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Abstract
The main purpose of researches conducted was to establish diagnosis of youth

recreation needs, characterize their forms of recreation, especially motor, prefe-

rences and a make a confrontation between needs declared and actual recreation

activities. This overview is based on data obtained via diagnostic poll method

from 388 pupils of chosen VI classes of primary schools and II and III classes of

junior high schools. The researches were made in 2004. The results obtained show

that the pupils do not accomplish their needs during their free time after classes or

during winter or summer holidays. In their opinion time for leisure is insufficient

and too small.

Wstêp
Celem przeprowadzonych badañ by³o zdiagnozowanie potrzeb rekreacyjnych

m³odzie¿y, okreœlenie preferencji dotycz¹cych rekreacji, zw³aszcza ruchowej oraz

dokonanie konfrontacji wymienianych przez nich potrzeb z deklarowanymi za-

chowaniami rekreacyjnymi. Materia³ niniejszego opracowania stanowi¹ dane

uzyskane metod¹ sonda¿u diagnostycznego od 388 uczniów wybranych VI klas

szkó³ podstawowych i II i III klas gimnazjalnych w Czêstochowie. Badania zreali-

zowano w 2004 roku. Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e uczniowie nie zaspokajaj¹

swoich potrzeb rekreacyjnych zarówno w czasie wolnym w szkole, poza zajê-

ciami szkolnymi oraz w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. W opinii bada-

nych iloœæ czasu przeznaczonego na wypoczynek jest zbyt ma³a.
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Rekreacja to dobrowolne czynnoœci umotywowane wyp³ywaj¹cym z nich za-

dowoleniem, które regeneruj¹ si³y fizyczne, psychiczne i twórcze. Czynnoœci te

realizowane s¹ w czasie wolnym, którym m³odzie¿ szkolna powinna rozporz¹dzaæ

zgodnie z w³asnymi zainteresowaniami. Nie wymaga specjalnego uzasadnienia

stwierdzenie, ¿e zajêcia w czasie wolnym powinny przede wszystkim sprzyjaæ

zdrowiu i socjalizacji oraz stanowiæ Ÿród³o satysfakcji i samorealizacji. Rekreacja

zatem to nie tylko przyjemne spêdzanie czasu wolnego, ale równie¿ wykorzysta-

nie go w sposób spo³ecznie po¿yteczny i aprobowany, konstruktywny dla dalsze-

go rozwoju osobowoœci. Dziêki zachowaniom rekreacyjnym cz³owiek mo¿e na

ka¿- dym etapie (cyklu) swojego ¿ycia realizowaæ swoje potrzeby [4, 5, 6] i ka¿de

podejmowane przez cz³owieka zajêcie rekreacyjne staje siê zbiorem wartoœci,

dziêki którym mo¿e byæ zaspokojony ca³y pakiet jego indywidualnych potrzeb.

Najbardziej istotnymi s¹ potrzeby zdrowotne, potrzeby rozrywki, ruchu, po-

znawcze, ale te¿ potrzeby kontaktów towarzyskich. Wymienionym potrzebom od-

powiadaj¹ funkcje przypisywane rekreacji: zdrowotne, wypoczynkowe,

rozrywkowe, spo³eczno-aktywizuj¹ce i kszta³tuj¹ce zainteresowania [5]. Rekre-

acja w odniesieniu do m³odzie¿y szkolnej obejmuje ró¿ne formy organizowania

czasu wolnego i to zarówno w ci¹gu roku szkolnego, jak i w okresie wakacji i ferii.

M³odzie¿ podejmuje nastêpuj¹ce rodzaje rekreacji: ruchow¹ (æwiczenia fizyczne,

gimnastyka, gry terenowe, zabawy ruchowe, tenis, p³ywanie, narciarstwo,

³y¿wiarstwo, zespo³owe gry sportowe, lekka atletyka, jazda: na rowerze, rolkach

itp.), turystyczn¹ (wycieczki, rajdy), twórcz¹ (zajêcia muzyczne, plastyczne, te-

atralne, majsterkowanie itp.), kulturalno-rozrywkow¹ (s³uchanie muzyki, ogl¹da-

nie telewizji, zajêcia przy komputerze, spotkania towarzyskie, uczestnictwo

w ró¿nych imprezach kulturalnych i artystycznych, kino, teatr oraz czytelnictwo).

Zdaniem specjalistów, racjonalny, sprzyjaj¹cy zdrowiu tryb ¿ycia ucznia, podobnie

jak u cz³owieka doros³ego, powinien uwzglêdniaæ czas na zajêcia zwi¹zane

z nauk¹, odpoczynkiem oraz czas przeznaczony na zabiegi higieniczne [7].

Rekreacja powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ ¿ycia ucznia, wp³ywaæ na jego

osobowoœæ, zachowanie, sposób myœlenia i system wartoœci. Pe³ne zaspokojenie

potrzeb m³odych ludzi w tym zakresie zale¿y od wielkoœci czasu wolnego oraz

mo¿liwoœci samodzielnego wyboru i realizacji preferowanych form rekreacji.

Celem przeprowadzonych badañ by³o zdiagnozowanie potrzeb rekreacyjnych

m³odzie¿y, okreœlenie preferencji dotycz¹cych rekreacji, zw³aszcza ruchowej oraz

dokonanie konfrontacji wymienianych potrzeb z deklarowanymi zachowaniami

rekreacyjnymi.

Materia³ i metody
Materia³ niniejszego opracowania stanowi¹ dane uzyskane metod¹ sonda¿u

diagnostycznego przeprowadzonego wœród 388 uczniów wybranych klas VI szkó³

podstawowych i II i III klas gimnazjalnych w Czêstochowie. Badania zrealizowa-

no w 2004 roku. Narzêdzie badawcze stanowi³ kwestionariusz ankietowy, który

zawiera³ pytania dotycz¹ce sposobów realizacji potrzeb rekreacyjnych w czasie
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pobytu ucznia w szkole, na zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, jak ró-

wnie¿ w czasie wolnym nie organizowanym przez placówki nauczania i wycho-

wania. Respondenci odpowiadali na pytania dotycz¹ce preferencji uczestnictwa w

okreœlonych formach rekreacyjnych (w tym zwi¹zanych z rekreacj¹ ruchowa) or-

ganizowanych przez szko³ê lub rodzinê.

Wyniki badañ i dyskusja
Zajêcia lekcyjne zajmuj¹ od 4–5 do 6–8 godzin dziennie na ró¿nych etapach

edukacji i s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zmêczenia. Uczniowie mog¹ odpoczywaæ i rege-

nerowaæ si³y podczas pobytu w szkole w trakcie æwiczeñ œródlekcyjnych i przerw

miêdzy lekcjami, przy czym przerwa tzw. d³uga lub du¿a winna byæ przeznaczona

na zjedzenie posi³ku i rekreacjê ruchow¹, dziêki której uczeñ mo¿e siê odprê¿yæ

fizycznie i psychicznie. Wypowiedzi uczniów dotycz¹ce du¿ych przerw zestawio-

no w tabeli 1.

Uwagê zwraca rozbie¿noœæ miêdzy deklarowanymi miejscami spêdzania prze-

rwy (wiêkszoœæ badanych wymienia budynek szko³y) a oczekiwaniami – 75,8%

dziewcz¹t i 79,7% ch³opców chcia³oby odpoczywaæ aktywnie poza budynkiem

szko³y. Wypowiedzi uczniów potwierdzaj¹ powszechnie obserwowane zjawisko

wiêkszego zainteresowania ch³opców zajêciami sportowymi [2, 3]. Niepokoj¹ce

natomiast s¹ wybory blisko jednej czwartej badanych, którzy du¿¹ przerwê chcie-

liby wykorzystaæ jedynie na wypoczynek bierny. Przygotowanie bezpiecznego

wypoczynku na du¿ej przerwie z pewnoœci¹ wymaga nowych rozwi¹zañ systemo-

wych w szko³ach, w tym wyd³u¿enia przerwy do 30–40 minut, zorganizowania

dy¿urów nauczycieli oraz opracowania planów zajêæ rekreacyjnych. Wydaje siê,

¿e takie rozwi¹zania ze wzglêdu na opór ze strony œrodowisk nauczycielskich i ro-

dziców nie bêd¹ w najbli¿szym czasie mo¿liwe do realizacji.

Tabela 1. Opinie uczniów dotycz¹ce du¿ej przerwy (w procentach wskazañ).
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Elementem rekreacji w trakcie zajêæ lekcyjnych s¹ tak¿e lekcje wychowania fi-

zycznego. Na lekcjach wychowania fizycznego dominuj¹ zajêcia ruchowe, pod-

czas gdy na innych przedmiotach praca umys³owa. Lekcje te winny byæ

atrakcyjne, dostosowane do zainteresowañ i potrzeb wychowanków. Czêstoœæ od-

powiedzi twierdz¹cych na pytanie „Czy chêtnie bierzesz udzia³ w lekcjach wy-

chowania fizycznego” by³a znacz¹co wiêksza u ch³opców (96%) ni¿ u dziewcz¹t

(68,4%). Argumenty najczêœciej przytaczane dla uzasadnienia pozytywnego sto-

sunku do tych zajêæ to: „lubiê sport i wf” (54,3%), „lekcje te s¹ odprê¿eniem psy-

chicznym” (10,8%), „pozwalaj¹ zapomnieæ o k³opotach” (6,2%), „poprawiaj¹

samopoczucie” (3,9%), „s¹ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ uprawiania sportu w ci¹gu dnia”.

Wydaje siê, i¿ przytoczone wypowiedzi potwierdzaj¹ wysok¹ rangê zajêæ wycho-

wania fizycznego w szkole.

Do zajêæ pozalekcyjnych nale¿y zaliczyæ wszystkie ponadobowi¹zkowe zajê-

cia m³odzie¿y organizowane przez szko³ê. Natomiast zajêcia pozaszkolne to

dzia³alnoœæ m³odzie¿y odbywaj¹ca siê poza szko³¹ na co dzieñ i w dni wolne od

nauki. Na zajêciach pozalekcyjnych powinien dominowaæ wypoczynek i rekre-

acja o charakterze zorganizowanym. Obecnie szko³y z ró¿nych powodów, czêsto

ekonomicznych, rezygnuj¹ z organizowania dodatkowych zajêæ. Wœród badanych

do uczestnictwa w zajêciach pozalekcyjnych przyznaje siê jedynie 24,2%

dziewcz¹t i 21,2% ch³opców. Pozostali przedstawiaj¹ powody, które t³umacz¹

brak zainteresowania ofert¹ szko³y. Najczêœciej wymieniany jest brak czasu

(23,3%), zajêcia nie odpowiadaj¹ zainteresowaniom (18,5%), zajêcia nie odby-

waj¹ siê, lub nie ma o nich informacji (9,6%), zajêcia nie s¹ ciekawe (8,2%).

Przedstawione wypowiedzi mo¿na uzupe³niæ przekonaniem wiêkszoœci badanych

o tym, ¿e bardziej atrakcyjne s¹ formy rekreacji organizowane samodzielnie (72%

wskazañ ch³opców i dziewcz¹t) ni¿ prowadzone w grupach przez nauczyciela lub

instruktora. Jednak¿e w odpowiedzi na pytanie „co chcia³byœ robiæ na zajêciach

pozalekcyjnych” ankietowani przedstawili doœæ szeroki wachlarz propozycji,

ujawniaj¹c swoje zainteresowania (tab. 2).

Zwraca uwagê wysoka pozycja ró¿nych form rekreacji ruchowej wymienianych

przez dziewczêta, szczególnie wycieczek i tañca. Byæ mo¿e takie w³aœnie zajêcia

oferowane przez szko³ê przyczyni³yby siê do zwiêkszenia aktywnoœci fizycznej na-

szej m³odzie¿y. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e ch³opcy oprócz zajêæ sportowych

oczekuj¹ zajêæ o charakterze kulturalnym, takich jak s³uchanie muzyki, gra na in-

strumencie, czy te¿ dyskusje. Pozwala to s¹dziæ, i¿ istniej¹ znaczne i zró¿nicowane

potrzeby rekreacyjne m³odych ludzi, których szko³a niestety nie zaspokaja.
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Tabela 2. Formy zajêæ pozalekcyjnych, w których ankietowani chcieliby

uczestnicz¹ (wskazania nie sumuj¹ siê do 100).

Kolejne pytanie ankiety dotyczy³o ulubionej formy rekreacji po zajêciach

w szkole, przy czym badani mieli wymieniæ tylko jeden rodzaj aktywnoœci. Ze-

stawienie odpowiedzi znajduje siê w tabeli 3.

Przesz³o jedna trzecia ch³opców wymienia zajêcia sportowe jako ulubione, na

dalszych miejscach plasuj¹ siê: s³uchanie muzyki, praca z komputerem i spotkania

towarzyskie. Dziewczêta wymieniaj¹ najczêœciej spotkania towarzyskie, s³ucha-

nie muzyki, czytanie ksi¹¿ek a na czwartym miejscu sport, który ma podobn¹ iloœæ

wskazañ co praca z komputerem. Przedstawione wyniki dobitnie wskazuj¹ na

wyj¹tkowo nisk¹ rangê sportu, b¹dŸ innych dzia³añ wymagaj¹cych aktywnoœci ru-

chowej w czasie wolnym, nie organizowanym przez szko³ê.

Tabela 3. Ulubiona forma rekreacji po zajêciach szkolnych w procentach

wskazañ
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Na pytanie o przeszkody w uprawianiu rekreacji ruchowej najczêœciej wymie-

niano: brak czasu –55,1%, brak obiektów i terenów sportowych – 12,4%, rodzice

lub nauczyciele – 10,8%, przy czym co pi¹ty badany stwierdzi³, i¿ nic nie stoi na

przeszkodzie. W odpowiedzi na pytanie: „Jakim sprzêtem sportowym dysponu-

jesz w domu?” dziewczêta w kolejnoœci wymienia³y: pi³ki, rowery, ³y¿wy, sprzêt

do badmintona, ³y¿worolki, sanki. Czêstoœæ wymieniania sprzêtu zawiera³a siê od

blisko 50% do 30%, rzadziej wymieniano sprzêt do tenisa ziemnego, sto³owego,

skakanki, narty a jedynie 4% respondentek nie poda³o ¿adnych przyk³adów.

Ch³opcy w pierwszym rzêdzie wymieniali: pi³ki, sprzêt do tenisa sto³owego, ro-

wery, ³y¿wy (od 69% do 30%), nastêpnie sprzêt do tenisa ziemnego, badmintona,

narty, sanki, i tylko 2% badanych wybra³o odpowiedŸ „nie posiadam”. Do ulubio-

nych zajêæ sportowych badanej m³odzie¿y (Tab. 4) nale¿¹ gry zespo³owe i p³ywa-

nie, natomiast pozycje innych zajêæ sportowych w przedstawionym rankingu s¹

ró¿ne, w zale¿noœci od p³ci [2, 3].

W podobnych badaniach, realizowanych w Zak³adzie Kultury Fizycznej WSP

w Czêstochowie w latach 1998–1999, uzyskano zbli¿one dane na temat wyborów

m³odzie¿y, przy czym o wiele wy¿sz¹ pozycjê uzyska³a jazda na rowerze [2, 3].

W ocenie respondentów iloœæ czasu, jaki mog¹ poœwiêciæ na rekreacjê, jest

w ci¹gu tygodnia zbyt ma³a. Dziewczêta szacuj¹ j¹ przeciêtnie na 6,5 godziny,

a ch³opcy na 9 godzin. Jedynie 30% uczennic i 35% uczniów dysponuje wystar-

czaj¹c¹ iloœci¹ czasu na zaspokojenie swoich potrzeb rekreacyjnych.

Wakacje zimowe i letnie to czas przeznaczony na rekreacjê w ró¿nych jej wy-

miarach. Wskazane by³oby, gdyby m³odzie¿ w tym czasie mog³a wypoczywaæ

poza miejscem zamieszkania, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Tabela 4. Ulubione zajêcia sportowe w procentach wskazañ
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Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby w tym czasie wystêpowa³y odpowiednio dobrane

aktywne i bierne formy wypoczynku. Wydaje siê, i¿ odpowiedzialnymi za zorga-

nizowanie w³aœciwej rekreacji s¹ przede wszystkim rodzice, którzy wybieraj¹

b¹dŸ akceptuj¹ wybory swoich dzieci, finansuj¹ i kontroluj¹ sposób spêdzania

czasu wolnego. Pomoc¹ w tym s³u¿yæ powinny szko³y, organizacje m³odzie¿owe,

turystyczne, samorz¹dy itp., proponuj¹c zorganizowane formy wypoczynku. Wy-

niki przeprowadzonych badañ wyraŸnie wskazuj¹ na znaczne niedostatki – zdecy-

dowana wiêkszoœæ (70,5% dziewcz¹t i 64,7% ch³opców) twierdzi, i¿ nie

zaspokaja w czasie wakacji letnich swych potrzeb rekreacyjnych. Odnoœnie okre-

su wakacji zimowych wskaŸniki te s¹ nieco inne, zwiêksza siê odsetek dziewcz¹t

do 73,7%, a zmniejsza ch³opców do 54,6%. Odpowiedzi uczniów co do sposobów

spêdzania wakacji s¹ mocno zró¿nicowane. Co druga dziewczyna wybiera zorga-

nizowane formy - kolonie lub obozy m³odzie¿owe, mniej, bo tylko 10,5%, obozy

sportowe. Zaskakuj¹co du¿o, bo a¿ jedna trzecia badanych uczennic, wybiera wa-

kacje w miejscu zamieszkania. Chêtnych do wyjazdu z rodzicami na wczasy jest

18,9 %, a na samodzielne wyjazdy w gronie rówieœników wybra³oby siê oko³o

12% respondentek.

Ch³opcy równie¿ najczêœciej wybieraj¹ obozy m³odzie¿owe (36,2%), ale

zwolenników obozów sportowych jest trzykrotnie wiêcej ni¿ wœród dziewcz¹t.

Zmniejsza siê natomiast do 9% liczba wybieraj¹cych wczasy z rodzin¹.

Miejsce zamieszkania jako teren do spêdzania wakacji letnich wybra³o jedynie

3% ch³opców, lecz w tej samej grupie chêtnych do spêdzania ferii zimowych

w miejscu zamieszkania jest a¿ 25,5%. Najczêœciej wymienianym sposobem wy-

poczywania w zimie jest zimowisko. Taki wybór deklaruje blisko 40% dziewcz¹t

i 24,2% ch³opców. Zgodnie z oczekiwaniami, pobyt na obozie sportowym wybie-

raj¹ dwukrotnie czêœciej ch³opcy (36,1%) ni¿ dziewczêta (16,9% ), natomiast

wczasy z rodzin¹ preferuj¹ trzykrotnie czêœciej dziewczynki (22,1%) ni¿ ch³opcy

(7,1%).

Mo¿na s¹dziæ, ¿e wybory sposobów wypoczywania w czasie wakacji w du¿ej

mierze zale¿¹ od wzorców obserwowanych wœród rówieœników, dotychczaso-

wych doœwiadczeñ rodzinnych, wiedzy uczniów, zachêty i ofert proponowanych

przez instytucje zajmuj¹ce siê organizacj¹ wypoczynku. Niestety, z licznych ob-

serwacji, jak i wczeœniej przytoczonych danych wynika rozbie¿noœæ miêdzy

przedstawianymi przez m³odzie¿ potrzebami a mo¿liwoœciami ich realizacji.

Wnioski
1. Badani wskazuj¹ na zbyt ma³¹ iloœæ czasu wolnego, który mogliby przeznaczyæ

na rekreacjê.

2. Uczniowie nie zaspokajaj¹ swoich potrzeb rekreacyjnych zarówno w czasie

wolnym w szkole, po zajêciach szkolnych, jak i w czasie ferii zimowych i wa-

kacji letnich.
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3. Wystêpuj¹ rozbie¿noœci miêdzy sposobami spêdzania czasu wolnego w szkole

i poza szko³¹ a deklarowanymi potrzebami rekreacyjnymi.

4. Badana m³odzie¿ najchêtniej sama organizowa³aby sobie czas wolny.

5. Oczekiwania badanych dotycz¹ce zajêæ ruchowych organizowanych przez

szko³ê poza lekcjami s¹ zró¿nicowane – ch³opcy wybieraj¹ sport, dziewczêta

sport, wycieczki i taniec.
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