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1. Wst#p 

Szybki, a zarazem znaczny post p w rozwoju wspó!czesnej cywilizacji 

zmienia "rodowisko ludzkie i zmusza cz!owieka do ci#g!ej adaptacji. Jednym 

z przejawów tego procesu jest akceleracja rozwoju dzieci i m!odzie$y. Oznacza 

to, $e wspó!czesne pokolenie dzieci osi#ga znacznie wcze"niej okre"lone stadia 

rozwoju ni$ ich rodzice i dziadkowie. Szybszy rozwój somatyczny i psycho-

motoryczny wi#$e si  z pewno"ci# z podniesieniem standardu $yciowego, a na 

biologiczny rozwój dziecka ma wp!yw wiele czynników – zarówno wewn trz-

nych, jak i "rodowiskowych. Czynniki te mog# pe!ni% rol  tak stymuluj#c#, jak  

i modyfikuj#c# indywidualny rozwój ka$dego dziecka. Poniewa$ wp!yw po-

wy$szych czynników – podobnie w kierunku zmian pozytywnych, jak i nega-
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tywnych – jest tym wi kszy, im organizm jest m!odszy, koniecznym staje si  

systematyczna obserwacja rozwoju ma!ego dziecka. To wa$ny element prawi-

d!owego procesu wychowania, a dostrze$enie prawid!owo"ci i anomalii jest 

podstaw# oceniania jego przebiegu. 

Z do"wiadcze& w!asnych autorek, zdobytych podczas wieloletniej pracy 

z dzie%mi w wieku przedszkolnym oraz wspó!pracy z ich rodzicami, wynika, $e 

rodzice cz sto nie maj# "wiadomo"ci, jak wa$na jest znajomo"% biologicznego 

rozwoju w!asnego dziecka i jakie mog# by% nast pstwa pojawiaj#cych si  

symptomów nieprawid!owo"ci czy odchyle& od ogólnie przyj tych norm. Nie 

potrafi# oceni% w!asnego dziecka na tle grupy rówie"niczej, a zapracowanie, 

ci#g!y brak czasu i cz sto jedno dziecko w rodzinie, uniemo$liwiaj# zaspokoje-

nie w!asnej, spontanicznej aktywno"ci ruchowej ich dziecka w takim zakresie, 

by mog!o rozwija% si  prawid!owo. W wielu rodzinach nie przestrzega si  zasad 

zdrowego $ywienia, czego efektem jest coraz cz "ciej dziecko oty!e. Nie poma-

gaj# w tym równie$ placówki przedszkolne. Od dwóch lat w przedszkolach nie 

ma piel gniarek, które, jak dawniej, dokonywa!yby podstawowych pomiarów 

rozwoju somatycznego dzieci, ocenia!y ich poziom dojrza!o"ci biologicznej 

oraz informowa!y rodziców o pojawiaj#cych si  nieprawid!owo"ciach. 

Celami pracy s#: próba oceny poziomu rozwoju fizycznego i stanu dojrza-

!o"ci biologicznej dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie oraz po-

równanie uzyskanych wyników wysoko"ci i masy cia!a do wyników bada& 

przedszkolaków z 1999 r., które by!y przeprowadzone równie$ w tym przed-

szkolu oraz do bada& z lat 1985–1991 pod nazw# „dziecka pozna&skiego”. 

2. Materia$ i metody badawcze 

Badania przeprowadzono w maju 2011 r. w Publicznym Przedszkolu nr 9. 

Jest to przedszkole z prawobrze$nej cz "ci Szczecina, maj#ce dobrze wyposa-

$on# w przybory i przyrz#dy sal  gimnastyczn# oraz ogród z du$ym placem 

zabaw. Przedszkole zlokalizowane jest na terenie du$ych osiedli mieszkanio-

wych, w którym zaj cia prowadzone s# w 10 grupach. Obj to nimi 226 dzieci, 

w tym 109 ch!opców i 117 dziewcz#t, w wieku od 3 do 6 lat. Dokonano pomia-

ru wysoko"ci i masy cia!a zgodnie z przyj tymi zasadami [4]. Wysoko"% cia!a 

mierzono z dok!adno"ci# do 0,1 cm, a mas  cia!a – do 0,1 kg. Badane dzieci 

podzielono na 4 grupy wieku: 3, 4, 5 i 6 lat.  
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Tabela 1 

Liczba badanych dzieci w poszczególnych grupach wieku 

 

Wiek Ch!opcy Dziewcz ta Razem 

3 lata 34 34 68 

4 lata 32 33 65 

5 lat 28 32 60 

6 lat 15 18 33 

Razem 109 117 226 

 

Ka$demu z badanych dzieci wyliczono wiek kalendarzowy, wiek wysoko-

"ci cia!a, wiek masy cia!a oraz wska'nik stanu dojrza!o"ci biologicznej 

(WSDB). Charakterystyki te ustalono, odnosz#c wielko"ci badanych dzieci do 

norm podanych dla „dziecka pozna&skiego” przez J. Cie"lika [2]. WSDB wyli-

czono wed!ug wzoru podanego przez J. Cie"lika: 

 

WSDB = (Xij · 100/Xich) – 100 

 

przy czym:   

Xij  –  wiek rozwojowy osobnika wed!ug wybranego kryterium, 

Xich  –  wiek kalendarzowy osobnika w chwili badania. 

 

Wska'nik ten pozwala dokona% indywidualnej klasyfikacji ka$dego badanego 

dziecka, zaliczaj#c je do kategorii: opó'nienia patologicznego, opó'nienia fizjo-

logicznego, normy, przyspieszenia fizjologicznego, przyspieszenia patologicz-

nego. 

Materia! opracowano podstawowymi metodami statystycznymi wed!ug za-

sad podanych przez Arsk#-Kotli&sk# i Bartz [1]. Wyniki uj to w tabelach oraz 

przedstawiono graficznie. 

3. Wyniki bada% 

W tabelach 2 i 3 przedstawiono warto"ci parametrów somatycznych bada-

nych dzieci przedszkolnych. Uwzgl dniono w nich pomiar minimalny, maksy-

malny, "redni# arytmetyczn# oraz odchylenie standardowe z podzia!em na po-

szczególne grupy wieku i p!e%. 
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Tabela 2 

Charakterystyka liczbowa "rednich wysoko"ci cia!a badanych dzieci przedszkolnych (cm) 

 
 Ch!opcy Dziewczynki 

Wiek N Min Max X S N Min Max X S 

3 lata 34 91,00 108,00 103,33 4,08 34 96,00 111,00 101,79 1,61 

4 lata 32 100,00 124,00 112,38 6,36 33 103,50 123,50 111,89 4,82 

5 lat 28 108,00 128,50 118,93 5,13 32 111,00 128,50 119,35 5,89 

6 lat 15 116,00 130,00 125,80 4,52 18 110,00 136,00 123,53 6,71 
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Rys. 1. Wysoko"% cia!a badanych dzieci w wieku przedszkolnym [cm] 

 

Uzyskane wyniki pomiaru badanych dzieci (tabela 2 i rys. 1) wskazuj#, $e 

zarówno w grupie ch!opców, jak i dziewcz#t wysoko"% cia!a systematycznie 

wzrasta wraz z wiekiem. Ch!opcy 3-, 4- i 6-letni s# nieco wy$si od swoich kole-

$anek, a dziewcz ta 5-letnie osi#gn !y minimalnie, bo jedynie o 0,42 cm wy$-

sze parametry tego pomiaru. Minimaln# wysoko"ci# cia!a cz "ciej charaktery-

zowa!a si  grupa badanych ch!opców (3-, 4- i 5-latki), maksymaln# za" – 

dziewcz ta (3- i 6-letnie). Zmienno"% wysoko"ci cia!a, wyznaczona "rednim 

odchyleniem standardowym, w grupie dziewcz#t systematycznie narasta i jest 

nieco mniejsza od tej, jak# charakteryzowa!a si  porównywana grupa ch!opców. 

Porównanie parametrów masy cia!a badanych ch!opców i dziewcz#t pre-

zentuj# tabela nr 3 oraz rys. 2. 
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Tabela 3 

Charakterystyka liczbowa "rednich masy cia!a badanych dzieci przedszkolnych (kg) 

 

 Ch!opcy Dziewczynki 

Wiek N Min Max X S N Min Max X S 

3 lata 34 14,80 21,60 17,30 1,74 34 13,60 19,40 16,60 1,61 

4 lata 32 14,60 27,00 20,29 1,75 33 14,40 31,50 19,65 3,23 

5 lat 28 15,70 29,60 19,66 3,11 32 15,30 30,50 22,24 4,04 

6 lat 15 19,20 36,40 27,69 5,29 18 16,90 36,70 24,87 5,50 
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Rys. 2. Masa cia!a badanych dzieci w wieku przedszkolnym [kg] 

 

Masa cia!a równie$ systematycznie wzrasta wraz z wiekiem w obu porów-

nywanych grupach. Wy$szymi "rednimi tej cechy charakteryzowali si  ch!opcy 

3-, 4- i 6-letni. Podobnie jak w przypadku wysoko"ci cia!a, jedynie 5-letnie 

dziewczynki okaza!y si  nieco ci $sze od porównywanych kolegów. Wi ksz# 

zmienno"% masy cia!a zauwa$amy w grupie dziewczynek, na co wskazuj# rów-

nie$ "rednie wyniki minimalne i maksymalne tej cechy oraz odchylenie stan-

dardowe. 

W poni$szej tabeli 4 oraz na rys. 3 i 4 przedstawiono porównanie "rednich 

wysoko"ci i masy cia!a badanych ch!opców do "rednich pomiarów tych cech  

w 1999 r. oraz do „dziecka pozna&skiego”. 
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Tabela 4 

Zestawienie porównawcze parametrów somatycznych badanych ch!opców 

 
 Wysoko"% 

cia!a 

Masa 

cia!a 

 

bad. 

w!as- 

ne 

bad. 

1999 r. 

dziecko 

pozna&-

skie 

ró$-

nica 

ró$-

nica 

bad. 

w!as-

ne 

bad. 

1999 r. 

dziecko 

pozna&-

skie 

ró$-

nica 

ró$-

nica 

Wiek cm cm cm 1–2 1–3 kg kg kg 1–2 1–3 

3 lata 103,33 98,100 97,20 5,23 6,13 17,30 15,90 15,50 1,40 1,80 

4 lata 112,38 105,50 103,90 6,88 8,48 20,29 17,80 17,10 2,49 3,19 

5 lat 118,93 112,60 111,40 6,33 7,53 19,66 20,50 19,30 –0,84 0,36 

6 lat 125,80 118,60 118,50 7,20 7,30 27,69 22,70 21,90 4,99 5,79 
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Rys. 3. Zestawienie porównawcze wysoko"ci cia!a ch!opców [cm] 
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Rys. 4. Zestawienie porównawcze masy cia!a ch!opców [kg] 
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Jak wynika z danych uj tych w powy$szej tabeli oraz przedstawionych 

graficznie, porównanie parametrów somatycznych badanych ch!opców w wieku 

przedszkolnym wykazuje systematyczny przyrost obu cech w ka$dej porówny-

wanej grupie. W przypadku wysoko"ci cia!a zdecydowanie wy$szymi, w ka$dej 

grupie wieku, byli ch!opcy z bada& w!asnych (2011 r.), nast pnie ich rówie"ni-

cy badani w 1999 r., a najmniejszy poziom tej cechy charakteryzowa! przed-

szkolaków z Poznania (badanych w latach 1985–1991). Mo$emy te$ zauwa$y%, 

$e poziom wysoko"ci cia!a ch!opców pozna&skich i tych badanych w 1999 r., 

by! do siebie bardzo zbli$ony. Potwierdzeniem tego s# ró$nice pomi dzy po-

równywanymi badaniami przedstawione w tabeli 4 – wi ksze pomi dzy grup# 

przedszkolaków z bada& w!asnych a „dzieckiem pozna&skim” i nieco mniejsze 

od przedszkolaków badanych w 1999 r. Analizuj#c charakterystyki liczbowe 

masy cia!a przedstawione w tabeli 4, zauwa$amy, $e 3-, 4- i 6-letni ch!opcy  

z bada& w!asnych osi#gn li zdecydowanie wy$szy poziom tej cechy od porów-

nywanych rówie"ników. W"ród 5-latków minimalnie wyprzedzili ich ch!opcy 

badani w 1999 r. Podobnie jak w przypadku wysoko"ci cia!a, poziom masy cia!a 

by! bardziej zbli$ony w porównywanych grupach ch!opców z bada& wcze"niej-

szych, a najwi ksz# ró$nic  na korzy"% ch!opców badanych w 2011 r. zauwa-

$amy w"ród 6-latków. Najwi ksz# ró$nic  mi dzy porównywanymi wynikami 

badanych cech zanotowano w"ród 4-latków – 8,48 cm w wysoko"ci cia!a, po-

mi dzy przedszkolakami z bada& w!asnych i ich rówie"nikami z Poznania. 

Przyjmuj#c, $e "rednie wysoko"ci cia!a zwi kszaj# si  od 1,5 do 2 cm na deka-

d , a "rednie masy cia!a – od 1 do 1,5 kg [3], badana grupa ch!opców wykaza!a 

si  kilkakrotnie wy$szym przyrostem wysoko"ci cia!a. Przyrost masy cia!a wy$-

szy jest jedynie w grupie badanych 6-latków, w przypadków ch!opców 5-let-

nich przyrost ten nie przekracza 1 kg. 

Kolejna tabela 5 oraz rys. 5 i 6 zawieraj# zestawienie porównawcze para-

metrów somatycznych dziewczynek z bada& w!asnych, bada& z 1999 r. oraz 

„dziecka pozna&skiego”. 
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Tabela 5 

Zestawienie porównawcze parametrów somatycznych badanych dziewczynek 

 
 Wysoko"% 

cia!a 

Masa 

cia!a 

 
bad. 

w!asne 

bad. 

1999 r. 

dziecko 

pozna&-

skie 

ró$-

nica 

ró$-

nica 

bad. 

w!as-

ne 

bad. 

1999 r. 

dziecko 

pozna&-

skie 

ró$-

nica 

ró$-

nica 

Wiek cm cm cm 1–2 1–3 kg kg kg 1–2 1–3 

3 lata 101,79 99,60 96,50 2,19 5,29 16,60 16,10 15,10 0,50 1,50 

4 lata 111,89 104,90 103,50 6,99 8,39 19,65 17,50 17,00 2,15 2,65 

5 lat 119,35 111,30 111,40 8,05 7,95 22,24 19,80 19,00 2,44 3,24 

6 lat 123,53 117,40 117,70 6,13 5,83 24,87 21,90 21,60 2,97 3,27 
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Rys. 5. Zestawienie porównawcze wysoko"ci cia!a dziewczynek [cm] 

 

Porównuj#c dane liczbowe "rednich wysoko"ci i masy cia!a badanych 

dziewczynek do wcze"niejszych bada& w"ród ich rówie"niczek, mo$na stwier-

dzi%, $e osi#gn !y one wyra'nie wy$szy poziom rozwoju somatycznego w ka$-

dej z badanych grup wieku. Podobnie jak u ch!opców, zauwa$amy systema-

tyczny przyrost badanych parametrów cia!a w ka$dej porównywanej grupie 

oraz bardziej zbli$ony do siebie poziom wysoko"ci i masy cia!a dziewczynek 

z bada& wcze"niejszych. Najwi ksz# ró$nic  w wysoko"ci cia!a zanotowano 

w grupie 4-latek pomi dzy grup# dziewczynek z bada& w!asnych a dziewczyn-

kami z charakterystyki „dziecka pozna&skiego” (8,39 cm). Podobnie jak w gru-

pie porównywanych ch!opców, przyrosty wysoko"ci cia!a kilkakrotnie prze-
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wy$szaj# w kolejnych dekadach ogólnie przyj te "rednie, masa cia!a za" przyra-

sta zdecydowanie mniej. 
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Rys. 6. Zestawienie porównawcze masy cia!a dziewczynek [kg] 

 

Podobnie przedstawiaj# si  charakterystyki liczbowe dotycz#ce masy cia!a. 

Zdecydowanie wy$szy poziom tej cechy osi#gn !y dziewczynki z bada& w!as-

nych, w ka$dej grupie wieku. Dziewczynki badane w 1999 r. oraz w ramach 

bada& „dziecka pozna&skiego” charakteryzowa! zbli$ony poziom rozwoju mor-

fologicznego z minimaln# przewag# dziewczynek badanych w 1999 r. Najwi k-

sz# ró$nic  masy cia!a zauwa$amy w"ród 5- i 6-latek z bada& w!asnych oraz 

z Poznania. 

 

Tabela 6 

Dojrza!o"% biologiczna badanych ch!opców w uj ciu procentowym 

 

 Wiek 

Przyspie-

szenie 

patolo-

giczne 

Przyspie-

szenie 

fizjolo-

giczne 

Norma 

Opó'nienie 

fizjolo-

giczne 

Opó'nienie 

patolo-

giczne 

WSDB 3 lata 14,29 23,81 52,38 9,52 0 

Wys. 4 lata 3,13 18,75 68,75 3,13 6,25 

Cia!a 5 lat 0 17,86 75,00 7,14 0 

 6 lat 0 20,00 80,0 0 0 

WSDB 3 lata 14,29 19,05 57,14 9,52 0 

Masy 4 lata 6,25 21,88 59,38 12,50 0 

Cia!a 5 lat 3,57 7,17 71,43 14,29 3,57 

 6 lat 33,34 20,00 46,67 0 0 
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Kolejnym zagadnieniem podj tym w powy$szym przedsi wzi ciu jest 

ocena dojrza!o"ci biologicznej badanych przedszkolaków. Wiek cech morfolo-

gicznych nale$y do najcz "ciej stosowanych w ustaleniu wieku rozwojowego. 

Poniewa$ dzieci w tym samym wieku kalendarzowym mog# znajdowa% si  na 

ró$nym stopniu rozwoju cech biologicznych, ró$ni% si  b d# mi dzy sob# wy-

soko"ci# i mas# cia!a. Ocena ich rozwoju biologicznego powinna wi c opiera% 

si  na ich wieku rozwojowym, który pozwala stwierdzi%, czy okre"lone dziecko 

jest rozwojowo m!odsze, czy starsze w stosunku do wieku kalendarzowego. 

Dojrza!o"% biologiczn# badanych dzieci w kategorii norm ustalonych przez 

Cie"lika dla ch!opców i dziewczynek w wieku przedszkolnym okre"laj# dane 

zawarte w tabelach 6 i 7. 

WSDB wysoko"ci cia!a badanych ch!opców (tabela 6) w zdecydowanej 

wi kszo"ci mie"ci si  w granicach normy. Zauwa$amy tu prawid!owo"%: im 

starsze dziecko, tym wi kszy odsetek ch!opców charakteryzuje wysoko"% cia!a 

prawid!owa (od 52,38% u 3-latków do 80% u 6-latków). Oko!o 10% ch!opców 

w wieku 3 lat, 7% 5-latków oraz tylko 3% 4-latków charakteryzowa!o opó'nie-

nie fizjologiczne. Opó'nienie patologiczne pojawi!o si  tylko w przypadku  

4-latków (6,25%). Nieco wi kszy odsetek badanych ch!opców zakwalifikowa! 

si  do grupy fizjologicznego przyspieszenia. Wy$sz# ponad przeci tn# wyso-

ko"% cia!a osi#gn li ch!opcy w ka$dej kategorii wieku, lecz najwi cej (ok. 24%) 

u ch!opców 3-letnich i w grupie badanych 6-latków (20%). Przyspieszenie pato-

logiczne zanotowano tylko u ch!opców najm!odszych: 3- i 4-latków. 

Analizuj#c zestawienie liczbowe WSDB masy cia!a badanych ch!opców, 

nale$y stwierdzi%, $e wi kszo"% z nich mie"ci si  w granicach normy. Opó'nie-

nie fizjologiczne zanotowano u ok. 10 do 15% 3-,4- i 5-latków. U kilku ch!op-

ców 5-letnich stwierdzono opó'nienie patologiczne. Blisko 40% badanych 

przedszkolaków wykaza!a si  nadwag#, w tym ok. 20% w granicach przyspie-

szenia fizjologicznego oraz najwi cej, bo a$ 33%, u 6-latków w granicach przy-

spieszenia patologicznego. 
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Tabela 7 

Dojrza!o"% biologiczna badanych dziewcz#t w uj ciu procentowym 

 

 Wiek 

Przyspie-

szenie 

patolo-

giczne 

Przyspie-

szenie 

fizjolo-

giczne 

Norma 

Opó'nienie 

fizjolo-

giczne 

Opó'nienie 

patolo-

giczne 

WSDB 3 lata 0 0 90,48 0 9,52 

Wys. 4 lata 9,38 9,38 78,13 3,13 0 

Cia!a 5 lat 6,46 22,58 67,74 3,23 0 

 6 lat 0 16,67 66,66 16,67 0 

WSDB 3 lata 0 4,76 76,19 14,29 4,76 

Masy 4 lata 12,12 21,21 57,58 6,06 3,03 

Cia!a 5 lat 9,38 25,00 40,63 15,63 9,38 

 6 lat 5,56 16,67 55,55 16,67 5,56 

 

Bior#c pod uwag  WSDB wysoko"ci cia!a badanych dziewczynek (tabe- 

la 7), nale$y stwierdzi%, $e wi kszy ni$ w grupie ch!opców ich odsetek mie"ci 

si  w granicach normy. Zauwa$amy tu prawid!owo"%, $e im m!odsza grupa 

badanych dziewczynek, tym wi kszy procent z nich osi#gn !o prawid!ow# wy-

soko"% cia!a (od 67% 6-latek do ok. 90% u 3-latek). Do grupy opó'nienia fizjo-

logicznego zaliczono ok. 3% 4- i 5-latek oraz 17% dziewczynek 6-letnich. 

Opó'nienie patologiczne zanotowano tylko u 2 badanych dziewczynek z naj-

m!odszej badanej grupy. Zdecydowanie wi ksza liczba dziewczynek charakte-

ryzowa!a si  przyspieszeniem w granicach fizjologicznych (ok. 9% 4-latek, 

23% 5-latek i 17% 6-latek), a trzy dziewczynki 4-letnie oraz dwie 5-latki osi#-

gn !y wysoko"% cia!a patologiczn#. 

Analizuj#c WSDB masy cia!a badanych dziewczynek, mo$emy zauwa$y%, 

$e ponad po!owa 3-, 4- i 6-latek mie"ci si  w normie. Jedynie w grupie dziew-

czynek 5-letnich w normie znalaz!o si  ok. 41%. Do grupy opó'nienia fizjolo-

gicznego zaliczono po kilkana"cie procent dziewczynek w ka$dej kategorii 

wieku, poza 4-latkami (ok. 6%). Opó'nienie patologiczne cechowa!o kilka pro-

cent badanych w ka$dej grupie wieku, najwi kszy u 5-latek (ok. 9%). Podobnie 

jak w przypadku wysoko"ci cia!a, i tu mo$emy zauwa$y% zdecydowanie wi k-

szy odsetek dziewczynek zaliczonych do przyspieszenia fizjologicznego i pato-

logicznego ani$eli opó'nienia masy cia!a. Najwi cej dziewczynek z nadwag# 

znajdowa!o si  w"ród 4- i 5-latek. Jedynie dziewczynki 3-letnie nie przekroczy-

!y patologicznej granicy swojej masy cia!a. 
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4. Podsumowanie 

Na podstawie powy$szej analizy zebranego materia!u mo$na postawi% na-

st puj#ce spostrze$enia: 

1. Wysoko"% i masa cia!a badanej grupy dzieci w wieku przedszkolnym sys-

tematycznie wzrasta wraz z wiekiem. 

2. W badanych grupach dzieci 3-, 4- i 6-letnich wy$sze parametry tych cech 

osi#gn li ch!opcy. Jedynie 5-letnie dziewczynki minimalnie przewy$sza!y 

badanych kolegów. 

3. Badane przez nas dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie osi#g-

n !y wy$szy poziom rozwoju somatycznego od porównywanych grup dzie-

ci przedszkolnych badanych w latach 1985–1991 oraz w 1999 r., co mo$e 

"wiadczy% o nadal utrzymuj#cym si  trendzie sekularnym dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

4. Badana grupa dzieci wykaza!a si  kilkakrotnie wy$szym przyrostem wyso-

ko"ci cia!a na przestrzeni porównywanych dekad ni$ "rednie przyrosty 

wskazane w dotychczasowym pi"miennictwie. 

5. Poziom rozwoju morfologicznego wi kszo"ci badanych przedszkolaków 

mie"ci! si  w normie. 

6. Wi kszy odsetek badanych dzieci poza norm# charakteryzowa!a nadwag# 

ni$ niedowag#, cz "ciej wyst puj#ca w grupie ch!opców ni$ dziewczynek. 

7. Wraz z wiekiem systematycznie wzrasta!a liczba ch!opców charakteryzuj#-

cych si  WSDB wysoko"ci i masy cia!a (poza 6-latkami) w normie. 

8. Z uwagi na WSDB masy cia!a po!ow  badanych ch!opców 6-letnich zali-

czono do grupy przyspieszenia, w tym a$ 33% osi#gn !o nadwag  w grani-

cach patologicznych. 

9. W grupie dziewczynek zaobserwowano sytuacj  odwrotn#: wraz z wiekiem 

mala!a liczba tych, których WSDB wysoko"ci i masy cia!a (poza 6-latkami) 

zakwalifikowano do normy, powi ksza!a si  za" liczba dziewczynek zakwa-

lifikowanych do grup przyspieszenia i opó'nienia fizjologicznego. 

Podsumowuj#c powy$sze spostrze$enia, mo$emy uzna%, $e dzieci szcze-

ci&skie z Publicznego Przedszkola nr 9, badane w 2011 r., s# wy$sze i ci $sze 

od swych rówie"ników sprzed 12 oraz 26 do 20 lat; zdecydowane przyspiesze-

nie, w efekcie trendu sekularnego, zaobserwowano u nich w poziomie wysoko-

"ci cia!a, a wska'nik stanu dojrza!o"ci biologicznej masy cia!a wskazuje na 

niema!y odsetek dzieci, cz "ciej ch!opców, z nadwag#. 
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Bior#c pod uwag  pedagogiczny aspekt przeprowadzonych bada& nad po-

ziomem rozwoju biologicznego badanych przedszkolaków, mo$emy przedsta-

wi% nast puj#ce propozycje do realizacji w placówkach przedszkolnych i wy-

chowawczo-opieku&czych dla ma!ych dzieci: 

1. Przywrócenie etatu piel gniarce w przedszkolu, nawet w niepe!nym wymia-

rze godzin.  

2. Wprowadzenie obligatoryjnego, przynajmniej raz w roku, przeprowadzenia 

bada& oraz analizy dokonanych pomiarów wysoko"ci i masy cia!a pod k#-

tem kwalifikacji do grup przyspieszenia lub opó'nienia w stosunku do nor-

my (wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik lub, je"li jest taka 

mo$liwo"% – piel gniarka). 

3. Poinformowanie rodziców o wynikach takiej analizy (nauczycielka grupy). 

4. Przeprowadzenie dla rodziców prelekcji, prezentacji czy spotkania z diete-

tykiem na temat zdrowego sposobu od$ywiania dziecka ma!ego oraz  

aktywnego trybu $ycia jako sposobu zapobiegania oty!o"ci u dzieci (dyrek-

cja). 

5. Wprowadzenie specjalnej diety w posi!kach przedszkolnych dla dzieci  

z nadwag# (dyrekcja, za zgod# rodziców takich dzieci). 
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Summary 

 

Both quick and substantial development in contemporary market economy change 

human environmental and forces individual to continuous adaptations. One of aspects 

of this process is acceleration of physical development of school children and youth. 

Necessary approach is therefore permanent empirical observation of small child growth. 

This observation is an important factor of correct education process and recognition  

of normality and abnormalities is the base criterion for process progress. 

First aim of the paper was: testing of physical growth level and biological maturi-

ty status of children from Public Kindergarten no 9 and the second: comparison these 

parameters of height and body weight to results of researches carried out in 1999 in this 

kindergarten and to researches conducted in Poznan between 1985–1991 so called 

„Poznan child”.  

Researches have been carried out in May 2011 in Public Kindergarten in Szcze-

cin. Measurement of height and body weight in 4 groups of children age 3, 4, 5, 6 year 

old has been executed. For every examined child calendar age, age of height body, age 

of weight body and indicator of biological maturity status (WSDB) have been calcu-

lated. These characteristics have been elaborated by comparison of examined children 

figures to results of „Poznan child” standards given by J. Cie"lik. WSDB allows con-

ducting individual classification of every child in view of pathological retard, physio-

logical delay, physiological and pathological acceleration. 

To sum up above mentioned perceptions we can admit that children from 

Szczecin Public Kindergarden no 9, examined in 2011, are high and heavier than chil-

dren in 1999 and in Poznan 1985–1991. As a result of secular trend, prompt accelera-

tion in increasing of height body level and biological maturity of weight level is over-

weight, mostly concerning boys. 

 

Translation: Bogus!aw W$grzyn 

 


