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Nadwaga i otyłość dzieci jako wyzwanie dla wychowania 
fizycznego w szkole – zalecenia

Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, metodyka

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na prawidłowy rozwój fizyczny u dzieci, a także ma ogromny wpływ na jakoś ży-
cia osób dorosłych. Stanowi ona nieodłączny element zdrowego stylu życia. Bez 
niej niemożliwy jest prawidłowy rozwój oraz utrzymanie zdrowia na odpowiednim 
poziomie. Mogą być różne formy aktywności ruchowej. Począwszy od prac domo-
wych, codziennych czynności związanych z życiem zawodowym, a także wykony-
wanie różnych ćwiczeń fizycznych. Sam marsz jest już dobra aktywnością fizyczną, 
która może przygotować organizm do dalszych działań.

Z aktywnością fizyczną, szczególnie u dzieci z nadwagą i otyłością mocno 
związania jest sprawność fizyczna. Zdarza nam się spotkać z określeniem, które 
określa poziom sprawności dzieci. Często nauczyciele wychowania fizycznego uży-
wają słów: „Zosia jest bardzo sprawna”, „Maja nie jest sprawna fizycznie”, „Kacper 
jest sprawniejszy od Przemka”. Świadczy to o tym, że wszyscy możemy mieć różną 
sprawność fizyczną. 

Wiemy już dzisiaj, że dobrobyt naszych czasów nie sprzyja aktywnemu trybo-
wi życia. Nie tylko mniej wolnego czasu spędzamy w ruchu, ale i obowiązki domo-
we często nie są już wykonywane za pomocą siły naszych mięśni. Jednak bardzo 
ważne jest, żeby mieć świadomość jakie korzyści daje aktywność fizyczna dla na-
szego organizmu: 
– ogranicza ryzyko powstania schorzeń sercowo-naczyniowych,
−	 powstrzymuje i/lub opóźnia rozwój nadciśnienia tętniczego,
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−	 normuje funkcje sercowo-płucne,
−	 zachowuje funkcje metaboliczne oraz obniża wskaźnik występowania cukrzy-

cy typu 2,
−	 zwiększa zużycie tkanki tłuszczowej, pomagające w kontroli wagi ciała i zmniej-

szające ryzyko otyłości,
−	 zmniejsza ryzyko wystąpienia pewnych typów nowotworów, np. raka piersi, 

prostaty i okrężnicy,
−	 zwiększa proces mineralizacji kośćca w młodym wieku, przyczyniającą się do 

zapobiegania osteoporozie oraz złamaniom w starszym wieku,
−	 zwiększa funkcje trawienne i regulację rytmu jelitowego,
−	 zachowuje, poprawia siłę i wytrzymałości mięśni skutkującą lepszymi możliwo-

ściami funkcjonalnymi do wykonywania codziennych czynności,
−	 zachowuje funkcje motoryczne, w tym siły i koordynacji ruchowej,
−	 pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze oraz zmniejsza ryzyko depresji i de-

mencji,
−	 obniża poziomy stresu,
−	 poprawia obraz własnej osoby oraz poczucie własnej wartości, a także zwiększa 

entuzjazm  i optymizm,
−	 obniża poziom nieobecności (urlopy zdrowotne) w pracy,
−	 u osób w podeszłym wieku, zmniejsza ryzyko upadków oraz powstrzymuje lub 

opóźnia chroniczne schorzenia związane z procesem starzenia [1].
Wysiłek fizyczny, który daje zmęczenie oraz nie jest problematyczny dla osób 

bez problemu z nadwagą i otyłością, staje się wyzwaniem dla tych, którzy mają 
problem z większą ilością kilogramów. Badania sprawności fizycznej u dziewczy-
nek z nadwagą i otyłością ze wschodniej Polski wykazały, że „dziewczęta o dużym 
BMI charakteryzowały się niższym poziomem sprawności fizycznej w porównaniu 
z rówieśniczkami rozwijającymi się w normie, a różnice zwiększały się wraz ze wzro-
stem nadmiaru masy ciała” [2, s. 14]. 

Podczas badań nad poziomem aktywności fizycznej dojrzewającej młodzieży 
z warszawskich szkół stwierdzono, że uczniowie są „zbyt mało zaangażowani w ak-
tywność fizyczną w czasie wolnym. Sytuacja ta wymaga szybkich działań w celu 
zwiększenia aktywności ruchowej w czasie wolnym poprzez wdrażanie dzieci 
i młodzieży do uczestnictwa w różnych formach systematycznej aktywności rucho-
wej i stworzenie warunków do jej bezpiecznego stosowania” [3, s.61].

Podobne wnioski uzyskano po ocenie sprawności i aktywności fizycznej dzie-
ci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała: „Dzieci z nadmierną masą ciała 
są mniej sprawne fizycznie niż ich rówieśnicy bez nadwagi i otyłości, konieczne 
zatem staje się podjęcie działań edukacyjnych, które zmotywowałyby uczniów i ich 
rodziców do większej dbałości o masę ciała dzieci, a tym samym o ich sprawność 
fizyczną” [4, s.23].
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Badacze często wskazują powód spadku aktywności fizycznej w stosunku do 
potrzeb rozwojowych młodych organizmów. Ich typ to głównie nadmierne oglą-
danie telewizji oraz długotrwałe korzystanie z komputera. Badania aktywności ru-
chowej dziesięciolatków wykazały, że wszystkie dzieci czas wolny spędzają przed 
telewizorem. 19,3 % badanych stwierdziło, że sześć – siedem razy w tygodniu czas 
wolny poświęca na biernym patrzeniu w monitor. Dodatkowo wykazano, że tyl-
ko 33,7% badanych wykonuje aktywność fizyczną każdego dnia [5].

Badania przeprowadzone w Stalowej Woli wykazały, że połowa ankietowa-
nych uważa, iż największą przeszkodą w korzystaniu z rekreacji ruchowej jest brak 
chęci. Dużym zagrożeniem dla zdrowia dziecka w dzisiejszych czasach jest mała 
aktywność fizyczna. Najczęstszą chorobą zaobserwowaną przez lekarzy jest za-
burzenie ruchu, w tym wada postawy. Niestety inne wady są równie niepokojące 
w obecnej sytuacji zdrowotnej dzieci. Szczególną tendencją zaś odznaczają się za-
burzenia dotyczące wagi. Tylko przez systematyczny ruch można temu zapobiec, 
w przeciwnym razie istnieje możliwość wystąpienia również innych chorób zwią-
zanych z zaburzeniami zdrowia dziecka [6].

Można zatem stwierdzić, że dzieci otyłe w stosunku do rówieśników z prawi-
dłową masą ciała mają gorsze wyniki w testach sprawności ruchowej. Nie wykazu-
ją dużej chęci do wykonywania ćwiczeń fizycznych w grupach zorganizowanych, 
a także nie mają ochoty na aktywne spędzanie wolnego czasu. Wyjaśnieniem tego 
zjawiska może być fakt, że osoba, która „dźwiga” więcej kilogramów męczy się 
szybciej, co jest powodem czystko biologicznym. Innym powodem związanym ze 
sferą psychologiczną jest wstyd przed rówieśnikami, niechęć do przebierania się 
przy innych, poczucie inności. 

Coraz więcej badań wskazuje na główną rolę mózgu w regulacji układu krą-
żenia oraz bilansu energetycznego organizmu. W ostatnich latach wykazano, że 
wspólną cechą chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność serca oraz depresja jest wzrost stężenia cytokin zapalnych we krwi, 
w tkankach i w płynie mózgowo-rdzeniowym [7]. 

Osoby otyłe muszą być psychicznie i fizycznie przygotowane do zaleconego 
ogólnego zwiększenia aktywności fizycznej i dodatkowych ćwiczeń w czasie wol-
nym. Zbyt duży wysiłek może wywoływać istotne zmiany w reakcji układu immu-
nologicznego poprzez przewlekły stres i wydzielanie interleukin w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Tworzące się pozapalne interleukiny mogą m.in. prowadzić 
do powstawania długotrwałych stanów depresyjnych [8].

Zajęcia sportowe dla dzieci zdrowych oraz dzieci z nadwagą i otyłością po-
winny być dopasowane do ich możliwości fizycznych. Obie te grupy mają zupełnie 
inny potencjał, dlatego zadania do wykonania mogą być podobne, ale obciążenia 
powinny się od siebie różnić. Programy ćwiczeń muszą być dobrane do indywi-
dualnych umiejętności ćwiczącego, gdyż ćwiczenia, które są niedopasowane do 
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poziomu sprawności fizycznej dzieci otyłych, powodują niechęć do wykonywa-
nia aktywności fizycznej. Głównym celem takich zajęć sportowych powinno być 
poprawa parametrów sprawności, oraz redukcja zbędnych kilogramów. Bardzo 
ważne będzie zapewnienie podstawowych umiejętności motorycznych i równo-
wagi dla zwiększenia pewności w poruszaniu się, zredukowania ryzyka upadków 
i poprawy własnej skuteczności. Każde spotkanie powinno być przyjemne i satys-
fakcjonujące. Gry zabawne, a ich zasady dostosowane do możliwości uczestników. 
Powinny sprzyjać aktywnościom aerobowym, które wspierają spalanie tłuszczu, ale 
kosztem minimalnego wysiłku. Ćwiczenia wykonywane przez dzieci otyłe powinny 
przynosić wymierne efekty: budować silne kości i mięśnie, poprawiać ruch i spraw-
ności koordynacyjne, poprawiać równowagę, pomagać osiągnąć i utrzymać zdro-
wą wagę, wpływać na wzrost pewności siebie[7]. 

Aby prawidłowo wykonać konspekt lekcji, należy zasięgnąć do toków lekcji. 
Toki lekcji to następujące po sobie czynność dotyczące nauczyciela oraz ucznia 
biorących udział w zajęciach. Możemy wyróżnić toki lekcyjne według: D. Umiastow-
skiej (2004), R. Tatarczuka (1991) R. Trześniowskiego (1995), K. Górnej oraz W. Gar-
baciaka (1994), a także R. Muszkiety (1998). Każdy z tych toków podzielony jest na 
części lekcji, lub następujące po sobie czynności, ćwiczenia i gry z zabawami. Część 
pierwsza, która trwa około 3–8 minut, zawiera czynności organizacyjno-porządko-
we, tj. zbiórka, powitanie, przedstawienie zadań lekcji. Ma ona na celu wprowa-
dzić uczniów w atmosferę lekcji, przygotować oraz nastawić ucznia do świado-
mego uczestnictwa w zajęciach, wywołać fizjologiczne i emocjonalne ożywienie 
organizmu przez zabawę, gry i ćwiczenia ożywiające. W części drugiej następuje 
wszechstronne przygotowanie ćwiczących do zadań lekcji, należy uwzględnić ćwi-
czenia kształtujące, realizować zadania dydaktyczne lekcji, kształtować umiejętno-
ści  i doskonalić sprawność motoryczną. Nie może w niej zabraknąć zadań ukierun-
kowanych na samoocenę, samokontrolę i samosterowaniem rozwojem fizycznym. 
W trzeciej części lekcji – części końcowej następuje uspokojenie organizmu, korek-
ta postawy ciała, omówienie i podsumowanie zadań lekcji, pokaz zadania głów-
nego lekcji wykonany przez ucznia oraz czynności organizacyjno porządkowe [9].

Warto jednak zastanowić się czy dzisiaj, kiedy mówimy o otyłości jako chorobie 
cywilizacyjnej funkcjonujące toki są odpowiednie dla dzieci z nadmierną masą ciała. 
Przykładem mogą być np. zabawy skocznościowe, gdzie ćwiczenia oraz ich intensyw-
ność muszą być inne dla dzieci zdrowych oraz tych z nadwagą i otyłością. Zabawa jest 
formą aktywności właściwą dla wieku dziecięcego, będącą naturalną metodą uczenia 
się małego dziecka. Jest sposobem wdrażania do obowiązków szkolnych, a także źró-
dłem bodźców pobudzających rozwój fizyczny, a także psychiczny dziecka.

Jedną z najlepszych metod pracy dla dziecka z chorobą jaką jest otyłość jest 
zabawa. Zabawy ruchowe są atrakcyjną formą ruchu dla dzieci, są przydatne w celu 
podnoszenia sprawności oraz kształtują zwinność, orientację przestrzenną oraz siłę 
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organizmu. Zdobyte umiejętności poprzez zabawę są podstawą do dalszego roz-
woju młodego organizmu. Zabawa jest ważna w życiu dzieci  i dorosłych. Stanowi 
istotny środek rozwoju dziecka, ale też spełnia ważną funkcję w jego wychowaniu 
i kształceniu. Odznacza się bogactwem i prostotą ruchu. Oddziałuje wszechstronnie 
na organizm, podnosząc tym samym nie tylko sprawność fizyczną ale także wydol-
ność, kształtuje nawyki ruchowe, wzbogaca umiejętności. Dzięki zabawom i grom 
ruchowym podnosi się również wydolność wielu układów i narządów człowieka. 
Zabawy sprzyjają wychowaniu estetycznemu, umysłowemu, moralno-społeczne-
mu, emocjonalnemu, a w szczególności wychowaniu fizycznemu dziecka [10].

Gry i zabawy ruchowe pełnią wiele istotnych funkcji dla poprawy parame-
trów fizycznych w ciele młodego człowieka. Dzięki nim wysiłek staje się przyjemny. 
Dziecko zapomina o zmęczeniu, efekty zmniejszania nadmiernej masy ciała przy-
chodzą szybciej i co ważne z uśmiechem na twarzy.

Powyższe załażenia do pracy z dzieckiem z nadmierną masą ciała dały możli-
wość realizacji w Szczecinie Program zdrowotnego, którym celem jest wspieranie 
dzieci w wieku ośmiu i dziewięciu lat z nadmiarem masy ciała. Program skierowany 
został do szczecińskich uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. W Progra-
mie biorą udział wszystkie dzieci placówek oświatowych, które otrzymają pisemną 
zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Aby zwiększyć skuteczność działań zwią-
zanych z aktywnością ruchową wprowadzono zasady kwalifikacji do określonych 
form ruchowych na podstawie aktualnego wskaźnika masy ciała u dziecka. Dzieci 
z nadwagą tzn. 90–94 centyl BMI oraz dzieci z otyłością 95–99 centyl BMI uczestni-
czą w zajęciach ruchowych w osobnych grupach. Bardzo ważny jest fakt, że ćwicze-
nia są wykonywanie z mniejszą intensywnością, czyli ok. 65% tętna maksymalne-
go dziecka. Wtedy właśnie podczas treningów aerobowych, tlenowych zachodzą 
zmiany w organizmie potrzebne do walki z nadwagą i otyłością. Krew dostarcza do 
mięśni więcej tlenu, dzięki czemu mogą one pozyskać energię ze spalania tłuszczu.

Dla dziecka i dorosłego z nadmierna masą ciała aktywność fizyczna stała się 
lekiem. Pierwszych efektów należy spotykać się po sześciu, siedmiu tygodniach re-
gularnych zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości i potrzeb zdrowotnych 
dziecka. Najlepsze efekty przynoszą zajęcia (trening) skojarzony tzn. trzy do pięciu 
razy trening aerobowy i dwa razy trening oporowy. Nic nie jest w stanie zastąpić 
aktywności fizycznej. Uzyskanie efektów wymaga jednak od osoby z nadmierną 
masą ciała wytrwałości i cierpliwości [11]. 

Podsumowanie 

Zmniejszanie nadmiernej masą ciała u dzieci jest zadaniem trudnym dla ro-
dziców, nauczycieli oraz tych, których to najbardziej dotyczy – czyli dzieci. Badania 
wskazują na duży spadek aktywności ruchowej oraz ogólną niechęć do podejmo-
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wania ruchu. Należy zwiększyć świadomość rodziców, aby chcieli zmienić styl życia 
całej rodziny w tym koniecznie dzieci. Należy zachęcać nauczycieli do indywiduali-
zacji zajęć, gdyż dzieci z nadmierną masą ciała przybywa w zastraszającym tempie 
. Wiele z nich jedynie na lekcjach wychowania fizycznego ma jakikolwiek kontakt 
z aktywnością fizyczną. W tym większym stopniu rola nauczyciela jest bardzo waż-
na. Nauczyciel wychowania fizycznego ma możliwość poprzez odpowiednio do-
brane gry i zabawy zachęcić młodego człowieka do ruchu. Przy narastającej epi-
demii otyłości dzieci w Polsce jest to warunek poprawy zdrowia w dorastającym 
społeczeństwie i przeciwdziałania innym powikłaniom otyłości, które mogą dopro-
wadzić do kolejnych chorób cywilizacyjnych. 
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excessive body weighT aNd obesiTy oF childReN as a challeNge 
FoR physical educaTioN aT school – RecommeNdaTioNs

Summary

Keywords: obesity, children, methodology.

Increasing indicators of excessive body mass in the population of Polish children require 
changes in the conduct of classes related to physical activity and school physical education. 
A child who has been diagnosed with excessive body weight may additionally have other 
health problems, for example related to group of metabolic disorders. This requires a special-
ist approach to the child. The aim of the work is to present methodical recommendations for 
working with children who have been found to have excessive body mass and low level of 
physical fitness. Methods of work with children with excessive body mass index were used 
as part of the implementation of the health policy program implemented by the City of Szc-
zecin in the years of eight–year–old children qualified for integrated specialist care.

The recommendation applies to recommended forms of physical activity, intensity, du-
ration of physical exertion and relative contraindications in conducting physical activities.

Translated by Joanna Ratajczak  


