"Wp!yw aktywno"ci ruchowej na rozwój dziecka
w wieku przedszkolnym"
Ruch jest takim przejawem !ycia, który towarzyszy cz"owiekowi od chwili
narodzin. Jest czynnikiem kszta"tuj#cym organizm cz"owieka i jego funkcje.
Aktywno$% fizyczna jest szczególnie wa!na u dzieci, które znajduj# si& w fazie
intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Wyst&puj#cy u dzieci, tzw.
„g"ód ruchu” jest wyrazem pod$wiadomej ch&ci zaspakajania tej potrzeby,
zapewnienia niezb&dnego czynnika stymuluj#cego rozwój. Dlatego aktywno$%
ta powinna by% rozwijana ju! od najm"odszych lat. Ograniczenie aktywno$ci
ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdy! opó'nia rozwój dziecka.
Aktywno"# ruchowa pe!ni cztery wa$ne funkcje:
a). Funkcj& stymulacyjn#:
• Poprzez ruch mi&$nie wykonuj#ce prac& zwi&kszaj# swój przekrój, obj&to$%, si"&
i spr&!ysto$%. Równocze$nie nast&puje wzmocnienie, pogrubienie i wzrost
elastyczno$ci i wytrzyma"o$ci $ci&gien oraz wi&zade";
• Ruch sprzyja mineralizacji ko$ci zwi&kszaj#c ich mas& (g&sto$%) i zarazem
twardo$% i sztywno$%;
• Wysi"ek fizyczny mobilizuje uk"ad kr#!eniowo - naczyniowy. Wyst&puj#ce przy
pracy mi&$ni wi&ksze zapotrzebowanie na transportowane przez krew $rodki
od!ywcze i tlen powoduje szybsze kr#!enie krwi i wzmo!on# akcj& serca, które
wzmacnia si& i rozbudowuje;
• Ruch uaktywnia uk"ad oddechowy, gdy! p"uca musz# wykona% zwi&kszon#
prac&. Oddech przy wysi"ku staje si& g"&bszy i szybszy. Dzi&ki temu wzrasta
pojemno$% !yciowa p"uc, a tak!e ilo$% przyswajanego tlenu - wi&cej go dociera
do rozwijaj#cych si& narz#dów;
• Aktywno$% fizyczna pobudza dojrzewanie uk"adu nerwowego. Przyspiesza to
rozwój motoryczno$ci;
• Dzi&ki ruchowi dziecko poznaje otaczaj#cy je $wiat, wzbogaca swoje
do$wiadczenia, kszta"tuje pami&% i uwag&. Rozwija swoj# samodzielno$%. Zabawy
i %wiczenia w grupie ucz# zachowa( prospo"ecznych - dziecko podporz#dkowuje
si& obowi#zuj#cym normom i zasadom.
b). Funkcj& adaptacyjn#:
• Przystosowanie organizmu dziecka do zmieniaj#cych si& warunków !ycia:

klimatu, temperatury, wilgotno$ci, ci$nienia, warunków spo"ecznych
i materialnych, pracy, nauki, trudno$ci dnia codziennego;
• Przez ruch i %wiczenia fizyczne dziecko mo!e hartowa% organizm, czyli
zwi&kszy% granic& tolerancji na bod'ce czy czynniki ze strony $rodowiska: zimno,
ciep"o, wiatr, wilgotno$% powietrza, warunki pracy i nauki, a tak!e odporno$% na
czynniki psychiczne (stres) i spo"eczne.
c). Funkcj& kompensacyjn# (wyrównawcz#):
• Ruch, jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma zrównowa!y% bilans bod'ców
dzia"aj#cych na m"ody organizm. Ma wyrówna% niekorzystne dzia"anie takich
bod'ców, jak np.: telewizja, komputer. Wp"ywaj#c na o!ywienie organizmu
aktywno$% fizyczna ma przywróci% niezb&dn# dla prawid"owego rozwoju
organizmu dziecka równowag& czynników korzystnych i szkodliwych.
d). Funkcj& korekcyjn#:
• Dzia"ania korekcyjne stosuje si& najcz&$ciej u dzieci z wadami postawy, ale
mo!na je wykorzystywa% u dzieci z oty"o$ci#, astm# czy niektórymi zaburzeniami
uk"adu kr#!enia. Funkcja korekcyjna jest wiec funkcj# terapeutyczn# i lecznicz#.
Nale$y pami%ta#, $e aktywno"# ruchowa to wa$ny element:
• prawid"owego rozwoju organizmu, jego uk"adów i narz#dów;
• rozwijania funkcji i wydolno$ci organizmu;
• tworzenia poprawnej postawy i budowy cia"a;
• przystosowanie do !ycia w otaczaj#cym $rodowisku przyrodniczym
i spo"ecznym;
• zapobieganie chorobom;
• rozwoju psychicznego i spo"ecznego;
• terapii wielu zaburze( i chorób.
Ruch sprzyja tak!e rozwojowi umys"owemu oraz kszta"towaniu woli
i charakteru. Ruch trenuje nie tylko mi&$nie, lecz równie! umys" i psychik&.
Dostarcza do$wiadcze( przestrzeni, czasu, schematu w"asnego cia"a, koordynacji
wzrokowo - ruchowej, wyostrza zmys" wzroku i s"uchu. Dzieci w ruchu poznaj#
nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego,
lecz tak!e spo"ecznego. Zespo"owe gry i zabawy ruchowe ucz# umiej&tno$ci
spo"ecznych: wspó"dzia"ania w grupie, zdrowego wspó"zawodnictwa, umiej&tno$ci
radzenia sobie z sukcesem i pora!k#, rozwi#zywania konfliktów, dokonywania
wyboru i krytycznego patrzenia na siebie, podporz#dkowania celów jednostki celom grupy. Ruch w sferze spo"eczno - wychowawczej kszta"tuje !yczliwy

stosunek do ludzi, przyczynia si& do wzrostu zainteresowa( oraz uczy
konsekwencji w osi#ganiu celów.
Dlaczego warto #wiczy# i by# aktywnym fizycznie?
Ruch sprawia, !e dzieci mog#:
a) roz"adowa% nadmiern# energi&;
b) dotleni% si& - mózg stanowi tylko 2 % wagi cia"a cz"owieka, ale potrzebuje ok.
25 % tlenu. )wie!e powietrze poprawia znacznie koncentracj& uwagi;
c) trenowa% zmys" równowagi - dzi&ki hu$taniu si&, balansowaniu na murkach,
chodzeniu po le!#cej na ziemi linie, je'dzie na rolkach, deskorolce, rowerze dzieci
%wicz# równowag&;
d) ruch jest lekiem na bezsenno$% - umiarkowane %wiczenia mog# zlikwidowa%
k"opoty ze snem. To dobry lek na bezsenno$% i nocne niepokoje. Poprawa snu jest
efektem psychicznego i fizjologicznego odpr&!enia po wysi"ku. Dzieci
nadpobudliwe, wra!liwe oraz nocne marki b&d# "atwiej zasypia"y i spokojniej
spa"y, je!eli w ci#gu dnia dostarczymy im okazji do intensywnego ruchu.
e) polepsza nastrój - %wiczenia fizyczne poprawiaj# stan uk"adu nerwowego
i wp"ywaj# na uk"ad hormonalny. Dlatego ruch polepsza nastrój i przep&dza
ponure my$li, pomaga uspokoi% emocje, roz"adowuje napi&cie i stres, u"atwia
relaks. Podczas wysi"ku fizycznego w mózgu powstaj# endorfiny zwane
hormonami szcz&$cia.
f) rozwija% samodzielno$%, równowag& emocjonaln#, hart psychiczny, odporno$%
na stres, umiej&tno$% psychicznej adaptacji do zmieniaj#cych si& warunków,
poczucie odpowiedzialno$ci, zdyscyplinowanie i wytrwa"o$% w pokonywaniu
trudno$ci.
Ruch pozwala ponadto zapobiega% wielu chorobom, takim jak: wady postawy,
nerwice, oty"o$%, niewydolno$% mi&$niowa, cukrzyca itp. Aktywno$% fizyczna jest
najlepszym antidotum na wiele dolegliwo$ci zwi#zanych z cywilizacj#. Wygodny
tryb !ycia w komforcie cywilizacyjnym, stronienie od rekreacji ruchowej i sportu
s# najwa!niejszymi przyczynami nieprawid"owo$ci rozwojowych, wad postawy,
nerwic, oty"o$ci, niewydolno$ci mi&$niowej, zapar%, cukrzycy, choroby
nadci$nieniowej i wielu innych tzw. „chorób cywilizacyjnych”. Ortopedzi
ostrzegaj#, !e w$ród najm"odszych coraz cz&$ciej wyst&puj# wady postawy:
skrzywienie kr&gos"upa, ko$lawe kolana i p"askostopie. Dzieci potrzebuj# wi&cej
ruchu. Jest on naturaln# potrzeb# cz"owieka, która zosta"a st"umiona przez z"e
nawyki cywilizacyjne. Dzieci coraz wi&cej czasu sp&dzaj# przed telewizorem czy
komputerem. Ka!de dziecko musi mie% czas i okazj& by biega%, skaka%, gra%
w pi"k&, w&drowa% po lesie, p"ywa%, wspina% si&.

Co robi#, aby pomóc dzieciom, które unikaj& aktywno"ci ruchowej?
• Przede wszystkim nale!y stwarza% okazje do ruchu i razem z dzieckiem bawi%
si&.
• Trzeba szuka% takich form aktywno$ci, które sprawiaj# dziecku zadowolenie
i rado$%.
• Podczas wspólnych zabaw nale!y dzieci motywowa%, zach&ca% poprzez
przekonywanie i chwalenie za najdrobniejszy sukces.
• Nigdy nie wolno zmusza% dziecka do aktywno$ci fizycznej, natomiast warto
znale'% w$ród rówie$ników dziecko z takimi samymi mo!liwo$ciami ruchowymi
i w trakcie wspólnych zabaw (%wicze() chwali% za podejmowane próby. Dzi&ki
temu wzro$nie samoocena dziecka a z czasem i satysfakcja z pokonywania w"asnej
s"abo$ci.
Wskazówki dla rodziców:
• b#d' dla dziecka przyk"adem - sam/sama podejmuj aktywno$% fizyczn#;
• planuj i organizuj aktywno$% ruchow# wspólnie z dzieckiem;
• stwórz dziecku warunki do podejmowania aktywno$ci fizycznej;
• pozwól dziecku na samodzielny wybór rodzaju aktywno$ci;
• rozmawiaj, dowiedz si& dlaczego dziecko lubi b#d' nie lubi uprawia% sportu;
• chwal za podejmowanie aktywno$ci ruchowej;
• doceniaj wysi"ek dziecka, motywuj go do podejmowania dalszych aktywno$ci
ruchowych.
Aktywno"# fizyczna ma bardzo pozytywny i du!y wp"yw na zdrowy
i prawid"owy rozwój ka!dego cz"owieka. Zw"aszcza dzieci, których potrzeby
ruchowe s# wielkie ($rednio 5 godzin dziennie), powinny wykorzystywa% ka!d#
okazj& na uprawianie aktywno$ci ruchowej jak i aktywny odpoczynek. Wa!ne jest
by przede wszystkim doro$li dawali dzieciom dobry przyk"ad dbania o swoje cia"o
i zdrowie oraz sprawno$% fizyczn# i psychiczn#. Uczmy je prawid"owych
nawyków i wzorców ruchowych. Pomó!my im poznawa% mo!liwo$ci ludzkiego
cia"a i odkrywa% tajemnice skryte w ich ma"ych organizmach.
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