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Aktywność fizyczna są to wszystkie ruchy ciała wynikające ze skurczu mięśni 

szkieletowych, które poprawiają zdrowie. Dzięki nim zwiększona jest ilość wydatku 

energetycznego powyżej podstawowego poziomu.1 

Według Mirosława Jarosz aktywnością fizyczną dnia codziennego mogą być takie 

czynności jak czynności porządkowe w domu czy też ogrodzie, opieka nad zwierzętami i wiele 

innych.2 

   Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Naśladują dorosłych, ich gesty, zachowania. 

To właśnie od dorosłych w dużej mierze zależy, w jaki sposób ukształtuje się styl życia dzieci. 

Należy pamiętać o tym, że aktywność fizyczna w ciągu całego życia odgrywa istotną rolę. 

Powszechnie wiadomo, że aby cieszyć się dobrym zdrowiem konieczne jest nie tylko 

prawidłowe, racjonalne odżywianie, ale także systematyczna aktywność fizyczna.   

Relacje z opiekunami umożliwiają potrzebę współdziałania, a wypoczynek ma dla 

młodych organizmów istotne znaczenie higieniczno-zdrowotne – przede wszystkim skutkuje 

odciążeniem od obowiązków szkolnych i wysiłku intelektualnego. Dzieci cieszą się z każdej 

chwili spędzonej aktywnie na świeżym powietrzu, a to wpływa pozytywnie na ich psychikę,  

a także wspomaga wdrożenie w ich nawyki zdrowego stylu życia.3 

Dynamiczne spędzanie czasu wolnego pozwala człowiekowi rozładować napięcie  

i zniwelować stres. Dzieci w początkowej fazie edukacji po całym dniu pobytu  

w przysłowiowych „czterech ścianach” podczas zajęć mają prawo być przytłoczone ciągłym 

dostosowywaniem się do określonego rytmu dnia i potrzebują możliwości „wyszumienia się”.  

„Ruch jest naturalną potrzebą człowieka, wspomaga rozwój fizyczny, poprawia zdrowie 

i samopoczucie, a regularne podejmowanie aktywności fizycznej jest jednym  

z głównych składników zdrowego stylu życia – co jest oczywiste z punktu widzenia 

medycznego i psychologicznego.”4 

Na aktywność fizyczną i rekreację ruchową powinno kłaść się nacisk od najmłodszych 

lat – już wtedy kształtują się nawyki. Zachęcanie młodych może jednak nie wystarczyć, dzieci 
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chętniej się angażują widząc zachowanie opiekunów. Regularne uprawianie sportu wzmacnia 

poczucie własnej wartości, kształtuje charakter, hartuje ducha walki i wzmacnia wytrwałość. 

Dodatkowo umożliwia rozwój zaufania wobec drugiej osoby. Młodzi muszą nauczyć się 

polegać na innych a opiekunowie muszą im pokazać, że w każdej sytuacji mogą na nich liczyć.  

Wiele badań wskazuje na to, że w ostatnich latach coraz częściej pojawia się 

stwierdzenie, że wśród dzieci przedszkolnych jak i szkolnych występują zaburzenia dyspraksji. 

Trzy razy częściej ten problem dotyczy chłopców niż dziewczynek. Dyspraksja oznacza brak 

umiejętności zaplanowania kolejnych ruchów. Przykładem może być rozgrywka meczu piłki 

nożnej. Jeśli bramkarz miałby cechy dyspraksji, jest wielce prawdopodobne, że nie obroniłby 

ani jednej bramki. Nie umiałby bowiem przewidzieć toru lotu piłki, mimo że dla większości  

z nas ustawienie się na linii strzału jest w zasadzie automatyczne. 

Główne problemy związane z dyspraksją to między innymi: 

- obniżone napięcie mięśniowe 

- brak stabilizacji centralnej 

-brak umiejętności wykonywania ruchów wymajających zdolności przekraczania linii 

środkowej ciała 

 Według badaczy objawy dyspraksji można zauważyć jeszcze w życiu płodowym 

dziecka. W 6. tygodniu dzieci powinny wykonywać swobodne ruchy, natomiast dzieci  

z zaburzeniami dyspraksji nie poruszają się wcale. Jednak wraz z rozwojem dzieci  

z zaburzeniami dyspraksji są w stanie wyuczyć się pewnych umiejętności na poziomie 

podobnym do ich „zdrowych” rówieśników. Dodatkowo dzieci w trakcie dalszego rozwoju 

poznają pewne mechanizmy, które umożliwiają im uniknięcie aktywności fizycznej albo też 

niektórych jej elementów. 



 
Rycina 3. Piramida aktywności fizycznej dla dzieci 

(źródło:http://www.imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/1.1.ZDROWA%20JA%20Aktywność%20fizyczna%20po%20korekcie%20MZ.pdf) 

 Instytut Matki i Dziecka opracował piramidę aktywności fizycznej dla dzieci oraz 

osobną dla młodzieży. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że osoby w wieku 5-17 lat 

powinny podejmować aktywność fizyczną o charakterze tlenowym oraz o umiarkowanej 

intensywności. Zaznacza też, że powinna trwać ona minimum jedną godzinę dziennie, dzięki 

niej zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby rozwojowe a także zdrowotne. WHO informuje 

także, że owa aktywność fizyczna powinna wynosić minimum godzinę po zsumowaniu 

wszystkich aktywności z całego dnia. Podkreśla także, że trzy razy w tygodniu dzieci powinny 

podjąć intensywną aktywność, która pozwoli wzmocnić mięśnie i kości, co jest bardzo ważne 

w okresie wzrostu. 

 Instytut Matki i Dziecka wymienia pozytywne skutki aktywności fizycznej dla młodego 

organizmu. Przede wszystkim jest to: 

- wspomaganie rozwoju fizycznego, gdyż za jej sprawą rozwijają się mięśnie, a organizm jest 

bardziej dotleniony 

- wspomaganie rozwoju psychicznego, dzięki aktywności fizycznej dzieci uczą się pokonywać 

różnorakie trudności, radzić sobie z porażkami i zmęczeniem 

- wspomaganie rozwoju społecznego – aktywność uczy współpracy, przyczynia się do rozwoju 

relacji międzyludzkich 

- hartowanie organizmu 

- zapobiega wielu schorzeniom 



- równoważenie czasu, który był spędzony w bezruchu5 

 Aktywność fizyczna ma bardzo ważne znaczenie dla jakości kości. Pobudza ona 

budowanie i utrzymanie masy kostnej, ponieważ stymuluje pracę osteoblastów (komórki 

tworzące kości, znajdują się w miejscach, w których kości wzrastają). Ćwiczenia o wysokiej 

częstotliwości, które związane są z mechanicznym obciążeniem a także naciskiem na kości są 

przyczyną efektu osteogennego. Oznacza to, że pobudzają one budowanie masy kostnej.6 

 Wiedząc jak ważny jest aspekt aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, 

a przede wszystkim dzieci, opiekunowie powinni zachęcać pociechy do uprawiania sportu. 

Młode pokolenie naśladuje zachowania starszych. To od dorosłych zależy, czy dzieci 

zainteresują się zdrowym, aktywnym życiem. 
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