
Wpływ rodziców na poziom aktywności ruchowej dziewcząt w wieku 15 – 18 lat. 
 
Metodologia badań własnych. 
 
1. Cel badań i pytania badawcze. 
 
Celem badań jest określenie poziomu aktywności ruchowej dziewcząt i ich rodziców oraz 
określenie wpływu rodziny na aktywność ruchową dziewcząt w wieku 15 – 18 lat, uczennic 
ZS nr 3 w Hrubieszowie. 
Przeprowadzając badania chciałbym uzyskać następujące pytania badawcze: 
1. Jaki poziom aktywności ruchowej przejawiały dziewczęta przed szkołą ponadgimnazialną a 
jaki prezentują obecnie? 
2. Jaki jest poziom aktywności ruchowej w populacji rodziców?  
3. Jaki styl życia w kontekście  aktywności ruchowej, prezentuje badana populacja dziewcząt 
i rodziców? 
4. Czy badane dziewczęta są bardziej aktywne ruchowo od swoich rodziców, gdy byli oni w 
ich wieku? 
5. Jakie są główne przyczyny utrudniające aktywność ruchową populacji rodziców? 
6. Czy rodzice uważają, że badane dziewczęta zbyt wiele czasu przeznaczają na aktywność 
ruchową będąc w domu? 
7. Czy rodzice w młodości byli zachęcani przez swoich rodziców do uczestnictwa w różnych 
formach kultury fizycznej?  
8. Czy w badanej populacji istnieją rodzinne „mechanizmy” mobilizujące dziewczęta do 
zwiększonego ruchu? 
9. Jak często w badanej populacji dziewczęta i ich rodzice podejmują wspólną aktywność 
ruchową? 
10. Czy badane dziewczęta lubią aktywność ruchową, bo tak zostały wychowane? 
11. Kto, według badanych ma największy wpływ na poziom aktywności ruchowej dziewcząt? 
12. Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na więzi rodzinne  w populacji poddanej badaniom? 
 
2. Organizacja i zakres badań. 
 
Całość prac związanych z gromadzeniem materiałów badawczych składała się z dwóch 
etapów. 
Etap pierwszy – to organizacyjne przygotowanie się do badań związane z opracowaniem 
narzędzi badawczych oraz przygotowaniem planu badań i wyjaśnieniem celowości badań 
osobom poddanym badaniom. 
Etap drugi – to właściwa praca badawcza w toku, której uzyskałem dane niezbędne do 
określenia stanu aktywności ruchowej dziewcząt i rodziców oraz wpływu rodziców na 
poziom aktywności ruchowej ich córek. 
Badania ankietowe przeprowadzone zostały na przełomie października i listopada 1998 roku. 
Objęto nimi 122 uczennice klas I – III ZSE w Hrubieszowie oraz ich rodziców. Uczennice 
otrzymywały ankiety i po wyjaśnieniu celowości badań udzielały odpowiedzi na pytania 
ankietowe. Następnie otrzymywały ankiety dla swoich rodziców. Wszystkie ankiety były 
anonimowe. 
 
3. Metodyka badań. 
Podczas zbierania i opracowywania badań zastosowałem następujące metody badawcze: 

1. Narzędzia badawcze: 
- kwestionariusz ankiety audytoryjnej - dla uczennic, 



- kwestionariusz ankiety – dla rodziców. 
2. Wywiady, obserwacje  i analiza dokumentów. 
3. Wybrane metody statystyczne. 

 
A. Narzędzia Badawcze. 
Podczas gromadzenia informacji w celu dokonania oceny poziomu aktywności ruchowej 
badanej populacji, przeprowadziłem badania ankietowe w oparciu o opracowane przeze mnie 
wzory uczestnictwa w kulturze fizycznej.  
Ankiety dla dziewcząt i rodziców zawierały szereg pytań na odpowiedź do wyboru. Zadaniem 
ankietowanego  było udzielenie odpowiedzi na pytania poprzez zakreślenie jednej tylko 
odpowiedzi w każdym pytaniu. 
Ankieta dla dziewcząt zawierała pytania dotyczące ich wcześniejszej i obecnej aktywności 
ruchowej, postaw i zachowań ruchowych rodziców, wpływu rodziców na ich aktywność 
ruchową, poziomu świadomości znaczenia uczestnictwa w kulturze fizycznej. 
Ankieta dla rodziców zawierała pytania dotyczące ich postaw i zachowań wcześniejszych i 
obecnych związanych z kulturą fizyczną, ich wpływu na aktywność ruchową córek oraz 
rejestrowany u nich poziom kultury fizycznej. 
B. Wywiady, obserwacje i analiza dokumentów. 
Dla bliższego zaznajomienia się z danymi dotyczącymi badanej populacji niezbędne było 
poczynienie własnych obserwacji, zapoznanie z personaliami badanych przeanalizowanie 
dokumentacji na temat badanej młodzieży. Analizowane były dzienniki lekcyjne, karty 
zdrowia ucznia a także zapisy nauczyciela wychowania fizycznego. 
C. Wybrane metody statystyczne. 
W prezentacji badań wykorzystano wartości całkowite (N) oraz szacunek procentowy 
odpowiadający tym wartościom (%) wraz ze średnią procentową. 
 
4. Charakterystyka badanej populacji. 
Badaniami objęto 122 dziewczęta oraz ich rodziców (121 matek i 120 ojców). Spośród 
badanych, 48 dziewcząt, czyli 39,3%, mieszka na wsi, a 74 dziewczęta, czyli 60,7%, mieszka 
w mieście. 37 dziewcząt (30,3%) miało 15 lat, 41dziewcząt (33,6%) miało 16 lat, a pozostałe 
44 dziewcząt (36,1%) miały 17 lat. 
Wszystkie badane uczennice przedmiotu wychowanie fizyczne uczy ten sam nauczyciel. 
Osiem spośród badanych uczennic, czyli 6,5%, ma zwolnienie lekarskie przynajmniej na 1 
rok. Zwolnienia czasowe  (1 – 6 miesięcy) ma 14 osób, co stanowi 11,4%. Zwolnienia z 
niektórych ćwiczeń posiada 12,3%, czyli 15 uczennic. U 9 dziewcząt (7,3%) występuje 
stwierdzona przez lekarza szkolnego otyłość. 
Siedem uczennic, co stanowi 5,7% badanych, to reprezentantki szkoły w różnych 
dyscyplinach sportowych, a 3 spośród nich są młodymi sportowcami wyczynowymi 
trenującymi lekkoatletykę. Jedna uczennica jest sierotą, jedna uczennica jest półsierotą. 
Badani rodzice są w różnym wieku. U matek zauważyłem znaczny rozrzut wieku, od 33 do 52 
lat. U ojców występuje podobna rozpiętość, od 36 do 60 lat.  
Wykształcenie badanej populacji rodziców przedstawia tabela nr 1. 
Tabela 1. Wykształcenie badanej populacji rodziców. 

Wykształcenie 
Podstawowe Średnie Wyższe 

Płeć 

N % N % N % 
Matka 9 7,4 89 73,6 23 19,0 
Ojciec 12 10,0 96 80,0 12 10,0 
 
 



Wyniki badań. 
 
1. Aktywność ruchowa dziewcząt i ich rodziców. 
Aktywność ruchową dziewcząt i rodziców oceniłem w oparciu o odpowiedzi badanych 
udzielone w ankietach. 
Częstotliwość aktywności ruchowej podejmowanej przez dziewczęta przedstawia tabela nr 2 i 
diagram nr 1. 
Tabela 2. Częstotliwość podejmowania aktywności ruchowej przez  badane dziewczęta. 

„Jestem aktywna ruchowo” – odpowiedzi dziewcząt 
Systematycznie 2 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu Sporadycznie 

N 

N % N % N % N % 
122 37 30,3 54 44,3 7 5,7 24 19,7 
 
Diagram 1 Częstotliwość podejmowania aktywności ruchowej przez  badane dziewczęta. 
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Powyższe zestawienie wyników wykazuje, że najwięcej dziewcząt, czyli 54, tj. 44,3% ćwiczy 
2 razy w tygodniu. 37 osób, tj. 30,3% podejmuje aktywność ruchową systematycznie (4 – 7 
razy w tygodniu). 7 osób, tj. 5,7% ćwiczy tylko raz w tygodniu, a 24 osoby, tj. 19,7%, ćwiczy 
tylko sporadycznie lub nie ćwiczy nigdy. 
Tabela nr 3 i diagram nr 2 zawierają informacje o aktywności ruchowej badanych dziewcząt, 
podejmowanej poza lekcjami wychowania fizycznego w okresie nauki w szkole podstawowej. 
Tabela 3. Aktywność ruchowa badanych dziewcząt w domu w okresie ich nauki w szkole 
podstawowej.  

Odpowiedzi dziewcząt  
Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

N 4 65 46 7 
% 3,3 53,3 37,7 5,7 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagram 2 Aktywność ruchowa badanych dziewcząt w domu w okresie ich nauki w szkole 
podstawowej.  
 

Na pytanie „Przed ukończeniem szkoły podstawowej ćwiczyłam w domu 69 dziewcząt 
(56,6%) odpowiedziało twierdząco. Siedem dziewcząt (5,7%) przyznaje się do braku ruchu. 
Stosunkowo duża grupa licząca 46 osób (37,7%) raczej poza wychowaniem fizycznym nie 
ćwiczyła. Aż 43,4% dziewcząt nie wyrobiło w sobie nawyku ruchu w czasie wolnym, w 
okresie szkoły podstawowej. 
Wyniki badań dotyczące aktywności ruchowej rodziców zawarte zostały w tabeli nr 4 i 
diagramie nr 3. Dane te obrazują odpowiedzi rodziców na pytanie ankietowe „jestem aktywny 
(na) ruchowo”. 
Tabela 4. Poziom aktywności ruchowej badanej populacji rodziców. 

Matka Ojciec Razem „Jestem 
aktywny 
(na) 
ruchowo” 

N % N % N % 

Tak 8 6,6 15 12,5 23 9,6 
Raczej tak 45 37,2 37 30,8 82 34,0 
Raczej nie 55 45,5 61 50,9 116 48,1 
Nie 13 10,7 7 5,8 20 8,3 
 
Diagram 3. Poziom aktywności ruchowej badanej populacji rodziców. 
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Prawie połowa matek tj. 43,8%, stwierdziła, że jest aktywna ruchowo. Sześćdziesiąt osiem 
matek, tj. 56,2% ćwiczy rzadko lub nie ćwiczy nigdy. Podobnie 68 ojców, tj. 56,7% badanych 
przyznaje się do braku aktywności ruchowej. Pozostałych 52 ojców, tj. 43,3% , deklaruje 
aktywność ruchową. 43,6% spośród populacji badanych stosuje w swoim życiu ruch będący 
przejawem kultury fizycznej. Natomiast aż 56,7% rodziców unika aktywności ruchowej. 
W tabeli nr 5 i diagramie nr 4 zostały ujęte najczęstsze formy wypoczynku, preferowane 
przez badaną populację. 
Tabela 5. Najczęstsze formy wypoczynku preferowane przez badanych. 

Córka Matka Ojciec Sposób 
wypoczynku N % N % N % 

Rekreacja 
ruchowa 

33 27,05 14 11,5 15 12,5 

Spotkania 
koleżeńskie  

36 29,5 29 24,0 20 16,7 

Książka  15 12,3 22 18,2 3 2,5 

Telewizja  33 27,05 34 28,1 62 51,6 

Nie wypoczywam 5 4,1 22 18,2 20 16,7 

 
Diagram 4.  Najczęstsze formy wypoczynku preferowane przez badanych. 

Wyniki badań zawarte w powyższych zestawieniach dowodzą, że istnieje niepokojące 
zjawisko polegające na preferowaniu odpoczynku biernego. Wypoczynek czynny preferuje 33 
dziewczęta, tj. 27,1% badanych, 14 matek i 15 ojców, co stanowi odpowiednio 11,5% i 12,5% 
badanych rodziców. Jednocześnie zauważyłem znaczny odsetek osób, które z różnych 
powodów nie wypoczywają. Zjawisko to obejmuje 5 dziewcząt, tj. 4,1%, 22 matki, tj. 18,2%, 
oraz 20 ojców, tj. 16,7% badanych. 
Styl życia badanych oceniłem przy pomocy odpowiedzi, jakich udzielili w ankietach. Badani 
mieli za zadanie potwierdzić lub zaprzeczyć stwierdzeniu – „Mój styl życia jest zdrowy”. 
Informacje na ten temat przedstawiają tabele nr 6 i 7. 
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Tabela 6. Styl życia badanych a zdrowie. 
Córka Matka Ojciec Zdrowy styl 

życia N % N % N % 
Tak 26 21,3 18 14,9 31 25,8 
Raczej tak 74 60,7 76 62,8 50 41,7 
Raczej nie 21 17,2 20 16,5 24 20,0 
Nie 1 0,8 7 5,8 15 12,5 
 
Tabela 7. Ocena stylu życia rodziny przez rodziców. 

Matka Ojciec Razem Zdrowy styl 
życia N % N % N % 
Tak 39 32,2 31 25,8 70 29,0 
Raczej tak 51 42,1 49 40,9 100 41,5 
Raczej nie 6 5,0 9 7,5 15 6,2 
Nie 3 2,5 0 0,0 3 1,3 
Nie mam 
zdania 

22 18,2 31 25,8 53 22,0 

 
Z przedstawionych badań wynika, że 100 dziewcząt, tj. 82%, ocenia swój styl życia jako 
zdrowy lub raczej zdrowy. W ten sam sposób ocenia94 matek oraz 81 ojców. 70,5% 
badanych rodziców uważa, że ich rodzina prowadzi zdrowy styl życia. Porównując te dane z 
wynikami przedstawionymi w tabelach nr 2, 3, 4 i 5 nasuwa się stwierdzenie, że znaczna 
część badanych, oceniając swój styl życia nie bierze, pod uwagę swojej aktywności ruchowej 
jako elementu pola zdrowotnego. Jednocześnie znaczna grupa osób przyznaje, że sposób 
życia jaki prowadzą jest niezdrowy. Uważają tak 22 uczennice (18%), 27 matek (22,3%) oraz 
39 ojców (32,5%). Pięćdziesięciu trzech rodziców, czyli 22%  nie ma zdania o tym , czy styl 
życia ich rodziny jest zdrowy. 
Porównanie aktywności ruchowej dziewcząt  do aktywności ruchowej rodziców z okresu, gdy  
byli młodzi zawiera tabela nr 8. 
 
Tabela 8. Porównanie aktywności ruchowej badanej populacji dziewcząt i rodziców. 

Odpowiedzi córek Odpowiedzi rodziców 
„Jestem bardziej aktywna ruchowo od:” „Byłem (am) bardziej aktywny (a) 

ruchowo od córki” 
Matki Ojca Matka Ojciec 

 

N % N % N % N % 
Tak  44 36,1 31 25,4 34 28,1 34 28,3 
Raczej 
tak 

37 30,3 24 19,7 46 38,0 57 47,5 

Raczej 
nie 

29 23,8 49 40,2 39 32,2 25 20,8 

Nie 12 9,8 18 14,7 2 1,7 4 3,4 
 
Zebrane informacje ukazują pewną prawidłowość zarysowującą się przy dokładnej analizie. 
Otóż 67 dziewcząt  tj. 54,9%  badanych uważa, że nie są aktywniejsze ruchowo od swoich 
ojców z okresu, gdy byli oni młodzi. Dziewięćdziesięciu jeden ojców, czyli 75,8% ocenia, że 
będąc w wieku córek byli bardziej aktywni ruchowo.  Przeciwnego zdania jest 55 dziewcząt, 
tj. 45,1%, które uważają, że są bardziej aktywne ruchowo od swoich ojców, gdy byli młodzi. 
Dwudziestu dziewięciu ojców tj. 24,2% przychyla się do tej opinii. 



Porównanie wypowiedzi dziewcząt i matek jest znacznie trudniejsze, gdyż 81 córek ocenia 
swoją aktywność ruchową jako znacznie wyższą lub raczej wyższą od aktywności ruchowej 
matek. Wypowiada się tak 66,4% dziewcząt. Jednocześnie 80 matek tj. 66,1% , uważa, że 
jako nastolatki były bardziej aktywne ruchowo od swoich córek. Wyniki takie dowodzą 
przede wszystkim trudności badawczej polegającej na konieczności porównania dwóch 
zjawisk odległych od siebie w czasie. Wokół odpowiedzi „raczej tak”, „raczej nie” 
koncentruje się 54,1% dziewcząt i 70,2% matek. Oznacza to, że w wielu przypadkach poziom 
aktywności fizycznej badanych kobiet był porównywalny. 
 
Na pytanie o główne przyczyny utrudniające im aktywność ruchową ankietowani rodzice 
odpowiadali w sposób prezentowany w tabeli nr 9. 
 
Tabela 9. Przyczyny utrudniające aktywność ruchową rodzicom. 

Matka Ojciec Razem Przyczyny 
N % N % N % 

Obowiązki 87 79,9 79 65,8 166 68,9 
Brak pieniędzy 5 4,1 2 1,7 7 2,9 
Brak potrzeby 3 2,5 4 3,3 7 2,9 
Niechęć 15 12,4 11 9,2 26 10,8 
Inne 11 9,1 24 20,0 35 14,5 
 
Najczęstszą przyczyną utrudniającą czynny wypoczynek rodzicom są obowiązki domowe i 
zawodowe. Wymienia ten powód 87 matek (71,9%) i 79 ojców (65,8%). Stanowi to blisko 
69% ogółu badanych. Przeszkodą bywają także pieniądze, ale tę przyczynę wymienia 
zaledwie 2,9% ogółu badanych. Brak potrzeby ruchu deklarują  trzy matki (2,5%) oraz czterej 
ojcowie (3,3%). Natomiast niechęć do aktywności ruchowej deklaruje 15 matek (12,4%), a 
także 11 ojców (9,2%). Brak potrzeby i niechęć do ruchu są to postawy wymieniane przez 
13,7% ogółu badanych. Inne przyczyny wymienia 11 matek, tj. 9.1% i 24 ojców, czyli 20%. 
Główne przyczyny utrudniające aktywność ruchową w rodzinie wiążą się jednoznacznie ze 
stylem życia, umiejętnością planowania czasu i wygospodarowania sobie kilku godzin 
tygodniowo na rekreację. Potrzebna jest świadomość, że zdrowie jest potencjałem 
genetycznym, z którego trzeba korzystać umiejętnie. Przyczyny takie jak brak potrzeby lub 
niechęć mają swoje korzenie w wychowaniu i to zarówno tym rodzinnym, jak i tym 
szkolnym. Obecne pokolenie nastolatków nie jest wolne od tych samych niewłaściwych 
działań czy  braku działań. 
 
Tabela nr 10 i diagram nr 5 przedstawiają informację obrazującą ocenę przez rodziców 
następującego zdania: „W domu córka poświęca za dużo czasu na aktywność ruchową”. 
 
Tabela 10. „Nadmiar” czasu przeznaczanego na rekreację ruchową przez uczennice w domu – 
opinie rodziców. 
 

Matka Ojciec Razem  
N % N % N % 

Zdecydowanie tak 11 9,1 13 10,8 24 10,0 
Raczej tak 24 19,8 22 18,3 46 19,1 
Raczej nie 51 42,2 58 48,3 109 45,2 
Zdecydowanie nie 35 28,9 27 22,5 62 25,7 
 



Diagram 5. „Nadmiar” czasu przeznaczanego na rekreację ruchową przez uczennice w domu 
– opinie rodziców. 

9,1

10,8

19,8

18,3

42,2

48,3

28,9

22,5

0 20 40 60 80 100

%

%

M
at

ka
O

jc
ie

c

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
 

Zdaniem 11 matek (9,1%) oraz 13 ojców (!0,8%) ich córki zdecydowanie za dużo czasu 
przeznaczają na rekreacje ruchową. Grupa 24 matek (19,8%) i 22 ojców (18,3%) skłaniają się 
ku tej samej opinii, aczkolwiek nie wyraża tego tak jednoznacznie. Pozostali spośród 
badanych rodziców ocenili, że córka za mało biega, gra czy też w inny sposób uczestniczy w 
rekreacji fizycznej. Trzydzieści pięć matek (28,9%) i 27 ojców (22,5%), tj. 25,7% wszystkich 
badanych jest zdania, że dziewczęta nie przeznaczają „nadmiaru” czasu na ruch w domu. 
Natomiast 45,2% ogółu badanych rodziców mniej zdecydowanie, ale również wyraża taką 
opinię. 
 
 
 
2. Wpływ rodziców na poziom kultury fizycznej ich córek. 
 
Jednym z istotnych elementów wychowania do kultury fizycznej jest przekaz werbalny. 
Wielokrotnie powtarzane racjonalne argumenty mogą doprowadzić do tego, że wychowanek 
uzna wartość pewnych zachowań i autodeterminując siebie podejmie działania. W tabelach nr 
11 i 12 oraz diagramie nr 6 przedstawione zostały informacje o tym, czy uczennice odbierają 
sygnały ze strony rodziców zachęcające je do aktywności ruchowej oraz czy rodzice twierdzą, 
że zachęcają córki do ruchu. 
 
Tabela 11. Słowna zachęta ze strony rodziców do aktywności ruchowej – według badanych 
córek. 
 

„Jestem zachęcana do aktywności ruchowej” 
Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

Ze 
strony 

N % N % N % N % 
Matki 24 19,8 52 43,0 29 24,0 16 13,2 
Ojca 18 15,0 34 28,3 39 32,5 29 24,2 
 
 
 
 



Tabela 12. Słowna zachęta do aktywności ruchowej córek – według badanych rodziców. 
 

„Zachęcam swoją córkę do aktywności ruchowej” 
Matka Ojciec Razem 

Odpowiedzi 

N % N % N % 
Tak  20 16.5 16 13,3 36 14,9 
Raczej tak 74 61,2 61 58,3 135 56,0 
Raczej nie 24 19,8 33 27,5 57 23,7 
Nie 3 2,5 10 8,3 13 5,4 
 
Diagram 6. Porównanie odpowiedzi rodziców i córek na temat zachęcania do aktywnego 
ruchu. 

Z przedstawionych wyżej badań wynika, że rodzice kładą duży nacisk na aktywność ruchową 
córki. Większość matek (77,7%) i ojców (64,1%) odpowiada na pytanie ankietowe bardziej 
lub miej zdecydowanie, niemniej potwierdza, że zachęca córkę do ruchu. Jest to zjawisko 
pozytywne. Córki również odczuwają te działania ze strony rodziców. Dwadzieścia cztery 
dziewczęta (19,8%)  twierdzą, mówią, że są zachęcane przez matki. Dalsze 52 dziewczęta 
(43%) twierdzą, że raczej są zachęcane przez matki. W sumie 76 osób, tj. 62,8% badanych 
dziewcząt namawianych jest przez swoje matki do rekreacji ruchowej. Trochę mniej, bo 
43,3% dziewcząt, mówi o takich działaniach ze strony ojca. Jest jednak grupa 57 rodziców 
stanowiąca 23,7%, która mówi o sobie, że raczej nie zachęca córki do ruchu. Dalsze 5,4% 
rodziców jednoznacznie stwierdza, że nie podejmują tego tematu w rozmowach z córką. 
Potwierdzają to wypowiedzi dziewcząt. Nie odczuwa zachęty ze strony matki 16 dziewcząt 
(13,2%), a 29 dziewcząt jest zachęcanych sporadycznie. 
Z badań wynika,że ojcowie statystycznie rzadziej oddziałują na zachowania ruchowe córek. 
Dwadzieścia dziewięć dziewcząt, tj. 24,2%, nie doświadcza zachęty ze strony ojca, a 39 
dziewcząt, tj. 32,5% badanych, doświadcza tego sporadycznie. 
Analiza diagramu pozwala zaobserwować pewną koncentrację wypowiedzi. Otóż 74 matek, 
tj. 61,2% i 61 ojców, tj. 58,3% odpowiadają, że raczej motywują córki do rekreacji ruchowej. 
Natomiast duża grupa córek nie potwierdza tych wypowiedzi. Podobny obraz rysuje się przy 
analizie wypowiedzi rodziców i córek o braku zachęty. Tylko 3 matki i 13 ojców przyznaje, 
że nie zachęca córki do udziału w kulturze fizycznej. Przyczyn braku zgodności w 
wypowiedziach córek i rodziców można szukać między innymi w zakłóceniach komunikacji 
między córką a rodzicami. 
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Jednym ze sposobów rozbudzania zainteresowania kulturą fizyczną może być ciekawa 
opowieść rodziców o przyjemnych doznaniach, przygodach i sukcesach, jakich doświadczyli 
oni w młodości na wycieczkach, rajdach, czy podczas zawodów sportowych. Czy badani 
rodzice wykorzystują tą szansę i rozmawiają o tym ze swoimi dziećmi można wywnioskować 
na podstawie tabeli nr 13 i diagramu nr 7. Zebrane tu zostały odpowiedzi dziewcząt na 
pytania: „Matka w młodości była aktywna ruchowo i opowiadała mi o tym”, „Ojciec w 
młodości był aktywny ruchowo i opowiadał mi o tym”. 
 
Tabela 13. Rodzinne opowiadania o aktywności ruchowej rodziców z lat ich młodości – 
odpowiedzi dziewcząt. 
 

Odpowiedzi dziewcząt 
Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

 

N % N % N % N % 
Matka  29 24,0 31 25,6 32 26,4 29 24,0 
Ojciec 50 41,7 22 18,3 31 25,8 17 14,2 
 
Diagram 7. Rodzinne opowiadania o aktywności ruchowej rodziców z lat ich młodości – 
odpowiedzi dziewcząt. 

Wyniki badań zebrane powyżej informują o tym, że 29 osób, tj. 24% dziewcząt rozmawiało z 
matką na temat aktywności ruchowej. Matka opowiadała o swoich młodzieńczych 
doświadczeniach ruchowych. Grupa 31 osób, tj. 25,6% ankietowanych dziewcząt stwierdziło, 
że raczej rozmawiały o tym z matką. Natomiast pozostałe 61 dziewcząt, co stanowi 50,4% 
ogółu  nie uczestniczyło w takich rozmowach, albo były to jedynie mało istotne wspomnienia 
nie mające dla nich znaczenia. Ruch jako temat rodzinnych przekazów pojawia się częściej w 
kontaktach córka – ojciec. 41,7% badanych, czyli 50 dziewcząt jednoznacznie przyznaje , że 
zna swojego ojca od strony jego aktywności ruchowej w młodości. Dwadzieścia dwie 
dziewczęta, czyli ponad 18% badanych mówi, że ojciec raczej o tym opowiadał. Z kolei 48 
osób, czyli 40% badanych dziewcząt przyznaje, że ojciec opowiadał mało lub wcale nie 
mówił o swojej aktywności ruchowej.  Z przeprowadzonej analizy można wysunąć wniosek, 
że prawie połowa rodziców nie wykorzystuje swoich doświadczeń związanych z kulturą 
fizyczną w procesie wychowania córek lub po prostu nie ma takich doświadczeń. 
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Wiele działań wychowawczych ma swoją genezę w sytuacjach wychowawczych, jakim było 
się poddanym samemu. Informacje o tym, czy badani rodzice doświadczali zachęty do ruchu 
ze strony swoich rodziców, uzyskałem przez zebranie odpowiedzi na pytanie ankietowe 
(„Gdy byłem (am) w wieku córki rodzice zachęcali mnie do aktywności ruchowej”). Wyniki 
przedstawia tabela nr 14. Analizując te dane można wywnioskować, że badani rodzice byli 
zachęcani do aktywności ruchowej przez swoich rodziców w okresie, gdy byli w wieku córki. 
Jednoznacznie wypowiada się 39 matek i 48 ojców twierdząc, że doświadczyli zachęty do 
ruchu ze strony swoich rodziców. Mniej jednoznacznie wypowiada się dalsze 36 matek i 28 
ojców. W sumie stanowi to 62% obecnych matek i 63,3% obecnych ojców. Pozostali rodzice 
wyrazili zdanie, ze raczej nie byli lub zupełnie nie byli zachęcani w młodości do ruchu. 
Stanowi to 38% matek i 36,6% ojców.  
 
Tabela 14. Oddziaływania międzypokoleniowe na aktywność ruchową – odpowiedzi 
rodziców. 
 

Matka Ojciec Odpowiedzi 
N % N % 

Tak  39 32,2 48 40,0 
Raczej tak 36 29,8 28 23,3 
Raczej nie 19 15,7 22 18,3 
Nie 27 22,3 22 18,3 
 
Porównanie wyników z tabeli nr 14 z wynikami z tabel nr 11 i 12 daje odpowiedź na 
postawione wyżej pytanie. Okazuje się, że badani rodzice w swoich działaniach 
wychowawczych nie odbiegają w sposób istotny od tego, czego doświadczali jako dzieci ze 
strony swoich rodziców. Podobna grupa rodziców widzi potrzebę ruchu i promuje ruch w 
rodzinie motywując do uczestnictwa w kulturze fizycznej swoje dzieci. 
 
Elementem ukazującym ważność kultury fizycznej jest zainteresowanie rodziców ocenami 
uzyskiwanymi przez córkę z wychowania fizycznego. Szkoła bez rodziców nie jest w stanie 
ukształtować człowieka kulturalnego fizycznie. Tabela nr 15 przedstawia poziom 
zainteresowania rodziców wychowaniem fizycznym swojej córki. 
 
Tabela 15. Zainteresowanie rodziców ocenami z wychowania fizycznego w badanej populacji 
– opinie uczennic. 
 

„Moi rodzice interesują się moimi ocenami z WF” – odpowiedzi dziewcząt 
Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

 

N % N % N % N % 
Rodzice 36 29,7 29 24,0 31 25,6 25 20,7 
 
Odpowiadając na pytanie: „Moi rodzice interesują się moimi ocenami z WF” dziewczęta 
pokazują różnorodność postaw rodzicielskich. 29,7% badanych dziewcząt, czyli 36 osób 
twierdzi, że rodziców interesują oceny z wychowania fizycznego. Pewne oznaki 
zainteresowania dostrzega 29 osób, tj.24% badanych dziewcząt. Trzydzieści jeden osób, tj. 
25,6% dziewcząt raczej nie widzi u rodziców zainteresowania ich ocenami. Pozostałe 25 osób 
(20,7%) zdecydowanie nie dostrzega zainteresowania ocenami z WF. Dane te umożliwiają 
zaobserwowanie pewnej prawidłowości. Otóż 55,7% rodziców, zdaniem córek interesuje się 
ocenami z wychowania fizycznego, 53,1% badanych córek odczuwa zachętę do aktywności 



ruchowej ze strony rodziców. Porównując dane z tabeli nr 11 i 15 można wywnioskować, że 
są to ci sami rodzice. Analiza ankiet potwierdza ten wniosek. 
 
Najistotniejszym czynnikiem w wychowaniu jest potwierdzenie werbalnych oddziaływań 
wychowawczych własnymi działaniami. Jeśli rodzice zachęcają swoje dzieci do aktywności 
ruchowej, ale sami nie są aktywni ruchowo, zaprzeczają swoim słowom, a tym samym nie 
osiągają zamierzonego celu. Jeśli natomiast rodzice wspólnie z dziećmi grają, gimnastykują 
się, uprawiają turystykę, to u dziecka wykształca się naturalna potrzeba ruchu i nawyk na całe 
życie. W tabeli nr 16 przedstawione zostały wypowiedzi dziewcząt oceniające zdanie 
„Ćwiczę wspólnie z rodzicami”. W tabeli nr 17 zebrano wypowiedzi rodziców odnoszące się 
do stwierdzenie: „Wspólnie z córką gramy, spacerujemy, biegamy, gimnastykujemy się, 
jeździmy na rowerze itp.” 
 
Tabela 16. Częstotliwość wspólnej aktywności ruchowej – zdaniem badanych dziewcząt. 
 
„Ćwiczę wspólnie z rodzicami” 
Bardzo często Często Rzadko Nigdy 
N % N % N % N % 
0 0,0 2 1,6 28 23,0 92 75,4 
 
Tabela 17. Podejmowanie wspólnej aktywności ruchowej – według badanych rodziców. 
 

Matka Ojciec Odpowiedzi 
N % N % 

Tak  12 10,0 15 12,5 
Sporadycznie 32 26,4 38 31,7 
Gdy była młodsza 46 38,0 32 26,7 
Nie 31 25,6 35 29,1 
 
Z zebranych informacji można wywnioskować, że rodzice nie ćwiczą z córkami. Potwierdzają 
to 92 osoby, tj. 75,4% badanych dziewcząt. Bardzo rzadko z rodzicami ćwiczy 28 dziewcząt, 
tj. 23% badanych córek. Tylko dwie dziewczyny mają rodziców, którzy często ćwiczą 
wspólnie z córką. Nie ma takich rodzin, w których wspólna aktywność dzieci i rodziców 
byłaby bardzo częsta. Odpowiedzi rodziców zebrane w tabeli nr 17 są mniej pesymistyczne. 
Wynika to z pytania, jakie im postawiono. Pytanie dotyczyło nawet najbardziej 
elementarnych form aktywności ruchowej, jak np. wspólny spacer. Jedynie 12 matek, tj. 10% 
i 15 ojców, tj. 12,5% badanych, stwierdziło, że podejmuje wspólny z córką aktywny 
wypoczynek. 26,4% badanych matek, czyli 32 osoby i 31,7% badanych ojców, czyli 38 osób, 
uznało, że wspólna aktywność jest sporadyczna. Aż 31 matek, czyli 25,6% oraz 35 ojców, tj. 
29,1% badanych, przyznaje, że nigdy nie ćwiczyli ze swoją córką. Natomiast 46 matek, tj. 
38% wszystkich badanych ojców, stwierdziło, że gdy córka była młodsza podejmowali 
wspólną aktywność ruchową. Dane przedstawione w tabelach informują, że duża grupa 
doświadczała tego jedynie jako małe dziecko. Trudno w tym przypadku mówić o skutecznym 
wpływie rodziców na kulturę fizyczną córki, raczej można wyrazić opinię, że brak tu 
wychowania do zdrowego stylu życia. 
 
W tabeli nr 18 zamieszczone zostały informacje o tym, z kim najczęściej ćwiczą dziewczęta. 
 
 
 



Tabela 18. Partnerzy aktywności ruchowej dla badanych dziewcząt. 
 

Partnerzy aktywności ruchowej 
Rodzice Rodzeństwo Koleżanki Sama 

N 

N % N % N % N % 
122 0 0,0 20 16,4 8 6,6 94 77,0 
 
Odpowiadając na pytanie; „Gdy ćwiczę robię to z:” dziewczęta najczęściej wskazują na 
odpowiedź „sama”. Grupa 94 osób, tj. 77% badanych dziewcząt przyznaje się do braku 
innych współćwiczących. Dwadzieścia osób, tj. 6,6% gra z kolegami i koleżankami. Żadna ze 
122 dziewcząt wypełniających ankiety nie wymienia jako partnera ćwiczeń matki lub ojca. 
Aktywność ruchowa, która najczęściej kojarzy się z działaniem w grupie, w przypadku 
badanej populacji dziewcząt, przybiera formy indywidualne. Prawdopodobnie brak partnerów 
do gier i zabaw uszczupla atrakcyjność ćwiczeń, a tym samym z czasem aktywność ruchowa 
zanika. Przyczyną „samotności ruchowej” może też być brak umiejętności organizacyjnych 
dziewcząt. 
 
W tabeli nr 19 przedstawione zostały wypowiedzi dziewcząt, które oceniały stwierdzenie: 
„Lubię aktywność ruchową bo zostałam tak wychowana przez rodziców”. 
 
Tabela 19. Wpływ rodziców na stosunek uczennic do kultury fizycznej – wypowiedzi 
dziewcząt. 
 

„Lubię aktywność ruchową bo zostałam tak wychowana przez rodziców” 
Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

N 

N % N % N % N % 
122 28 23,0 35 28,7 34 27,8 25 20,5 
 
Informacje uzyskane od dziewcząt a zebrane powyżej pokazują, że 63 osoby, tj. 51,7 
badanych dziewcząt, lubią aktywność ruchową, bo tak zostały wychowane. Pozostałe 59 
osób, tj. 48,3% dziewcząt, jest przeciwnego zdania. Ich stosunek do kultury fizycznej jest 
mniej lub bardziej niezależny, od działań wychowawczych rodziców. Na podstawie tych 
wyników można wysunąć hipotezę, że te spośród dziewcząt, które były wychowywane do 
aktywności ruchowej we właściwy sposób, rzeczywiście lubią ćw2iczyć. Grupa 28 osób, tj. 
23% badanych, przyznaje, że lubią ruch, gdyż tak zostały wychowane. Osoby te zdają się 
potwierdzać postawioną tezę.  
 
Tabela nr 20 prezentuje informacje uzyskane od rodziców, którzy odpowiadali na pytanie: „W 
wychowywaniu dzieci biorę pod uwagę wychowanie do kultury fizycznej”. 
 
Tabela 20. Wychowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej w badanych rodzinach – opinie 
rodziców. 
 

Matka Ojciec Razem Odpowiedzi 
N % N % N % 

Tak 52 43,0 60 50,0 112 46,5 
Raczej tak 58 47,9 39 32,5 97 40,2 
Raczej nie 8 6,6 16 13,2 24 10,0 
Nie 3 2,5 5 4,2 8 3,3 
 



Z przedstawionych wyników badań widzimy, że większość rodziców w wychowaniu swoich 
córek bierze pod uwagę wychowanie do kultury fizycznej. Bardziej lub mniej jednoznacznie 
deklaruje tak 86,5% badanych rodziców. Zdecydowanie twierdzą, że wychowują do 
uczestnictwa w kulturze fizycznej 52 matki(43%) i 60 ojców (50%). Mniej zdecydowanie 
potwierdza swoje działania 58 matek (47,9%) i 39 ojców (32,5%). Spośród badanych 
rodziców 11 matek (9,1%) oraz 21 ojców (17,5%) przyznaje, że raczej nie bierze lub zupełnie 
nie bierze pod uwagę kultury fizycznej w wychowaniu dzieci.  
 
W tabeli nr 21 zebrano odpowiedzi dziewcząt na pytanie: „Największy wpływ na moją 
aktywność ruchową ma:”. Dzięki tym informacjom można określić, kto zdaniem dziewcząt 
ma największy wpływ na ich poziom aktywności fizycznej. 
 
Według zamieszczonych informacji 83 osoby, tj. 68% dziewcząt poddanych badaniom uważa, 
że największy wpływ na ich aktywność ruchową ma nauczyciel wychowania fizycznego.  
Tabela 21. Osoby oddziałujące na aktywność ruchową badanych dziewcząt – odpowiedzi 
dziewcząt. 
 
Matka Ojciec Rodzeństwo Koleżanki Nauczyciel WF 
N % N % N % N % N % 
4 3,3 0 0,0 5 4,1 30 24,6 83 68,0 
 
Zdaniem 30 dziewcząt, tj. 25,6% badanych, ich aktywność ruchowa zależy przede wszystkim 
od kolegów i koleżanek. Pięć osób, tj. 4,1% badanych dziewcząt, wymienia rodzeństwo. 
Cztery osoby, tj. 3,3% badanych , wymienia matkę. Żadna ze 122 dziewcząt nie uważa, że 
największy wpływ ma ojciec. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że rodzice nie 
wykorzystują swoich możliwości oddziaływania na poziom kultury fizycznej córek. 
 
Podejście rodziców do aktywności fizycznej może mieć wpływ na aktywność ruchową 
dziewcząt. W tabeli nr 22 znajduje się odpowiedź rodziców na pytanie: „Moje podejście do 
aktywności ruchowej ma wpływ na aktywność ruchową córki”. Zebrane wyniki obrazują czy 
badani rodzice widzą taką zależność i czy uświadamiają sobie istnienie takich zależności. 
 
Tabela 22. Podejście rodziców do aktywności ruchowej a zachowania córki – odpowiedzi 
rodziców. 
 

Matka Ojciec Razem Odpowiedzi 
N % N % N % 

Tak 27 22,3 33 27,5 60 24,9 
Raczej tak 41 33,9 30 25,0 71 29,5 
Raczej nie 33 27,3 37 30,8 70 29,0 
Nie 20 16,5 20 16,7 40 16,6 
 
Informacje zawarte wyżej pozwalają zauważyć duży rozrzut opinii rodziców. Z pośród 
badanych 27 matek (22,3%) i 33 ojców (27,5%) uważa, że ich podejście do aktywności 
ruchowej ma wpływ na córkę. Natomiast 41 matek (33,9%) i 30 ojców (25%) stwierdza, że 
raczej oddziałują na córkę przez własny stosunek do aktywności ruchowej. Nie dostrzega 
wpływu własnych postaw i zachowań ruchowych na córkę 20 matek (16,5%) i 20 ojców 
(16,7%). Niewielką zależność między własnym stosunkiem do aktywności ruchowej a 
zachowaniami córki  widzą 33 matki (27,3%) i 37 ojców (30,8%). Przedstawione wyniki 



pokazują między innymi, że 55% badanych rodziców dostrzega zależność między własnym 
podejściem do aktywności ruchowej a aktywnością ruchową córki.  
 
W tabeli nr 23 zebrane zostały informacje dotyczące opinii rodziców na temat wpływu 
wspólnej aktywności ruchowej na wzmocnienie więzi rodzinnych. Zależność między 
„rodzinną” rekreacja ruchowa a pogłębianiem się więzi rodzinnych jest oczywista i jest 
wartością, jaką wnosi kultura fizyczna do rodziny. Czy rodzice oceniając stwierdzenie: 
„Aktywność ruchowa rozwija więzi rodzinne”, dostrzegają tę wartość ruchu. Pokazują to 
odpowiedzi jakich udzielili. 
 
W sumie 76% populacji rodziców w większym lub mniejszym stopniu przychyla się do 
zdania, że aktywność ruchowa w rodzinie jest dobra formą spędzania wolnego czasu, gdyż 
wśród licznych pozytywów ma też działanie wzmacniające więzi rodzinne. 17,8% badanych 
rodziców raczej nie ma skonkretyzowanego na ten temat zdania. Niewiele ponad 6% 
badanych rodziców raczej nie widzi związku między aktywnością ruchowa a pogłębianiem 
więzi  rodzinnych. Nikt z 241 rodziców nie wyraził opinii, że wspólna aktywność ruchowa 
nie ma żadnego wpływu na więzi rodzinne. 
 
Tabela 23. Aktywność ruchowa a więzi rodzinne – opinie rodziców. 
 

Matka Ojciec Razem Rekreacja 
pogłębia 
więzi 

N % N % N % 

Tak 56 46,3 50 41,7 106 44,0 
Raczej tak 36 29,7 41 34,1 77 32,0 
Raczej nie 7 5,8 8 6,7 15 6,2 
Nie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Nie wiem 22 18,2 21 17,5 43 17,8 
 
 
Wnioski końcowe i propozycje dla praktyk pedagogicznej. 
 
Głównym celem niniejszych badań było określenie wpływu rodziców na poziom aktywności 
ruchowej dziewcząt w wieku 15 – 17 lat, będącymi uczennicami Zespołu Szkół Nr 3 w 
Hrubieszowie oraz ocena poziomu aktywności ruchowej samych dziewcząt i ich rodziców. 
Zadanie to próbowałem rozwiązać przeprowadzając badania ankietowe dziewcząt, które uczę 
oraz badania ich rodziców. 
Zaprezentowany w niniejszej pracy materiał badawczy pozwala na wyciągnięcie 
następujących konkluzji: 
1. Częstotliwość podejmowania aktywności ruchowej w populacji dziewcząt charakteryzuje 
znaczne zróżnicowanie międzyosobnicze. Ponad 2/3 badanych dziewcząt ćwiczy za mało i 
zbyt rzadko w stosunku do potrzeb. 
2. 43,4% badanych dziewcząt nie wyrobiła w sobie nawyku ruchu w czasie wolnym w okresie 
nauki w szkole podstawowej, a 56,6% dziewcząt ćwiczyło w czasie wolnym po lekcjach. 
3. Wyniki badań prowadza do stwierdzenia, że 56,4% rodziców unika aktywności ruchowej, a 
43,6% rodziców w swoim życiu tylko czasem znajduje miejsce na aktywność ruchową. 
4. Rekreacja ruchowa jako forma wypoczynku preferowana jest przez 27% dziewcząt, 11,5% 
matek oraz12,5% ojców. 
5. Grupa 4% dziewcząt, 18,2% matek oraz 16,7% ojców nie ma czasu na żadną formę 
wypoczynku. 



6. Najczęstszą formą wypoczynku w obu badanych grupach jest wypoczynek bierny 
polegający na oglądaniu telewizji, spotkaniach towarzyskich i czytaniu książek. 
7. 4/5 badanych uczennic twierdzi, że ich styl życia jest zdrowy, a 70,5% rodziców styl życia 
rodziny ocenia jako zdrowy.. Nie potwierdzają tej opinii wyniki innych fragmentów badań 
oceniających miejsce aktywności ruchowej w tym stylu życia. 
8. Porównując aktywność ruchową dziewcząt z aktywnością ruchową  rodziców, gdy byli 
młodzi, zauważa się, aktywność dziewcząt i matek jest podobna. Natomiast aktywność ojców 
była na wyższym poziomie. 
9. Najważniejsza barierą utrudniającą rekreację ruchowa rodzicom są obowiązki domowe i 
zawodowe. 
10. 70,9% badanych rodziców nie dostrzega u córki „nadmiaru” aktywności ruchowej. 
Dziewczęta ćwiczą, według rodziców, za mało. 
11. Ponad połowa rodziców rozmawia ze swoją córką o swoich młodzieńczych przeżyciach 
związanych z aktywnością ruchową. 50,4% matek i 40% ojców nie wykorzystuje przekazów 
rodzinnych związanych z kulturą fizyczną w procesie wychowania córki. 
12. Badani rodzice odziedziczyli postawy wychowawcze po swoich rodzicach i przekazują je 
córce. W zakresie wychowania do kultury fizycznej nie nastąpił jakiś wyraźny postęp, mimo 
zmian kulturowych, jakie miały miejsce na przestrzeni lat.  
13. Badane dziewczęta odbierają sygnały zachęcające do aktywności ruchowej wysyłane ze 
strony rodziców. 62,9% dziewcząt jest zachęcane przez matkę, a 43,2% dziewcząt odczuwa 
zachętę ze strony ojca. 
14. 70,9% rodziców twierdzi, że zachęca córkę do aktywności ruchowej. Pozostali badani z 
różnych powodów nie robią tego.  
15. Komunikacja werbalna na temat aktywności ruchowej w około 17% badanych rodzin jest 
zakłócona. 
16. 55,7% badanych rodziców interesują oceny z wychowania fizycznego otrzymywane przez 
ich córkę. 
17. W przeważającej liczbie badanych rodzin, tj.75,4%, nie ma miejsca na wspólną 
aktywność ruchową rodziców i dzieci. 
18. Ponad połowa badanych dziewcząt nigdy nie miała okazji wspólnie z rodzicami grać, 
biegać, ćwiczyć i spacerować dla wypoczynku lub doświadczała tego jedynie jako małe 
dziecko. Przyznaje się do tego 63,6% matek i 55,1% ojców. 
19. 51,7% dziewcząt lubi aktywność ruchowa, bo tak zostały wychowane przez rodziców. 
Pozostała grupa badanych dziewcząt nie widzi zależności między ich stosunkiem do 
aktywności ruchowej a działaniami rodziców. 
20. Ponad połowa rodziców dostrzega zależność między ich podejściem do kultury fizycznej 
a zachowaniami córki. 
21. 86,7% badanych rodziców twierdzi, że wychowując córkę biorą pod uwagę wychowanie 
do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Niemniej zdaniem 68% dziewcząt największy wpływ 
na ich aktywność ruchową ma nauczyciel wychowania fizycznego. 
22. 76% rodziców ma świadomość, że rekreacja ruchowa, podejmowana w rodzinie, może 
pogłębić więzi rodzinne.  
 
Przedstawione wyżej szczegółowe spostrzeżenia prowadzą do sformułowania bardziej 
ogólnych wniosków końcowych: 
1. Wychowanie fizyczne jako szkolny proces pedagogiczny w znacznym stopniu w badanej 
populacji dziewcząt w wielu przypadkach ponosi klęskę, gdyż nie tworzy trwałych postaw, 
zachowań i nawyków aktywności ruchowej w czasie wolnym. 
2. Nauczyciel wychowania fizycznego bez współpracy z rodzicami i wzajemnego wspierania 
się nie może skutecznie wspomagać rozwoju osobowego, motorycznego i fizycznego 



dziewcząt oraz wychowywać do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Przed nauczycielami 
wychowania fizycznego i rodzicami rysuje się wspólne zadanie wychowawcze. 
3. Aktywność ruchowa badanych dziewcząt w bardzo wielu przypadkach jest na żenująco 
niskim poziomie. Przyczynia się do  tego między innymi brak postaw i zachowań ruchowych 
ich rodziców. 
4. Oddziaływania wychowawcze rodziców często nie są dla ich córki wiarygodne, gdyż są to 
jedynie oddziaływania werbalne. Natomiast nie ma w rodzinie przykładu, nie ma wspólnej 
aktywności ruchowej, będącej najlepszym sposobem rozbudzenia potrzeby ruchu i nawyku 
ruchu. 
5. Rodzice nie wykorzystują swoich możliwości oddziaływania na poziom kultury fizycznej 
córki. Istnieją różne przyczyny takiego stanu, są to między innymi: brak czasu, 
niewystarczająca dbałość o kulturę fizyczną, niewystarczająca świadomość znaczenia kultury 
fizycznej w życiu człowieka. 
6. W badanej populacji rodzin wpływ rodziców na poziom aktywności ruchowej ma swoje 
negatywne reperkusje, gdyż brak postaw, zachowań i nawyków u rodziców, zwłaszcza u 
matki będącej modelem do naśladowania przez córkę, wytwarza taka sama postawę u córki. 
 
Powyższe wnioski skłaniają do opracowania postulatów dla praktyki pedagogicznej Zespołu 
Szkół nr 3 w Hrubieszowie. 
Dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego oraz szkolna służba zdrowia powinny 
nasilić działania mające na celu dbałość o właściwe wspomaganie wychowania dziewcząt do 
kultury fizycznej przez następujące działania: 

- prace oświatową z rodzicami polegającą na organizowaniu różnych form 
pedagogizacji rodziców takich jak: prelekcje, wywiadówki z wychowania fizycznego 
oraz promocję kultury fizycznej przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik 
perswazyjnych, 

- aktywne włączenie się szkoły w ideę Szkoły Promującej Zdrowie, 
- uświadomienie młodzieży jak wielkie znaczenie dla zdrowia i życia człowieka 

odgrywa styl życia, a zwłaszcza aktywność ruchowa, 
- dalsze systematyczne prowadzenie badań nad aktywnością ruchową dziewcząt i ich 

rodziców, 
- prowadzenie rekreacyjnych zajęć ruchowych pozalekcyjnych dla chętnej młodzieży i 

zajęć Szkolnego Koła Sportowego dla młodzieży predysponowanej ruchowo, 
- ustawiczne promowanie aktywności ruchowej wśród młodzieży przez akcje 

reklamowe, happeningi, konkursy wiedzy o zdrowiu, konkursy plastyczne o tematyce 
prozdrowotnej, szkolne zawody sportowe, imprezy typowo rekreacyjne dla uczniów 
nie posiadających zacięcia sportowego, 

- dążenie do tego, aby układ planu lekcji był bardziej zgodny z zasadami higieny 
szkolnej,  

- ustalenie właściwego toru przepływu informacji na temat stanu zdrowia młodzieży 
naszej szkoły i związku z poziomem aktywności fizycznej, 

- poszukiwanie wsparcia w promowaniu aktywności ruchowej w instytucjach 
samorządowych takich jak: Rada Miasta, Rada Powiatu, 

- rozwijanie współpracy z potencjalnymi sojusznikami jak: Klub sportowy „UniaU, 
Jednostka Wojska Polskiego itp. 

 
Wykaz literatury 

1. Ambros Z., Zarys antropologii ogólnej, PZWL, Warszawa 1962 
2. Bielski J., Intensyfikacja zajęć wychowania fizycznego, IKN, Warszawa 1985 
3. Bogdanowicz J., Rozwój fizyczny dziecka, PZWL, Warszawa 1964 



4. Budasińska A., Budasiński S., Związek aktywności ruchowej ze zdrowiem w 
świadomości społecznej młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej sportu, „Lider” 
1998, 6, s. 21-22 

5. Cendrowski Z., Lider w działaniu, Agencja Promo Lider, Warszawa 1995 
6. Cenkowska M., Aktywność ruchowa młodzieży m. Opola, „Lider” 1999, 1, s. 22-23 
7. Chromiński Z., Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, IWZZ, Warszawa 1987 
8. Cygan J. M., Personalistyczna etyka sportu, w: Personalistyczna wizja sportu, (red. M. 

barlak) Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994 
9. Dega W., Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 1968 
10. Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1986 
11. Denisiuk L., Milicerowa H., Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym, PZWS, Warszawa 1969 
12. Drabik J., Aktywność fizyczna w Narodowym Programie Zdrowia, „Lider” 1997, 3, s. 

12 
13. Drabik J., Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej, AWF Gdańsk 

1992 
14. Drabik J., Wytrzymałość i jej uwarunkowania somatyczne u dzieci i młodzieży w 

wieku 8-19 lat, AWF Gdańsk 1989 
15. Dobrzański T., medycyna wychowania fizycznego i sportu, SiT, Warszawa 1989 
16. gajewski L. M., Wiadomości z kultury fizycznej kończących szkołę podstawową, 

„Lider” 1988, 9, s. 15 
17. Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego, SiT, Warszawa 1964 
18. jaczewski A., Wychowanie fizyczne dziewcząt – razem czy osobno, „Lider” 1997, 1. 

s. 5 
19. Jankowski W., Znaczenie wychowania integralnego dla odnowy rodziny, „Studia nad 

rodziną” 1997, 1, 73-77 
20. Jaworski Z., Edukacja zdrowotna w podstawach programowych obowiązkowych 

przedmiotów ogólnokształcących, „Lider” 1997, 9, s. 13-19 
21. Jońska  U., Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami, 

„Lider” 1996, 2, s. 14-18 
22. Karolczak – Biernacka  B., Metodologia pracy naukowej, AWF Warszawa 1975 
23. Kasperczyk T., Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji, AWF Kraków 1984 
24. Krischner H., Stan zdrowia społeczeństwa polskiego, „Lider” 1995, 1, s. 12-19 
25. Król E., Lekcje wychowania fizycznego w opinii uczennic z klas VIII, „Wychowanie 

Fizyczne i Higiena Szkolna” 1977, 4, s. 93 
26. Kucera M., Ilościowa ocena potrzeb ruchowych dzieci, „Wychowanie Fizyczne i 

Higiena Szkolna” 1983 
27. Kukułowicz T., Wychowujący nauczyciel, w Personalistyczna wizja sportu, (red. M. 

Bralak) Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994 
28. Kutyba J., Będkowska – Korpała B., Legutko J., Dragan J., Grodecki J., Próba 

wdrożenia edukacji zdrowotnej wśród krakowskiej młodzieży licealnej, „Lider” 1996, 
1, s. 8-10 

29. Kutzner J., kilka uwag o specyfice pracy z dziewczętami, „Wychowanie Fizyczne i 
Higiena Szkolna” 1966, 6 

30. Kutzner – Kozińska M., Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa 1986 
31. Lechowicz L., Wychowanie fizyczne dziewcząt – czas na zmiany, „Lider” 1997, 6, s. 

11-13 
32. Meinel K., Motoryczność ludzka, SiT, Warszawa 1967 
33. Milanowska K., Kinezyterapia, PZWL, Warszawa 1985 
34. Nowa Encyklopedia Powszechna, t. 5 i t. 6, PWN, Warszawa 1996 



35. Ostrowska K., Podstawowe funkcje rodziny, w: pod red. K. Ostrowskiej, M. Ryś, 
Przygotowanie dożycia w rodzinie, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”, 
Warszawa 1997 

36. Pawlak A., Wartość sportu dzieci i młodzieży, „Wychowawca” 1995, 4, s. 15-16 
37. Piasecki E., Zarys teorii wychowania fizycznego, Książnica Atlas, Lwów 1931 
38. Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1975  
39. Puczyński W., Metodyka wywiadówki z kultury fizycznej, IWZZ, Warszawa 1989 
40. Pułtorak M., Woynarowska B., Burzyńska I., zachowania zdrowotne i postrzeganie 

swojego zdrowia przez młodzież szkolną w Polsce, „Lider” 1996 
41. Raczek J., Doskonalenie wytrzymałości w procesie treningu sportowego, Instytut 

Sportu, Warszawa 1987 
42. Raczek J., Uwarunkowania rozwojowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

AWF Kraków 1987 
43. Rozwój biologiczny i społeczny dzieci i młodzieży uprawiającej sport, (red. M. Skład) 

Instytut Sportu, Warszawa 1989 
44. Słońska Z., Misiuna M., Promocja zdrowia – Słownik podstawowych terminów, 

Agencja Promo Lider, Warszawa 1993 
45. Starosta W., Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu polepszaniu i zdrowia 

człowieka, „Lider” 1997, 4, s. 3-8 
46. Strzyrzewski S., Proces wychowania w kulturze fizycznej, WSiP Warszawa 1986 
47. Szczotka F., Elementarne metody statystyki i ich zastosowanie w naukach o 

wychowaniu fizycznym, AWF Warszawa 1968 
48. Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci, AWF Kraków 1990 
49. Śnieżyński M., jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących, 

„Wychowawca” 1996, 7-8, s. 13-14 
50. Trześniowski R., Rozwój fizyczny i sprawność młodzieży szkolnej, Nasza księgarnia , 

Warszawa  1961 
51. Trześniowski R., Pilicz R., Tabele sprawności młodzieży w wieku 7 – 19 lat. AWF 

Warszawa 1989 
52. Wojtas – Ślubowska D., Styl życia uczniów  niekorzystną prognozą dla zdrowia 

społeczeństwa w przyszłości, „łider” 1995, 12, s. 4-10 
53. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, SiT, Warszawa 1970 
54. Wolański N., Parizkova J., Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, SiT, warszawa 

1976 
55. Woynarowska B., Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce, „Lider” 1996, 2, s. 3 
56. Woynarowska B., Burzyńska J., Oblacińska A., Zachowania zdrowotne młodzieży w 

wieku 11 – 15 lat w Polsce 1990 – 1994, „Lider” 1995, 11-12, s. 3 
57. zatoński W., Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce po roku 1998, „Lider” 1996, 11, s. 

3-15 
58. Żak S., Zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji 

wielkomiejskiej na tle wybranych uwarunkowań somatycznych i aktywności 
ruchowej, AWF Kraków 1991 

59. Żarnowski M., Stan zdrowia psychofizycznego młodzieży a kultura fizyczna, 
„Wychowawca” 1995, 6, s. 16-17 

60. Żebrowska M., psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, warszawa 1975 
61. Żukowska Z., Stres a twój styl życia, „Lider” 1997, 10, s. 5-8. 

 
Badania przeprowadził: Krzysztof Brudnowski mgr wychowania fizycznego (absolwent AWF Warszawa z 1992r. 

i podyplomowych studiów w Miedzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny na KUL) 
 nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie w ZS nr 3 im. T. Kościuszki w 

Hrubieszowie. 


