
FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY 

  

Współcześni badacze czasu wolnego: pedagodzy, psycholodzy czy socjolodzy 

zwracają uwagę na rangę odpoczynku dla prawidłowego i zrównoważonego życia 

człowieka.  Od jakości wykorzystania wolnego czasu zależy poziom wykonywanej 

pracy, codziennego samopoczucia i zdrowia, czyli jakość życia.  

Czas wolny, jak pisze K. Czajkowski1, to „czas swobodnego wyboru form czynnego 

wypoczynku, rozrywki, zainteresowań odpowiadających jednostce. Powinien to być 

czas spędzony aktywnie, wypełniony poszukiwaniem nowych celów, które pozwolą 

na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie własnej roli  

w społeczeństwie.” W aspekcie higieniczno-zdrowotnym czas wolny jest niezbędny 

jako zabezpieczenie młodego organizmu przed nadmiernym obciążeniem 

obowiązkami i zadaniami szkolnymi, spełnia profilaktyczną rolę ochrony zdrowia 

dzieci i młodzieży. 

Okres młodszy szkolny, trwający od rozpoczęcia przez dziecko edukacji na szczeblu 

podstawowym do pierwszych oznak dojrzewania, związany jest bezpośrednio ze 

zmianą warunków życia i nałożeniem na dziecko nowych obowiązków. W okresie 

tym dzieci garną się do współzawodnictwa i z ochotą angażują w proponowane im 

formy ruchu. Wiek młodzieńczy jest okresem, kiedy utrwalają się nawyki przenoszone 

na życie dorosłe dlatego bardzo ważne wydaje się wykształcenie w tym czasie  

u młodzieży właściwych postaw w stosunku do kultury fizycznej i nawyku 

podejmowania aktywności ruchowej.  

W kształtowaniu osobowości dziecka, a przede wszystkim w rozwoju jego uzdolnień, 

zainteresowań, rozwoju psychologicznym i fizycznym ważne miejsce zajmują sposoby 

spędzania czasu wolnego. Kluczowe znaczenie we wspieraniu tego rozwoju ma 

rodzina, która stanowi środowisko biologiczne, społeczne, kulturowe i wychowawcze. 

Rodzice są wzorcem, który dziecko naśladuje i powiela w swoich zabawach. Istotną 

zatem rolę w kształtowaniu postaw przejmują rodzice i opiekunowie. W dużej mierze 

to od nich zależy, jak dziecko spożytkuje czas poza zajęciami szkolnymi.  
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„Dorośli są zazwyczaj inspiracją zachowań  dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Jednak coraz częściej podkreśla się, że sposób spędzania czasu wolnego uczniów 

klas I–III jest uzależniony od rówieśników oraz panującej w tym obszarze mody.”2 

Badania naukowe wskazują, że pomimo szerokiego zakresu proponowanych zajęć, 

uczniowie wciąż poświęcają zbyt mało czasu na aktywność ruchową i nie doceniają 

spacerów czy wycieczek rowerowych za miasto. Sport i rekreacja zajmuje jedno  

z ostatnich miejsc wśród form spędzania czasu wolnego. Priorytetem staje się Internet 

i telewizja, która jest dominującym elementem w codziennym funkcjonowaniu dzieci 

i młodzieży.3 

Celem tego artykułu jest omówienie wyników badań  przeprowadzonych wśród 

uczniów Szkoły Podstawowej w Pyrzycach.  W badaniu diagnostycznym 

zastosowano anonimową ankietę opracowaną przez autora artykułu, udostępnioną 

w formie online na stronie internetowej naszej szkoły sppyrzyce.pl. Respondenci 

stanowili populację uczniów w przedziale wiekowym 8-15 lat, co przypada na klasy  

II-VIII i 3 gimn. Badani zostali poinformowani o celu sondażu, jego dobrowolności oraz 

anonimowej formie odpowiedzi. Zebrany materiał pozwolił uzyskać dane potrzebne 

do oceny podejmowania aktywności fizycznej oraz spędzania czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież naszej szkoły. Wyniki mogą stanowić sygnał dla rodziców, 

opiekunów i nauczycieli, którzy powinni pełnić rolę inspirująco edukacyjną w zakresie 

organizacji zajęć pozalekcyjnych, jak i czasu wolnego. 

Diagnozę przeprowadzono w maju 2019r. Ankieta zawierała 17 pytań w tym  

3 dotyczące płci, klasy i miejsca zamieszkania z podziałem na miasto i wieś.   

W pytaniach respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedź oraz 

udzielenia własnej. W badaniu wzięło udział 166 uczniów, w tym 85 dziewcząt  

i 81 chłopców. Większość uczniów – 74% to mieszkańcy Pyrzyc.  

Jak wynika z analizy danych  ponad połowa ankietowanych uczniów naszej szkoły 

ma około 2-4 godzin dziennie wolnego czasu.  71% badanych ten czas poświęca na 

realizację swoich zainteresowań, 5% nie realizuje się, a dla 24% trudno to 

jednoznacznie określić. Połowa ankietowanych uczniów po lekcjach przebywa   

w domu, 39% u znajomych, 10 % na dworze a tylko 1% badanych w szkole.  
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Na pytanie, co robisz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, uczniowie mogli udzielić 

więcej niż jednej odpowiedzi. Jak widać na poniższym wykresie, niepokojąco duży 

odsetek uczniów, w większości ze wsi, nudzi się nie podejmując żadnej aktywności. 

Przed telewizorem i komputerem czas spędza 1/3  ankietowanych, czynnie, 

uprawiając sport lub zabawy ruchowe 23% uczniów (klas młodszych i sportowej),  

na lekturę czas poświęca 13% ankietowanej młodzieży. 

 

 

Wykres 1. Co robisz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych? 

 

Z proponowanych ofert zajęć pozalekcyjnych w szkole korzysta 11% badanych 

uczniów. Najczęściej wybierane są zajęcia sportowe 28%, nauka języka obcego 10%, 

gra na instrumencie, taniec – 7%, koła zainteresowań - 5%. Ponad połowa badanych 

nie  korzysta z żadnych zajęć pozalekcyjnych. 

56% ankietowanych, czas wolny najchętniej spędzałoby z rówieśnikami, z rodziną 

deklarowało 27%, a 17% młodych ludzi, woli ten czas spędzać samotnie.4 
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W formach spędzania czasu z rodziną najczęściej pojawiały się wspólne  

spacery 43%, pomoc w odrabianiu lekcji 6% (głownie odpowiedzi uczniów klas młodszych), 

przed telewizorem, komputerem – 36%, na działce 35%, opieka nad młodszym 

rodzeństwem – 22%. Inne to min.: rozmowy, wspólne oglądanie filmów, wypady do 

kina/restauracji. Przy czym w ciągi roku do kina często chodzi 1/3 ankietowanych 

uczniów i głównie są to dziewczęta, 50% rzadko, a 19% prawie wcale nie ogląda 

filmów na dużym ekranie. 

Wyniki ankiety jednoznacznie pokazują, że dla dzieci i młodzieży ważni są rówieśnicy. 

W ich towarzystwie najchętniej spędzają czas (w kolejności od najczęściej do rzadziej)  

na rowerach, spacerach, bawiąc się w domu, przed komputerem, telewizorem, 

grając w gry planszowe, przesiadując pod blokiem, imprezując.  

Blisko połowa ankietowanych (jak widać na wykresie 2)  czas wolny od zajęć lekcyjnych 

spędza przy komputerze, muzyki słucha 41%, gry i zabawy na świeżym powietrzu 

preferuje 41% ankietowanych, na sportowo 26% i tyle samo przed telewizorem,  

12% badanych odpoczywa czytając książki. W tym pytaniu uczniowie mogli dopisać 

inne odpowiedzi.  Były to, powtarzające się: gram w piłkę nożną, imprezuję, śpię, 

jeżdżę rowerem, gram na konsoli. Nie pojawiła się żadna wskazująca na realizację 

konkretnej pasji, np.: majsterkowanie, kolekcjonowanie, malowanie, gra w szachy,  

gotowanie czy inne. 

 

Wykres 2. W jaki sposób najczęściej spędzasz czas wolny? 
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Codzienną  aktywność fizyczną deklaruje 41% respondentów, 3 razy w tygodniu 25%, 

sporadycznie 17%. Dominującą deklarowaną formą aktywności jest jazda na  

rowerze 58%, gry zespołowe (np. koszykówka, siatkówka, piłka nożna) 39%, bieganie 32%, 

jazda na rolkach 18%, pływanie 10%, sporty sezonowe (np. narty) 6% ankietowanych. 

Żadnej aktywności fizycznej nie podejmuje7% badanej młodzieży. Najczęstszą 

wskazywaną przez ankietowanych przyczyną było  brak motywacji i silnej woli – 47%, 

brak czasu – 39%, część uczniów ograniczenia widzi w braku funduszu -16%, zdrowie 

wybrało 10% badanych, a dla najbardziej aktywnych  nie ma żadnych ograniczeń.   

WNIOSKI 

Jak wynika z analizy danych, młodsi uczniowie naszej szkoły chętnie spędzają 

aktywnie czas wspólnie z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Starsi preferują komputer 

i telewizor, a 14% badanej młodzieży zdecydowanie nie wie jak zagospodarować  

swój czas wolny. Przeprowadzone badania wykazują spadek jakości wykorzystywania 

czasu wolnego w zakresie aktywności fizycznej i uczestnictwa kulturowego na rzecz  

telewizji i Internetu. Zapał młodzieży do działania i uczęszczania na zorganizowane 

zajęcia jest mały. Dzieci potrzebują motywacji i wsparcia ze strony dorosłych. 

Zarówno rodzice/opiekunowie jak i szkoła pełnią bardzo ważną rolę w procesie 

kształcenia zachowań zdrowotnych. Wszelkie czynności mające na celu 

organizowanie i propagowanie ciekawych zajęć pozaszkolnych powinny odbywać 

się w ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców. Tylko tak silny bodziec motywacyjny 

ma duże szanse efektywnie rzutować na kulturę zdrowotną dzieci i młodzieży. 

 

REKOMENDACJE 

1. Na lekcjach omawiać i przedstawiać propozycje różnych form spędzania czasu 

wolnego, zwłaszcza przed feriami i wakacjami. 

2. Poruszać tematy aktywności fizycznej i sportów nie wymagających nakładów 

finansowych. 

3. Zachęcać dzieci i młodzież do aktywności wraz z rodzicami. 

4. Uczniów motywować do poszukiwania i rozwijania swoich zainteresowań. 

 

 



Propozycje dla rodziców: 

5. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki tematyczne, sporty rekreacyjne, 

turystyka piesza i rowerowa. 

6. Zajęcia artystyczne (pobudzanie wyobraźni: pisanie opowiadań, scenariuszy, 

tworzenie postaci, przedstawień), majsterkowanie, gotowanie, malowanie itp. 

7. Oglądanie na żywo imprez sportowych/artystycznych, zgłębianie w domu 

wiedzy o interesujących dziecko sportowcach/artystach, tematach. 

8. Wspieranie indywidualnych zamiłowań dziecka, np. fotografia, kolekcjonerstwo. 
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