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Wprowadzenie 

Zainteresowania definiowane są w literaturze w różny sposób. W psychologii 

zainteresowanie oznacza to samo co „ciekawość, troska, ukierunkowanie na cel, świadomość 

i dążenie”
1
. M. Flader wymienia trzy aspekty pojęcia zainteresowania: 

 „zmysłowy – dyspozycja do utrzymania wytężonej uwagi, otwartość na sprawy 

innych, dociekliwość, 

 interpretacyjny – pewna elastyczna przystawalność do określonych dziedzin 

rzeczywistości, wartościowanie, uprawianie hobby, 

 wolicjonalny – zaangażowanie, dążenie do celu, do sukcesu, wysiłek wkładany  

w osiągnięcie czegoś”
2
. 

Pojęcie zainteresowania pozostaje w ścisłym związku z motywacją. Niektórzy  

z psychologów utożsamiają zainteresowania z motywacją pozytywną. Według B. Klasińskiej 

z punktu widzenia „procesu motywacji zainteresowaniami są upodobania i instynkty. Każde 

zainteresowanie ma swój służący mu mechanizm. Każdemu z tych mechanizmów odpowiada 

właściwy bodziec, reakcja oraz proces centralny. Zainteresowanie określa się wówczas jako 

własne lub nabyte popędy, przez które rozumie się pewien stan organizmu motywujący 

określone reakcje, lub samą reakcję organizmu na pewne bodźce polegające na przedłużaniu 

bądź aktywnym ich poszukiwaniu. Istotą zainteresowania jest więc potrzeba, motyw 

wyuczony”
3
. W wypadku zainteresowań istnieje „odpowiedniość między przedmiotem 

a podmiotem we wzajemnym stosunku. Sam przez się przedmiot nigdy nie jest interesujący. 

Zainteresowania to potrzeba podmiotu, który dąży do jej zaspokojenia”
4
. Zainteresowania 

kształtują, wskazują drogę, a zdobyta dzięki nim wiedza daje poczucie satysfakcji  

i niezależności. „Stanowią ważny aspekt osobowości człowieka, jego kulturowe zaplecze, 

dynamizują i ukierunkowują one czynności poznawcze oraz działanie jednostki. Powodują, że 

człowiek łatwiej spostrzega i zapamiętuje określone treści, chętniej podejmuje pewne 

działania. Sprzyja to nabywaniu wiedzy z określonej dziedziny i kształtowaniu się pewnych 

umiejętności”
5
. 

Zainteresowania u każdego człowieka rozwijają się w różny sposób. Ich rozwój różni 

się u poszczególnych osób i ma różne nasilenie oraz końcowy rezultat obudzonego 
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zainteresowania. Zależy to od wielu czynników. Można je podzielić na czynniki 

biogenetyczne (wiek, płeć, zdolności) oraz społeczno-kulturowe (środowisko rodzinne, 

lokalne, szkoła, grupy rówieśnicze). 

Zazwyczaj u dzieci zainteresowania kształtowane są przez najbliższe otoczenie, 

bliskie osoby oraz różne instytucje. Pierwszym ważnym środowiskiem w kształtowaniu 

zainteresowań jest środowisko rodzinne. Rodzice pierwsi mogą dostrzec indywidualne 

zdolności oraz zainteresowania dziecka. Odpowiednio kierując rozwojem stymulują 

kształtowanie aspiracji odpowiednich do zainteresowań
6
. 

Dużą rolę w kształtowaniu hobby odgrywa szkoła. Jednak należy pamiętać, aby 

w przebiegu rozwoju zainteresowań komponenty procesu dydaktycznego tworzyły 

horyzontalny oraz wertykalny układ: 

 celów i treści nauczania i wychowania, 

 zasad nauczania-wychowania, 

 form, 

 metod nauczania-wychowania, 

  środków dydaktycznych 

 funkcji i uwarunkowań procesu dydaktycznego
7
. 

 Ważna jest tutaj postawa nauczyciela, który nie powinien oczekiwać, że 

zainteresowanie u dziecka rozwinie się samorzutnie, lecz dążyć do tego, aby w umiejętny 

sposób je rozbudzać. Bywają tacy nauczyciele, którzy swoją osobowością potrafią zarazić 

pasją do wykładanego przedmiotu. 

Zamiłowania mogą być związane z konkretną dziedziną. Tego typu pasją są 

zainteresowania sportowe. Najlepsze rezultaty w rozbudzaniu upodobań sportowych przynosi 

wspólna aktywność ruchowa z rodzicami: np. piesze lub rowerowe wycieczki turystyczno-

krajoznawcze, gra w piłkę, wypady na basen. W tym czasie należy jednocześnie uświadamiać 

dzieciom jak ważne jest uprawianie sportu, ile daje korzyści, a jednocześnie zadowolenia 

i satysfakcji. Będzie to bardzo motywujące. Wymieniając atuty aktywności fizycznej dobrze 

jest podkreślić w szczególności: poprawę samopoczucia, zmniejszenie stresu i napięcia, utratę 

masy ciała, zwiększenie sprawności i wydolności organizmu, wzrostu energii życiowej, 

zapobieganie wielu chorobom. Podkreślając korzyści warto jest także wskazać dziecku 

negatywne skutki braku uprawiania sportu. Są to przede wszystkim choroby takie jak: 

otyłość, ospałość, problemy z koncentracją, depresja, choroby serca. 

 Warunkiem, aby dziecko zainteresowało się wysiłkiem fizycznym jest takie 

wygospodarowanie czasu przez rodziców w ciągu dnia, aby mogli uprawiać go razem z nim. 

Dziecko pozostawione same szybko znudzi się daną czynności i w rezultacie ruch może 

wówczas kojarzyć się z samotnością, z nudą. Wytworzyć się może swoista bariera przed 

uczestnictwem w aktywności ruchowej. Natomiast wspólne przeżywanie treningu daje mu 

radość. Rodzice też na bieżąco mogą chwalić dziecko, za to w jaki sposób wykonuje 

określone czynności. Dziecku daje to ogromną satysfakcję i wówczas będzie chciało dalej 

ćwiczyć, żeby być lepszym. Ponadto widząc, że dorośli chętnie trenują, dziecko będzie 

czerpało z nich wzór. W ten sposób sport może stać się zainteresowaniem. 
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E. Dybińska i N. Stasik podkreślają, że w sporcie „jak w każdej działalności 

wychowawczej, tak i tutaj dużą rolę odgrywa aktywność samych dzieci. Trzeba ją tak 

ukierunkować, by wychowanek mógł samodzielnie dochodzić do realizacji celów 

określonych przez wychowawców. Nie można też zapomnieć o tym, że nadzór rodziców oraz 

udział tych wszystkich, którzy kierują aktywnością ruchową dziecka w czasie wolnym, musi 

zapewnić dziecku swobodę wyboru własnych, odpowiadających mu form ruchowych, co 

sprzyja rozwojowi jego zainteresowań – kształtowaniu osobowości”
8
. 

Ze względu na temat artykułu szczególnie ważne są zainteresowania dzieci w wieku  

8-9 lat. W tym czasie bardzo łatwo u dziecka wzbudzić zainteresowania sportowe, ponieważ 

jest to okres nacechowany dużą dynamicznością. „Ogromna potrzeba ruchu, łączenie 

poznania z zabawami ruchowymi i uprawianiem sportu należy do czołowych zainteresowań 

dziecka, decydując o tym, co może robić, warunkując również umiejętność jego 

przystosowania. Każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, poprzez zaspokojenie 

potrzeby ruchu, rozwija swoją sprawność ruchową, co z kolei wpływa na kształtowanie się 

jego sfery psychicznej”
9
. 

 

Metodologia badań 

Badania, których celem było ustalenie struktury zainteresowań sportowych dzieci 

uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, zostały przeprowadzone w losowo 

wybranych białostockich szkołach podstawowych. Realizowano je w okresie od marca do 

maja 2015 roku. Przedmiotem badań stały się zainteresowania sportowe uczniów klas trzecich 

szkoły podstawowej. Główny problem badawczy to pytanie: Jaka jest struktura zainteresowań 

sportowych dzieci uczęszczających do klas III szkoły podstawowej? W pracy wykorzystano 

metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się kwestionariuszem ankiety, który podzielono 

na dwa bloki tematyczne. W pierwszym uczniowie wypowiadali się na temat dyscyplin 

sportowych, którymi się interesują, w drugim wypowiadali się na temat ulubionych zajęć 

wykonywanych na lekcjach wychowania fizycznego. Taki podział tematyczny dokonano ze 

względu na występujące różnice między zainteresowaniami badanych, a tokiem lekcji 

wychowania fizycznego wynikającym z realizacji założeń podstawy programowej. Zbadanie 

zainteresowań sportowych dzieci było prowadzone w całych klasach jednocześnie. Zadbano, 

aby informując dzieci o uczestniczeniu przez nich w badaniach, używano określenia „proszę 

o uzupełnienie ankiety”, ponieważ słowo „badanie” może kojarzyć się dzieciom z niemiłym 

spotkaniem w gabinecie lekarskim. Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety, w formie 

krótkiego filmu instruktażowego wytłumaczono pojęcia : gimnastyka, lekkoatletyka, piłka 

nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. W trakcie wypełniania ankiety zadbano, aby 

dzieci nie wymieniały się między sobą informacjami na temat własnych zainteresowań. 

Badaniami łącznie objęto grupę 131 osób. Wśród ankietowanych było 76 dziewcząt (tj. 58% 

grupy badawczej) oraz 55 chłopców (tj. 42% grupy badawczej). 
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Wyniki badań własnych 

Każde dziecko jest inne, zatem zainteresowania sportowe są sprawą 

indywidualną, odmienną dla każdego dziecka. Zainteresowani wybierają takie sporty, 

które odpowiadają im osobistym preferencjom, umiejętnościom oraz uzdolnieniem. 

Analizując dane zawarte w tabeli 1, widać, że ankietowane dzieci najczęściej wskazują 

piłkę nożną. Na drugim miejscu plasuje się gimnastyka, później lekkoatletyka, następnie 

piłka ręczna, koszykówka i siatkówka. Możliwość wyboru kilku dyscyplin, z którego 

skorzystali ankietowani może świadczyć o tym, że w okresie wczesnoszkolnym 

zainteresowania nie są jeszcze czymś trwałym. Jest to wiek kiedy kształtuje się 

osobowość jednostki, w tym również zainteresowania. Dane te przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 

Dyscypliny sportowe,  

którymi interesują się badani uczniowie 
 

Dyscyplina sportowa Ilość wyborów* 

Piłka nożna 79 

Gimnastyka 62 

Lekkoatletyka 59 

Piłka ręczna 54 

Koszykówka 43 

Siatkówka 42 

Inne** 24 

   Źródło: badania własne. 

   * Wyniki nie sumują się, ponieważ ankietowani mieli możliwość    

   wielokrotnego wyboru - max. 3 dyscyplin sportowych.  

   ** Jako inne dyscypliny wymieniono: judo (7), karate (6), pływanie (5), taniec  (3),  

   tenis (2)  oraz kolarstwo (1). Można przypuszczać, że były to wybory   

   wynikające z uczestnictwa uczniów w treningach tych dyscyplin sportowych. 

 

Biorąc pod uwagę zmienną płeć, preferencje sportowe chłopców i dziewcząt różnią się 

między sobą. Badania na dzieciach szkockich wykazały, że płeć ma istotny wpływ na rozwój 

ruchowy- dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy
10

. Kulturowe uwarunkowania 

wzmacniają także zaznaczające się w tym okresie zróżnicowanie ruchów związane z płcią. 

Chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających większej energii i siły jak na 

przykład bieganie, skakanie w dal, rzucanie, kopanie. Dziewczynki przewyższają chłopców 

w sprawnościach motorycznych, które wymagają równowagi i rytmiczności np. skoki na 

skakance oraz precyzji.
11 Można stwierdzić, że przeprowadzone badania potwierdzają 

przytoczone wyżej słowa. Analizując dane zawarte w wykresie 1 zauważamy, że chłopcy 

zdecydowanie częściej wybierają sporty związane z piłką: piłka nożna, piłka ręczna, 

koszykówka, siatkówka. Dziewczęta natomiast wskazują gimnastykę i lekkoatletykę. 
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Wykres 1. 

Zainteresowania sportowe ze względu na płeć 
 

 
Źródło: badania własne. 
*Wyniki nie sumują się, ponieważ ankietowani mieli możliwość wielokrotnego wyboru - max. 3 dyscyplin sportowych).  

 

Dzieci odpowiadając na pytanie na temat ulubionych zajęć na lekcjach wychowania 

fizycznego nie w pełni potwierdziły swoje ogólne zainteresowania sportowe. Aby uczniom 

ułatwić zrozumienie sformułowań, w ankiecie posłużono się pełnymi nazwami dyscyplin 

sportowych nie używając terminologii metodycznej : mini piłka nożna, mini piłka ręczna, 

mini siatkówka, mini koszykówka. Okazało się, że ankietowani uczniowie klas III szkoły 

podstawowej najbardziej na zajęciach w-fu lubią grać w gry zespołowe typu: zbijak, dwa 

ognie, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz wyścigi rzędów. Chłopcy na w-fie wybierają gry 

sportowe związane z piłką, natomiast dziewczynki bardzo lubią zbijaka i dwa ognie oraz 

wyścigi rzędów. Zebrane dane przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. 

Ulubione zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego 
 

Rodzaj zajęcia Dziewczęta Chłopcy Razem 

Piłka nożna 3 18 21 

Gimnastyka 5 1 6 

Lekkoatletyka 4 3 7 

Gry zespołowe: zbijak, dwa ognie 30 16 46 

Wyścigi rzędów 25 2 27 

Tory przeszkód 2 3 5 

Piłka ręczna 5 9 14 

Koszykówka 1 2 3 

Siatkówka 1 1 2 

Razem 76 55 131 

             Źródło: badania własne. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Nasuwa się pytanie „Dlaczego tak dużą popularnością na lekcjach w-f cieszą się gry 

typu zbijak czy wyścigi rzędów?”. Być może jest to związane z możliwościami lokalowymi  

i sprzętowymi jakimi dysponują nauczyciele kształcenia zintegrowanego prowadzący lekcje  
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w-f w badanych klasach. Takie dyscypliny sportowe jak koszykówka, czy siatkówka 

uczniowie potraktowali marginalnie. Mogło to być spowodowane brakiem realizacji tych 

tematów na lekcjach. 

Duży wpływ na popularyzację określonych dyscyplin sportowych mają również 

media. Piłka nożna jest przecież najbardziej medialną dyscypliną sportową. 

Przedstawione wyniki warto wykorzystać do przemyśleń nad sposobem prowadzenia 

zajęć z zakresu wychowania fizycznego w zgodzie z podstawą programową oraz 

zainteresowaniami podopiecznych. 
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Streszczenie 

Celem było ustalenie struktury zainteresowań sportowych dzieci uczęszczających do klas III szkoły 

podstawowej. Główny problem badawczy to pytanie: Jaka jest struktura zainteresowań sportowych dzieci 

uczęszczających do klas III szkoły podstawowej? W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 

Posłużono się kwestionariuszem ankiety. Badaniami łącznie objęto grupę 131 osób. Chłopcy zdecydowanie 

częściej interesują się dyscyplinami sportowymi związanymi z piłką: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, 

siatkówka. Dziewczęta natomiast wolą gimnastykę i lekkoatletykę. Ulubione zajęcia na lekcjach wychowania 

fizycznego według uczniów klas III szkoły podstawowej to gry zespołowe: zbijak, dwa ognie, piłka nożna i piłka 

ręczna oraz wyścigi rzędów. 
Słowa kluczowe: zainteresowania sportowe, uczeń klasy III szkoły podstawowej. 

 

CHILDREN'S INTEREST IN SPORT IN III CLASS OF PRIMARY SCHOOL 

  Summary 

The purpose was to define the area of sports interests of children attending the third year of primary school. 

The main research problem is the question: What is the area of sports interests among the children attending the 

third year of primary school? The thesis includes the method of diagnostic survey. The questionnaire was used. 

A group of 131 children were involved in this research. Boys are more often interested in sports disciplines 

connected with a ball: football, handball, basketball, volleyball. Girls, on the other hand, prefer gymnastics and 

athletics. Favourite activities of children attending the third year primary school during physical education 

classes are team games like: dodgeball, football, handball and “row racing”. 

Key words: interest in sport, children in III class of primary school. 

 


