nie chcemy odbierać naszym dzieciom szans na zdrowie oraz 

dłuższe i lepsze życie, skłaniajmy je do ruchu i uprawiania sportów, a najlepiej czyńmy to 

razem. Każdy młody człowiek powinien być przekonany o potrzebie ćwiczeń ruchowych  

i znajdować w nich przyjemność i satysfakcję. Wszyscy mają takie zadanie i nie można go 

odkładać. Każde dziecko posiada naturalną potrzebę ruchu. Brak właśnie w młodym wieku 

zachęty i warunków do systematycznego zaspokajania tej potrzeby prowadzi do jej 
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wygaśnięcia. Należy więc tworzyć niezbędne warunki do rozwoju zainteresowań sportowych 

dzieci i młodzieży, traktować je poważnie i utwierdzać w przekonaniu, że dobra zabawa, 

ruch, sport są w życiu człowieka tak samo ważne jak zdobywanie wiedzy. Udowodniono 

ponad wszelką wątpliwość, że sport rozwija siłę, wytrzymałość, szybkość, zwinność. 

Ważniejsze jest jednak to, że rozwija przede wszystkim odwagę, stanowczość, siłę woli, 

wytrwałość w dążeniu do celu, zdecydowanie, zdolność do podejmowania szybkich decyzji, 

umiejętność pokonywania strachu, poczucie wiary we własne siły, zdolność koncentracji, 

zdyscyplinowanie, umiejętność wyrzeczeń, opanowanie, poczucie odpowiedzialności - także 

za innych, uczciwość, sprawiedliwość, sumienność oraz wrażliwość. Sport ma ogromne 

znaczenie w podnoszeniu funkcjonalnych zdolności organizmu i wzrostu sprawności 

ruchowej dzieci. Atmosfera napięcia emocjonalnego, chęć wyróżnienia się, wypróbowania 

swoich sił, stwarza duże możliwości dla wychowawczego oddziaływania. Biegając, skacząc, 

rzucając - dziecko rozwija swą inicjatywę w swobodnym działaniu, którego cel i zakres 

określają odpowiednie przepisy. Przestrzeganie ich to niezawodna droga do kształtowania w 

dzieciach świadomej dyscypliny, wyrobienie w nich umiejętności współdziałania, 

solidarności, koleżeństwa, rozwija ambicję i poczucie odpowiedzialności. Podporządkowanie 

działalności prawom i potrzebom zespołu wynika z samej istoty ćwiczeń. Wymierność 

wyników, możliwość uzyskania postępów, radość i duma ze zwycięstwa to silny bodziec do 

rozwijania wytrzymałości i uporu w dążeniu do celu. Sprawność fizyczna umożliwia 

uczestnictwo w grach i zabawach dających zadowolenie i radość życia. Dzięki rozwojowi 

motoryki dzieci i młodzież stają się niezależne od otoczenia, co podnosi ich wiarę we własne 

siły. Przede wszystkim trzeba:  

- zainteresować dzieci i młodzież osobistą sprawnością,  

- kształtować i utrwalać nawyki systematycznego podnoszenia i kontrolowania sprawności 

fizycznej oraz umiejętności sportowych,  

- zapoznać dzieci na przykładzie realizowanego programu z dobrymi wzorami aktywnego 

spędzania wolnego czasu,  

- rozwijać u dzieci i młodzieży aktywną postawę i samorządność,  

- stwarzać możliwość współuczestniczenia dzieci i młodzieży w planowaniu, wyborze  

i realizacji zajęć sportowych,  

- organizować i przeprowadzać próby sprawnościowe i przyznawać zdobyte normy,  

- wpajać zasadę "fair play", uczyć pięknej, uczciwej walki, zgodnej z przepisami. 
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Podstawowymi zadaniami wychowania fizycznego są:  

 

1. Przygotowanie do udziału w gospodarce i kulturze przez kształtowanie zamiłowania  

i szacunku do pracy, rozbudzenie  i umacnianie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej, 

wdrażanie do poszanowania mienia społecznego, systematyczny rozwój aktywności 

społecznej wiążącej się z umiejętnością życia i pracy w zespole i dla zespołu, współudział  

w realizacji zadań wychowania umysłowego politechnicznego estetycznego  i moralnego. 

2. Udział w kształtowaniu społecznie pożądanych cech osobowości ucznia; postaw, 

zainteresowań, uzdolnień, temperamentu   i charakteru.  

3. Realizacja zadań wychowania zdrowotnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

kształtowanie nawyków wiążących się z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego  

i psychicznego, profilaktykę i likwidowanie niepożądanych zjawisk rozwojowych, 

przestrzeganie zasad higieny i zapobieganie chorobom, wytwarzanie zainteresowań własnym 

zdrowiem i prawami nimi rządzącymi oraz jego związkiem ze zdrowiem społeczeństwa; 

kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

4. Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychoruchowego, m. in. przez wszechstronny rozwój 

całego organizmu (układów, cech  i funkcji), wzrost czynnego zainteresowania wybranymi 

dyscyplinami sportu, doskonalenie umiejętności doboru i uprawiania ćwiczeń ruchowych dla 

celów higieniczno zdrowotnych i rekreacyjnych, systematyczne uprawianie turystyki pieszej, 

rowerowej i wodnej. 

5. Nauczanie i doskonalenie czynności ruchowych związanych z ruchami naturalnymi, 

elementami techniczno- taktycznymi poszczególnych dyscyplin sportu, podstawowymi 

umiejętnościami i nawykami przydatnymi w bezpośredniej działalności życiowej. 

6. Opanowanie podstawowych umiejętności organizacyjnych  i wiadomości teoretycznych  

w zakresie celów i zadań kultury fizycznej; podstawowych wiadomości o wpływie ruchu na 

organizm, zasad i metod oddziaływania na rozwój psychoruchowy człowieka, korzyści 

płynących z tytułu systematycznego uprawiania sportu i turystyki dla jednostki  

i społeczeństwa, znajomości przepisów z wybranych dyscyplin sportu , umiejętności 

organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem zawodów  i prostych zajęć, sędziowania  

i wycieczek.  

Podsumowując, sport u dzieci kształtuje nie tylko ciało, ale i postawę życiową – uczy, 

jak podchodzić do porażek i sukcesów, wyznaczać cele czy uwalniać emocje i nie gromadzić 

napięcia w ciele. Dlatego warto postawić na zabawy, w których „przemycimy” aktywność 

fizyczną. Ale to nie wszystko – wykształcone dziś nawyki mogą sprawić, że za kilkanaście lat 
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dziecko będzie lepiej radzić sobie w pracy i bardziej świadomie budować karierę zawodową – 

bo zdobędzie takie umiejętności, jak zarządzanie czasem, wyciąganie wniosków  

z niepowodzeń oraz panowanie nad emocjami.  
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