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Raport o aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży w Polsce (2018) 



Cele zrównoważonego rozwoju 

Źródło: https://www.un.org.pl/  

https://www.un.org.pl/


Przestrzeń szkoły (i nie tylko) 

Jakość przestrzeni, w której przebywamy 
codziennie przez wiele godzin to bardzo  

ważna sprawa. 

 

Parametry przestrzeni takie jako światło, kolor, 
proporcje, wyposażenie wnętrz… mają istotne 

znaczenie dla naszego samopoczucia  
i nastroju (np. szum akustyczny, szum wizualny). 

Źródło: Taraszkiewicz M., Taraszkiewicz Z., Przestrzeń szkoły. Inspiracje do kreowania szkoły jako miejsca integracji 
międzyludzkiej, uczenia się i rozwoju. Grupa Edukacyjna 21, 2018 



15 minut dla czytania w szkole 

Photo by Kyle Glenn on Unsplash 



„Czy można mieć kawałek lasu w szkole?”  

W poszukiwaniu dobrych praktyk… 



20 minut kontaktu z naturą  
obniży poziom hormonu stresu 
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Źródło: Hunter, M. R., Gillespie, B. W., & Chen, S. Y. P. (2019). Urban nature experiences reduce stress in the context of daily 
life based on salivary biomarkers. Frontiers in psychology, 10, 722. 



Zostań Ploggerem! 

• Określenie plogging 
powstało z połączenia 
„joggingu” (z ang. 
rekreacyjne bieganie) ze 
szwedzkim wyrażeniem 
„plocka” (plocka upp), które 
znaczy podnosić - chodzi  
o podnoszenie śmieci.  
 

• W ten sposób powstała 
nowa dyscyplina– bieganie  
i sprzątanie. Przyjemne  
z pożytecznym, czyli fit i eko 
w jednym. 

Photo by Cull & Nguyen on Unsplash 



Świadomy wypoczynek, czyli…  
”ładowanie baterii” 

Czy czas spędzony na kanapie przed 
telewizorem da mi ukojenie?  

Czy wpatrywanie się w monitor 
komputera przyniesie 

wytchnienie dla układu 
nerwowego?  

A może rozmowa telefoniczna 
z przyjacielem jest właściwą 

formą relaksu? 

 

Zastanów się także nad tym, co 
zapewnia Ci spokój?  

Co Cię buduje, sprawia, że jesteś 
silna/-y? 

1. Zadbaj o JAKOŚĆ 
wypoczynku  

2. Pamiętaj o dostarczaniu 
organizmowi ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA 

3. Zrób coś KREATYWNEGO 
4. Celebruj CZAS 
5. Zrób coś PRZYJEMNEGO  
6. WYSYPIAJ SIĘ  
 

Źródło: http://www.zdrowiepsychiczne.org/swiadomy-wypoczynek-a-ladowanie-baterii.html  
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•.  

O plastyczności ludzkiego mózgu 
• Dr Marian Diamond należy do 
twórców nowoczesnej neurobiologii.  

 

•  Mózg nie jest zdeterminowany przez 
genetykę, tylko ulega wpływom 
środowiska.  

 

• Najważniejsze czynniki pozytywnego 
wpływu środowiska na rozwój mózgu to:  
m.in.: 

- odpowiednia dieta,  
- ćwiczenia fizyczne. 
 

Polecam obejrzenie filmu pt.  Dr Diamond – mózg moja miłość 



Technologie informacyjno-komunikacyjne 
/pojęcie ogólne/ 

Główny Urząd Statystyczny definiuje TIK 
następująco: 

 

"Pod pojęciem technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych kryje się rodzina 

technologii przetwarzających, gromadzących  
i przesyłających informacje w formie 

elektronicznej.  

 

 



Ważność telefonu komórkowego  
w różnych sferach życia młodych osób (%)  

– odpowiedzi uczniów 

Dębski, M. (2016). Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce.  
Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia. 



Nowoczesne technologie - możliwości i zagrożenia (1) 
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Nowoczesne technologie - możliwości i zagrożenia (2) 
Skala uzależnienia od Facebooka 

1. Czy spędzasz dużo czasu myśląc o Facebooku lub planie korzystania  
z serwisu? 

2. Czy odczuwasz coraz większą ochotę korzystania z Facebooka? 

3. Czy używasz Facebooka, aby zapomnieć o problemach osobistych? 

4. Czy próbowałeś/aś ograniczyć korzystanie z serwisu bez powodzenia? 

5. Czy stajesz się niespokojny/a lub zmartwiony/a, jeśli nie możesz korzystać z Facebooka? 

6. Czy korzystanie z Facebooka ma negatywny wpływ na Twoją pracę? 

 

Oodpowiedzi: (1) Bardzo rzadko (2) Rzadko (3) Czasami (4) Często (5) Bardzo często.  

 

Autorzy badań sugerując, że cztery odpowiedzi „często" lub „bardzo często" mogą wskazywać 
uzależnienie od Facebooka. 

Źródło: Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction 
scale. Psychological reports, 110(2), 501-517. 



Czy obecnie jest możliwa edukacja 
bez nowych technologii? 

Nowoczesne technologie to nie tylko strefa rozrywki i sposób  
na spędzanie wolnego czasu. 

https://unsplash.com/ 





Podstawa programowa WF 

4-letnie liceum ogólnokształcące 
oraz 5-letnie technikum 

 
II. Aktywność fizyczna. 
1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
4) wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do 
oceny tygodniowej aktywności fizycznej; 
 
2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 
1) diagnozuje, planuje i organizuje własną, tygodniową aktywność 
fizyczną(trening zdrowotny), z uwzględnieniem sportów całego życia 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia 
monitorujące, aplikacje internetowe) i rekomendacji zdrowotnych (np. 
WHO lub UE). 

Źródło: 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-fizyczne.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf 
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf  
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Rekomendacje aktywności fizycznej WHO 

WHO, Physical activity and young people : http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ 
WHO, Physical activity for health 18 - 64 years old: https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recommendations18_64yearsold/en/ 
WHO, physical activity for health 65 years and above: https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recommendations65yearsold/en/  
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Dzienna liczba kroków 

 

• Dzieci 8 -10 lat: 12000-16000 kroków/dziennie 

• Młodzież: 11000-12000  kroków/dziennie 

• Dorośli: 10000-11000 kroków/dziennie 

 

Dla przykładu: 5km = ok. 10 000 kroków 

Źródło: Tudor-Locke  2011 

Photo by Alexander Mils on Unsplash 

Photo by Luke Chesser on Unsplash 



Model rekomendacji szkolnej aktywności fizycznej  
w poszczególnych segmentach dnia szkolnego 

Źródło: Frömel, K., Svozil, Z., Chmelík, F., Jakubec, L., & Groffik, D. (2016). The role of physical education lessons and recesses 
in school lifestyle of adolescents. Journal of school health, 86(2), 143-151. 

Objaśnienia skrótów: 
MVPA – aktywność fizyczna umiarkowana do wysokiej 

HR – częstotliwość skurczów serca 
TPA – całodzienna aktywność fizyczna 

Przed zajęciami w szkole                 W szkole                  Po zajęciach w szkole 
2000 kroków     3000 kroków                             6000 kroków 
10 min MVPA   20 min MVPA                         30 min MVPA 
15-25% TPA     25-50% TPA                               50-60% TPA 
 
 
 
                Lekcje + przerwy    lekcja WF 
                500 kroków/godz.                                                   2000 kroków 
                  10 min MVPA                                                         20 min MVPA 
 
≥50% AF 
1≥85% HR max 



Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej 

Link do strony: https://www.ncbkf.pl/  

https://www.ncbkf.pl/


System INDARES 

Link do strony: http://indares.com/public/  

http://indares.com/public/


Aplikacje dla ucznia i nie tylko… 

• Kahoot (quizy) 
• Quizziz (quizy) 
• Actionbound, Geocaching 

(gry terenowe) 
• Kody QR 
• HIIT - trening interwałowy 

(Android) 
• Interval Timer 
• Zdrowe Zakupy 
• Czytamy Etykiety 
• Endomondo - Bieganie & 

Rower 
• Garmin Connect™ 

 
 

 

• RunKeeper 
• Samsung Health 
• Google Fit: Health and Activity 

Tracking 
• 30 Day Fitness Challenge - 

Workout at Home 
• Headspace: Meditation & 

Sleep 
• Spotify: Listen to new music, 

podcasts, and songs 
 

Akcje społeczne  
z aplikacją w tle: 

• Pomoc Mierzona Kilometrami 
• odLOTTOwa jazda 

 
 



BodyTune – czy warto? Nie warto. 



Aktywne przerwy: 
HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions 

Link do strony internetowej: http://hopsports.com/what-is-brain-breaks   
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Platforma Just Dance Now 



Link do strony internetowej: http://recallgames.com/  

Recall: Games of the Past   
– Sports for Today 

http://recallgames.com/


Przydatne aplikacje (1) – przypominacze i alarmy 

Technika Pomodoro – najprostsza metoda zarządzania czasem.  
Więcej na temat techniki Pomodoro znajdziesz na stronie PomodoroTechnique.com  

 Focus Time (iOS) 
(http://focustimeapp.com/)  

 Marinara Timer (Web) 
(www.marinaratimer.com) 

 Stand Up! (iOS) 
(www.raisedsquare.com/standup/) 

 Time Out (Mac) 
(www.dejal.com/timeout/) 

 Tomighty (Mac/Windows) 
(www.tomighty.org)  

 Do nothing for 2 minutes: 
(http://www.donothingfor2minutes.c
om/)   
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Przydatne aplikacje (2) - zdrowe oczy 

 EyeLeo (Windows) 
(http://eyeleo.com/) 

 f.Lux (Mac/Windows) 
(http://justgetflux.com/) 

 Twilight (Android) 
(http://twilight.urbandroid.org/)  
 

http://eyeleo.com/
http://justgetflux.com/
http://twilight.urbandroid.org/


Take Home Message 



Dr Agata Korcz 
E-mail: korcz@awf.poznan.pl 

mailto:korcz@awf.poznan.pl

