
  

 

 

Jaki powinien być poziom aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej? 

 

 



Czy bierność fizyczna dzieci i młodzieży może mieć 
negatywne konsekwencje? Czy są jakiekolwiek 

wytyczne dotyczące zalecanego poziomu aktywności 
ruchowej dzieci? 

Eksperci nie mają wątpliwości, ruch jest kluczowym czynnikiem warunkującym 
prawidłowość procesów rozwojowych oraz zmniejszającym ryzyko rozwoju 
poważnych schorzeń w wieku dorosłym.  

Aktywność fizyczna potrzebna jest wszystkim, gdyż zapewnia ona prawidłowy 
rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy. 

Odpowiedni poziom aktywności fizycznej przyczynia się do: 

 poprawy ogólnej sprawności fizycznej, 

 właściwego rozwoju i utrzymania stanu układu ruchu (kości, mięśni, stawów),  

 właściwego rozwoju układu sercowo-naczyniowego (serca, płuc), zwiększenie 

zdolności pochłaniania tlenu, 

 właściwej koordynacji i kontroli ruchu,  

 utrzymanie zdrowej i właściwej masy ciała. 

 poprawy ogólnego stanu zdrowia 

 Aktywność fizyczna wiąże się także z korzyściami psychologicznymi 
u młodych ludzi, takich jak:  

 poprawa obrazu własnego JA, 

 łatwiejsze radzenie sobie ze stresem,  

 poprawę procesów koncentracji, uwagi i funkcji intelektualnych, 

 poprawa kontroli nad objawami lęku i depresji,  

 pomaga w rozwoju społecznym poprzez budowanie pewności siebie 

i właściwych interakcji społecznych (koleżeństwo, przyjaźń, odpowiedzialność) 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZALECANEGO POZIOMU 
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 

Obecnie obowiązują w Polsce międzynarodowe 
rekomendacje dotyczące zalecanych poziomów aktywności 
fizycznej dla osób w każdej grupie wieku, w tym szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. 

       

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) 

 Ogólnoświatowe rekomendacje dotyczące niezbędnej, minimalnej dawki aktywności 
fizycznej dla wszystkich grup wiekowych, w tym również dzieci i młodzieży, ogłaszane 
są przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO).  

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat aktywność fizyczna obejmuje szerokie 

spektrum zachowań: zabawy i gry ruchowe, przemieszczanie się czyli ruch 
lokomocyjny, prace domowe, szkolne lekcje wychowania fizycznego, 
a także wszystkie inne wspólne aktywności ruchowe z rodziną, szkołą 
i znajomymi.  

W celu poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej oraz usprawnienia funkcjonowania mięśni 
i zdrowia kości u dzieci i młodzieży WHO wystosowała następujące zalecenia: 

 co najmniej 60 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej lub wysokiej 
intensywności, przy czym każda ilość dodatkowej aktywności fizycznej, 
przekraczająca zalecane minimalne 60 minut, zapewnia dodatkowe korzyści 
zdrowotne, 

 większość dziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży powinny stanowić 
umiarkowanie intensywne ćwiczenia aerobowe (czyli tlenowe), do których należy 
włączyć ruch o intensywnym natężeniu, wymagający większych nakładów 
energetycznych, 

 co najmniej 3 razy w tygodniu aktywności ruchowe winny być ukierunkowane 
na wzmacnianie i kształtowanie mięśni i kości, a zatem idealne dla dzieci będą gry 
i zabawy grupowe lub indywidualne z piłką, bieganie, skakanie, jazda na rowerze, 
rolkach, czyli zajęcia zwiększające siłę, szybkość i gibkość. 

Wytyczne WHO pokrywają się z rekomendacjami innych ekspertów, 
którzy  zalecają, aby minimalna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży 
wynosiła 6 000 kroków dziennie wykonywanych z co najmniej 
umiarkowaną intensywnością.  

 



 

 

 

ZAPAMIĘTAJ !!!!!!!! 

Niezależnie od technicznych szczegółów czy podawanych wytycznych, wszyscy 
muszą mieć świadomość, że systematyczne zajęcia ruchowe, różnorodne 
w swojej formie, odpowiedniej częstotliwości, czasie trwania i intensywności 
wysiłku, są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu wydolności 
fizycznej, która zmniejsza ryzyko rozwoju szeregu poważnych schorzeń 
w wieku dorosłym. 

 

 UWAGA!!!!!!! 

Skutki spędzania zbyt długiego czasu przed komputerem to: 

 bóle głowy i zaburzenia koncentracji, 
 bóle w obrębie mięśni karku i obręczy barkowej, 
 przeciążenia i często nieodwracalne zmiany kręgosłupa, 
 bóle w pośladkach, 
 ociężałość kończyn dolnych i stóp 
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