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ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 

W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU DZIECKA 

 

Aktywność ruchowa jest jednym z najważniejszych czynników, które pomagają zachować zdrowie 

i sprawność fizyczną. 

Można ją definiować, jako pracę mięśni szkieletowych, której towarzyszą czynnościowe zmiany 

w organizmie albo też, jako ilość ruchu konieczną do zachowania zdrowia. 

 

OKRES NIEMOWLĘCY  

W okresie niemowlęcym rozwój motoryczny dziecka zdrowego przebiega automatycznie i jest ściśle 

związany z rozwojem umysłowym. Niemowlę w ciągu 12 miesięcy przechodzi od działania odruchowego 

do celowego, od bezradności do sprawności lokomocyjnej i manipulacyjnej. Osiąga też umiejętność 

komunikacji z otoczeniem.  

W tym okresie ruch stanowi niezbędny bodziec uaktywniający wszystkie procesy zachodzące 

w organizmie. Jest niezbędny dla harmonijnego rozwoju nowych i doskonalenia już nabytych umiejętności 

motorycznych i poznawczych. Rola rodzica polega na umożliwieniu nieskrępowanego rozwoju poprzez 

właściwą pielęgnację, łagodną stymulację i radosną zabawę. 

 

OKRES PRZEDSZKOLNY  

W okresie przedszkolnym następuje stopniowe zwolnienie tempa rozwoju.  

Zdrowy przedszkolak swobodnie biega, skacze, utrzymuje równowagę.  

Aktywność ruchowa wywołuje wiele korzystnych zmian we wszystkich układach młodego organizmu:  

 w układzie kostno – stawowym przyspiesza mineralizację szkieletu, kształtuje stawy, wzmacnia układ 

więzadłowy;  

 w układzie mięśniowym zwiększa masę, siłę, elastyczność i wytrzymałość mięśni;  

 stymuluje rozwój układu oddechowego, powoduje zwiększenie pojemności oddechowej płuc;  

 korzystnie wpływa na rozwój układu krążenia w tym mięśnia sercowego i naczyń;  

 stymuluje mielinizację włókien nerwowych co wpływa między innymi na szybkość przewodzenia 

bodźców nerwowych i rozwój koordynacji ruchowej;  

 poprawia procesy metaboliczne, zapobiega nadwadze i otyłości,  

 stymuluje układ immunologiczny zwiększając odporność dziecka  
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WIEK SZKOLNY  

W tym okresie dziecko ma doskonale opanowane podstawowe czynności ruchowe, ruchy są płynne, 

rytmiczne, skoordynowane.  

Łatwo nabywa nowych umiejętności jak pływanie, jada na rowerze, rolkach, łyżwach czy nartach.  

W trakcie aktywności ruchowej rozwija wytrzymałość, szybkość, zręczność równowagę i gibkość. Ponadto 

poznaje nowe przestrzenie i ich granice nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego lecz także 

społecznego. Zespołowe gry i zabawy ruchowe uczą współdziałania w grupie, zdrowego 

współzawodnictwa, radzenia sobie z sukcesem i porażką. Jednocześnie w związku z obowiązkami 

szkolnymi jego spontaniczna aktywność ruchowa zostaje ograniczona.  

Wykorzystywanie każdej wolnej chwili na gry i zabawy ruchowe zwłaszcza na świeżym powietrzu 

zmniejszy ryzyko rozwoju wad postawy związanych z okresem przyspieszonego wzrostu i siedzącym 

trybem życia. 

 

OKRES DOJRZEWANIA  

W okresie dojrzewania następuje przejściowe zakłócenie rozwoju motorycznego. W wyniku 

przyspieszonego, ale nieharmonijnego wzrastania zmianie ulegają proporcje ciała, występuje spadek 

koordynacji i precyzji ruchów.  

W tym okresie często rozwijają się wady postawy lub pogłębiają istniejące nieprawidłowości budowy ciała. 

Zmianom fizycznym towarzyszy kształtowanie osobowości, chwiejność nastrojów, niekiedy negatywizm. 

Jak wskazują badania wraz z wiekiem wzrasta odsetek młodzieży mało aktywnej ruchowo. Uczniowie 

unikają zajęć wychowania fizycznego. Niejednokrotnie zwolnienia wystawiają sami rodzice. Regularna 

aktywność fizyczna poza budowaniem zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych zmniejszy ryzyko 

wystąpienia nadwagi, wad postawy a w przyszłości zespołów bólowych kręgosłupa, chorób układu 

krążenia czy cukrzycy. Ruch wpływa korzystnie również na sferę psychiczną, wspomaga sprawność 

intelektualną, daje odprężenie, ułatwia adaptację, poprawia nastrój. 

 

PIRAMIDA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 Po takim wstępie na pewno nasuną się wątpliwości jak i ile ćwiczyć. W celu odpowiedzi na te pytania 

została opracowana piramida aktywności fizycznej.  

Obrazuje ona prawidłowy rozkład różnych form aktywności ruchowej pozwalający na utrzymanie dobrej 

kondycji fizycznej i zdrowia.  

Podstawowe piętro to formy ruchu związane z codziennymi czynnościami życiowymi. Zgodnie 

z wytycznymi każdego dnia należy najwięcej jak to możliwe: chodzić w drodze do przedszkola czy szkoły, 

na spacery, pokonywać odcinki schodów, wykonywać prace w domu i jeśli to możliwe w ogrodzie. Mówiąc 

inaczej ograniczyć korzystanie z każdego z trzech foteli tj. przy biurku, w samochodzie i przed telewizorem.  

Na drugim piętrze piramidy znajdują się rekreacyjne formy aktywności ruchowej jak gry i zabawy z piłką, 

jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, łyżwach. Najlepiej aby odbywały się one na świeżym powietrzu, 
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nie rzadziej niż 3-5 razy w tygodniu, a wysiłek o umiarkowanej intensywności powinien trwać jednorazowo 

nie krócej niż 20 min  

Trzecie piętro piramidy to ćwiczenia rozwijające siłę i wytrzymałość, rozciągające, kształtujące estetykę 

ruchu. Zazwyczaj są to zajęcia zorganizowane, prowadzone przez specjalistów takie jak pływanie, sporty 

walki, gimnastyka, taniec. Zaleca się korzystanie z nich co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Jako aktywność 

fizyczną z trzeciego piętra piramidy warto wybrać wspólnie z dzieckiem jego ulubioną formę ruchu.  

 

Na wierzchołku piramidy znajdują się formy aktywności, które ze zdrowotnego punktu widzenia należy 

ograniczyć takie jak oglądanie TV, korzystanie z komputera, tabletu, smartfona. Chociaż trudno dziś sobie 

wyobrazić życie bez ekranów i monitorów jednak używanie ich powinno odbywać się w rozsądnych 

ramach czasowych. Rolą rodziców jest ustalenie zasad korzystania z tych urządzeń oraz konsekwentna 

kontrola ich przestrzegania.  

 

Warto podkreślić, że na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży bardzo duży wpływ mają rodzice. Poprzez 

dawanie przykładu własnej aktywności oraz organizowanie zajęć ruchowych wspólnie z dziećmi kształtują 

w nich umiejętność i nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspólne wy-cieczki, gry i zabawy 

zaprocentują nie tylko zdrowiem i lepszą sprawnością fizyczną ale również dostarczą wiele radości i 

zacieśnią więzy rodzinne. 


