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Zachowania rekreacyjne dzieci i m³odzie¿y
w œrodowisku wiejskim
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S t r e s z c z e n i e: Czas wolny, jako wa¿na kategoria aktywnoœci ¿yciowej wspó³czesnych
spo³eczeñstw pojawi³ siê dopiero w XIX wieku i odt¹d jego wymiar i znaczenie rosn¹. Obecnie
czas wolny interpretowany jest w wieloraki sposób. W rozumieniu potocznym traktuje siê go
jako czas, który wymaga racjonalnego i intencjonalnego zagospodarowania. W³aœciwie wyko-
rzystany czas wolny przynosi wiele korzyœci nie tylko osobistych, ale i spo³ecznych, pozwala
bowiem na utrzymanie zdrowia psychofizycznego, a zw³aszcza na wzbogacanie w³asnej osobo-
woœci i to¿samoœci. Kszta³towanie potrzeb i postawy do aktywnego i sensownego spêdzania
czasu wolnego powinno zacz¹æ siê ju¿ w dzieciñstwie, st¹d te¿ celem niniejszego opracowania
jest próba okreœlenia zachowañ rekreacyjnych realizowanych w czasie wolnym dzieci
i m³odzie¿y w œrodowisku wiejskim.

1. Wstêp

W wyniku przemian cywilizacyjnych czas wolny, który przez tysi¹clecia by³
przywilejem nielicznych, w XX wieku sta³ siê dobrem powszechnym, a jego
w³aœciwe wykorzystanie zaczê³o urastaæ do rangi spo³ecznego problemu (Kie³basie-
wicz-Drozdowska, Siwiñski (red.), 2001).

Czas wolny, bardziej ni¿ praca jest dla cz³owieka obszarem samorealizacji i zara-
zem punktem odniesienia do ró¿nych sfer aktywnoœci ¿yciowej. W pojêciu czasu
wolnego zawieraj¹ siê czynne i bierne relacje jednostkowe i spo³eczne zwi¹zane ze
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sfer¹ duchow¹, moralnoœci¹, kultur¹, dzia³aniami i doznaniami poznawczymi oraz
estetycznymi, relacjami spo³ecznymi, zabawami, sportem, turystyk¹, czy te¿ wypo-
czynkiem. A zatem, jest to zbiór bardzo zró¿nicowanych zachowañ, powi¹zanych
z potrzebami ludzkimi. Co wiêcej, tak rekreacyjnie zorientowane to¿samoœci maj¹
coraz wiêksze prze³o¿enie na podstawy i wartoœci obecne w ¿yciu prywatnym i za-
wodowym. Postrzeganie innych sytuacji spo³ecznych i zachowanie siê w nich staje
siê podporz¹dkowane sferze wartoœci nabytych w czasie wolnym i w tym sensie
czas wolny wywieraæ mo¿e zgeneralizowany wp³yw na wzorce ¿ycia spo³ecznego.
Pe³na i œwiadoma realizacja indywidualnych potrzeb uros³a zatem do wieloaspekto-
wego problemu, którego rozwi¹zanie bêdzie mo¿liwe, gdy ka¿da jednostka podej-
muj¹c decyzjê o treœci czasu wolnego, uœwiadomi sobie jej znaczenie. W czasie
wolnym intencjonalnie i w³aœciwie wykorzystanym realizuje siê ró¿norodne potrze-
by w perspektywie indywidualnej i zbiorowej. Miêdzy innymi (Kwilecka, Bro¿ek,
2007, s. 66–73):

– potrzebê odnowy (regeneracji) si³ fizycznych i psychicznych,
– potrzebê udzia³u w rozrywce i zabawie,
– potrzebê uczestnictwa w kulturze,
– potrzebê otrzymywania i wymiany informacji,
– potrzebê refleksji i kontemplacji.

Wskazane wy¿ej wartoœci i znaczenie czasu wolnego maj¹ fundamentalne zna-
czenie w ¿yciu ka¿dej kategorii spo³ecznej. Nale¿y jednak zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê na jego wychowawcz¹ funkcjê w swoistym œrodowisku spo³ecznym, jakie stano-
wi m³odzie¿ szkolna. W ca³ym obszarze czasu wolnego wyró¿nia siê ró¿ne, wa¿ne
aspekty wychowawcze, które zwi¹zane s¹ z jego funkcjami i bezpoœrednio z nich
wynikaj¹. Przyk³adowo, Matias wyró¿ni³ nastêpuj¹ce aspekty czasu wolnego (En-
cyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, 2003, s. 561–562):

– Aspekt socjologiczny – informuj¹cy o tym, ¿e dziecko powinno swój wolny
czas spêdzaæ w grupie rówieœniczej, bowiem czas spêdzony samotnie uniemo¿liwia
mu bardzo wa¿n¹ rzecz, mianowicie porównanie w³asnego postêpowania i swoich
czynów z innymi.

– Aspekt psychologiczny – w którym zwraca siê uwagê na fakt, i¿ intensywnie
rozwijaj¹ca siê psychika dziecka wymaga wci¹¿ nowych bodŸców, wra¿eñ. Dziec-
ko pragnie samodzielnie poszukiwaæ interesuj¹cych je rzeczy, czy zjawisk. W miarê
rozwoju odkrywa i krystalizuje osobiste zami³owania, próbuje samodzielnie okreœ-
liæ swoje zainteresowania i uzdolnienia. W zajêciach wolnoczasowych du¿e znacze-
nie ma rozrywka, potrzeba odczuwania przyjemnoœci i zadowolenia po trudach na-
uki, wysi³ku umys³owego. Radoœæ z zabawy przynosi odprê¿enie fizyczne
i psychiczne, a kiedy jest umiejêtnie i rozumnie kierowana, wnosi do dzieciêcej ak-
tywnoœci elementy wychowawcze i kszta³c¹ce, które przyczyniaj¹ siê do pra-
wid³owego rozwoju.

– Aspekt pedagogiczny – podkreœla wartoœæ pedagogiczn¹ czasu wolnego, po-
legaj¹c¹ na stwarzaniu sytuacji, w których dzieci i m³odzie¿ objawiaj¹ aktywnoœæ
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i umiejêtnoœæ organizowania sobie zajêæ wykraczaj¹cych poza program ich co-
dziennych obowi¹zków, a wystêpuj¹cych jako odrêbne, wolne momenty dnia, które
nale¿y sensownie zagospodarowaæ. W wolnym czasie dzieci i m³odzie¿ maj¹ tak¿e
szansê na przejawianie w³asnej inicjatywy i samodzielnoœci. Niezmiernie istotnym
elementem pedagogicznych aspektów czasu wolnego jest równie¿ budzenie œwiado-
moœci dziecka do rozumienia koniecznoœci samowychowania, samorealizacji
i sta³ego podnoszenia swoich umiejêtnoœci oraz ich doskonalenia.

Dzieciñstwo i m³odoœæ to okresy, kiedy m³ody cz³owiek roœnie, rozwija siê i zdo-
bywa przede wszystkim nowe doœwiadczenia. Dziecko rozpoczynaj¹c naukê
w szkole uczy siê zrozumieæ uczucia i potrzeby innych, kszta³ci swoj¹ osobowoœæ
i próbuje przystosowaæ do istniej¹cych warunków. W tym okresie dziecko
kszta³tuje swój system wartoœci moralnych, którymi bêdzie kierowa³o siê do koñca
¿ycia. Jest to równie¿ okres wielu zmian zarówno w wygl¹dzie, jak i w zachowa-
niu, dlatego te¿ dzieci chc¹ naœladowaæ swoich rówieœników. Na tym etapie za-
chodz¹ zmiany w wielu aspektach ¿ycia. Zmiany te zaczynaj¹ siê tu¿ po wst¹pieniu
w mury szko³y. Dzieciêce przyjaŸnie s¹ bardzo istotne w procesie dorastania, ponie-
wa¿ buduj¹ kontakty miêdzyludzkie. Dzieci w ten sposób nabywaj¹ umiejêtnoœci
wejœcia w ¿ycie spo³eczne. Dziêki kontaktom z rówieœnikami staj¹ siê pewnymi
siebie osobami, œmia³ymi, ale tak¿e rozwijaj¹ swoje poczucie humoru, negocjuj¹
oraz ucz¹ siê kompromisu (Œwiat cz³owieka: encyklopedia, 2006, s. 196–197).

Dzieci i m³odzie¿ szkolna nie potrafi¹ same zorganizowaæ czasu wolnego w spo-
sób w³aœciwy i spo³ecznie po¿¹dany. Problem tkwi g³ównie w rodzinnych wzorcach
spêdzania czasu wolnego. Rodzice bardzo czêsto nie kszta³tuj¹ potrzeb i nie utrwa-
laj¹ nawyków aktywnego wypoczywania. Taki stan rzeczy wynika g³ównie z braku
œwiadomoœci, ¿e poprzez ruch dziecko mo¿e i powinno zdobywaæ nowe umiejêt-
noœci, uczyæ siê stawiaæ sobie cele, podejmowaæ decyzje, a tak¿e oceniaæ swoje po-
stêpy, poznawaæ mo¿liwoœci i umiejêtnie eliminowaæ w³asne s³aboœci.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, kszta³towanie potrzeb i postawy do aktywnego spê-
dzania czasu wolnego bezwzglêdnie nale¿y rozpocz¹æ ju¿ w dzieciñstwie, gdy¿
umo¿liwi to prawid³owy rozwój sprawnoœci zarówno psychicznej, jak i fizycznej
m³odego cz³owieka (Kie³basiewicz-Drozdowska, Siwiñski (red.), 2001, s. 13).

2. Cel, metoda badañ i materia³ badawczy

Celem badañ by³a próba okreœlenia zachowañ rekreacyjnych m³odzie¿y szkolnej
na wsi, realizowanych w czasie wolnym. Badania mia³y dostarczyæ informacji
o iloœci czasu wolnego, jaki dzieci i m³odzie¿ gimnazjalna maj¹ do dyspozycji, co
najchêtniej wówczas lubi¹ robiæ, a tak¿e, czy rodzice interesuj¹ siê tym, jak ich
dziecko spêdza swój wolny czas.

W zwi¹zku z tym sformu³owano nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Czy badani uczniowie dysponuj¹ czasem wolnym po wype³nieniu obo-

wi¹zków szkolnych i nauki w domu?
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2. Z jak¹ czêstotliwoœci¹ uprawiaj¹ sporty rekreacyjne?
3. Jakie formy spêdzania czasu wolnego preferuj¹ respondenci?
4. Czy rodzice interesuj¹ siê, w jaki sposób ich dzieci spêdzaj¹ czas wolny?

Procedura badawcza by³a œciœle zwi¹zana z tematyk¹ pracy i jej za³o¿eniami ba-
dawczymi, jak równie¿ odmienn¹ struktur¹ i specyfik¹ populacji, któr¹ stanowili
uczniowie wybranej szko³y podstawowej oraz gimnazjum.

W pracy zastosowano, jako technikê sonda¿u, ankietê audytoryjn¹, która polega
na pisemnym wype³nieniu przez badanych specjalnie przygotowanych kwestiona-
riuszy. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety, który jest podstawo-
wym narzêdziem w metodach badania opinii, bêd¹cym zbiorem pytañ sformu³owa-
nych w odpowiedni sposób, tak, aby respondenci udzielili odpowiedzi (Go³embski
(red.), 2002).

Badania przeprowadzono w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Czañcu,
w czerwcu w 2009 roku. Ankietowani to uczniowie ostatniej, szóstej klasy kszta³ce-
nia podstawowego i trzeciej klasy gimnazjum. Badania ankietowe przeprowadzono
w czasie przerw w obowi¹zkowych zajêciach lekcyjnych. Ankietowanie nadzoro-
wane by³o osobiœcie przez osobê badaj¹c¹. Badaniu poddano 92 uczniów. Uzyskany
podczas badañ materia³ empiryczny zosta³ poddany opracowaniu iloœciowemu.
Z ogó³u badanych 52% stanowili ch³opcy, natomiast 48% to dziewczêta. M³odsz¹
kategoriê respondentów – uczniów szko³y podstawowej (SP) reprezentowa³o 45%
ogó³u badanych, natomiast starszych ankietowanych – uczniów gimnazjum – 55%.

3. Wyniki badañ

Analizê uzyskanych w toku badañ danych rozpoczêto od ustalenia istnienia do-
datkowych obowi¹zków, jakimi obarczeni s¹ respondenci, poza obowi¹zkiem
szkolnym oraz nauk¹ w domu.
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T a b l i c a 1

Obowi¹zki respondentów poza uczêszczaniem do szko³y i nauk¹ w domu – wed³ug typu szko³y (w %)

Kategoria
odpowiedzi

Typ szko³y Liczebnoœæ kategorii

Szko³a Podstawowa Gimnazjum Szko³a Podstawowa Gimnazjum

Tak 85,8 100
42 50

Nie 14,2 0

Razem 100 100 92

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Z tablicy 1 wynika, ¿e blisko 86% uczniów Szko³y Podstawowej oraz wszyscy
gimnazjaliœci maj¹ obowi¹zki pozaszkolne. Taka sytuacja z ca³¹ pewnoœci¹ ma
œcis³y zwi¹zek z ¿yciem w œrodowisku wiejskim respondentów i wi¹¿e siê z dodat-
kowymi pracami w gospodarstwie rolnym.

Ze szczegó³owych informacji wynika, ¿e 50% m³odszych respondentów deklaru-
je pomoc w prowadzeniu domu, a 28% opiekê nad m³odszym rodzeñstwem. Inny
rodzaj obowi¹zków wskaza³o oko³o 40% ankietowanych. Dziewczêta najczêœciej
wymienia³y pomoc w ogrodzie i dodatkowe zajêcia, jak np. opieka i zajmowanie
siê zwierzêtami domowymi. Ch³opcy natomiast wskazywali, i¿ do ich obowi¹zków
nale¿¹: koszenie trawy, zajmowanie siê zwierzêtami domowymi, drobne prace do-
mowe, czy te¿ pomoc s¹siadom.

Tablica 2 wskazuje, i¿ w przypadku Szko³y Podstawowej bardzo du¿a czêœæ ba-
danych osób – 85,7% uprawia sport rekreacyjny systematycznie b¹dŸ sporadycznie.
Maj¹c na uwadze starszych respondentów dane nie s¹ ju¿ tak optymistyczne, bo-
wiem tak¹ odpowiedŸ zaznaczy³o blisko 70% populacji. Brak pozalekcyjnej aktyw-
noœci fizycznej mo¿e byæ skutkiem trudnego dojazdu do miejsc prowadzonych za-
jêæ, czy wrêcz brak tych¿e. Mniejsze zainteresowanie aktywnoœci¹ fizyczn¹ mo¿e
wynikaæ równie¿ z tego, i¿ uczniowie przeznaczaj¹ wolny czas na naukê.

Z danych zawartych w tablicy 3 wynika, ¿e uczniowie szko³y podstawowej naj-
czêœciej preferuj¹ bierne formy spêdzania czasu wolnego – grê na komputerze
47,5% (z czego 38% to ch³opcy, 19% stanowi¹ dziewczêta), oraz ogl¹danie TV
i s³uchanie radia (38,3%), w tym 29% – ch³opcy, zaœ 23,8% to dziewczêta. Nieco
mniej, bo 30% ogó³u preferuje towarzyskie spotkania z przyjació³mi, jeszcze mniej
(23,8%) przebywanie lub wspólny wyjazd z rodzin¹. Maj¹c na uwadze czynne for-
my sportowo-rekreacyjne, jedynie co czwarty ankietowany (26,4%) deklaruje
uczestnictwo w tego typu zajêciach (w tym 24% to ch³opcy, 4,8% – dziewczêta).
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T a b l i c a 2

Czêstotliwoœæ uprawiania sportu rekreacyjnego – wed³ug typu szko³y i p³ci (w %)

Kategoria
odpowiedzi

Typ szko³y Liczebnoœæ kategorii

Szko³a Podstawowa Gimnazjum Szko³a
Podsta-
wowa

Gimna-
zjum

Dziewczêta Ch³opcy Dziewczêta Ch³opcy

Tak, systematycznie 4,8 33,3 20 32
42 50

Tak, sporadycznie 33,3 14,3 4 12

Nie 4,8 9,5 28 4
92

Razem 100 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Dane procentowe zawarte w tablicy 4 pokazuj¹, ¿e gimnazjaliœci wolny czas spê-
dzaj¹ w sposób bierny, zw³aszcza na ogl¹daniu telewizji (25% ogó³u) i grze na
komputerze (26%). Natomiast, podobny odsetek badanych uczniów (24%), spêdza
swój wolny czas w sposób aktywny. Wyniki pokazuj¹, ¿e 20% dziewcz¹t i 28%
ch³opców znajduje jednak czas na regularne uprawianie aktywnych form sportowo-
-rekreacyjnych.

Wœród tzw. innych, sporadycznie uprawianych form spêdzania czasu wolnego,
12% dziewcz¹t i 16% ch³opców wskaza³o na uczêszczanie na basen, czy jazdê na
rowerze.
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T a b l i c a 3

Preferowane formy spêdzania czasu wolnego przez uczniów szko³y podstawowej – wed³ug p³ci (w %)

Szko³a Podstawowa

P³eæ

Razem

Dziewczêta Ch³opcy

Przebywanie lub wspólny wyjazd z rodzin¹ 14,3 19 23,8

Towarzyskie spotkania z przyjació³mi 23,8 14 30

Wyjœcie do dyskoteki 4,8 14 9,4

Czytanie ksi¹¿ek, czasopism lub gazet 9,5 0 9,5

Ogl¹danie TV i s³uchanie radia 23,8 29 38,3

Gra na komputerze 19 38 47,5

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szko³ê lub bibliotekê 9,5 14 16,5

Spacerowanie bez celu po mieœcie 4,8 0 4,8

Uczestnictwo w zajêciach sportowych i rekreacyjnych 4,8 24 26,4

Uprawianie dzia³ki 0 9 9

Kino, teatr itp. 4,8 0 4,8

Imprezy organizowane przez Koœció³ 0 0 0

Wyjœcie w gronie przyjació³ 9,5 0 9,5

Inne, (jakie?) 0 9 9

Liczebnoœæ kategorii 18 24 42

U w a g a: Dane procentowe nie sumuj¹ siê do 100%, poniewa¿ badani mogli udzieliæ wiêcej ni¿
jedn¹ odpowiedŸ.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Na pytanie o wizjê wypoczynku w przysz³oœci, wiêkszoœæ ankietowanych chcia-
³aby spêdzaæ czas wolny w sposób aktywny. Dziewczêta najczêœciej podkreœla³y
potrzebê kontaktu z przyjació³mi, podró¿owania po œwiecie, korzystania z ró¿nora-
kich obiektów rekreacyjnych, oraz mo¿liwoœæ spêdzania tego czasu w gronie ro-
dzinnym. Ch³opcy swój czas najchêtniej przeznaczyliby na spotkania z rówieœnika-
mi, na przynale¿noœæ do klubów sportowych i rekreacyjnych, deklarowali tak¿e
uprawianie sportów, takich jak p³ywanie, nurkowanie czy snowboard. Uczniowie
obu p³ci wymienili równie¿ wiele innych form aktywnego spêdzania czasu wolnego
w przysz³oœci, ale równie czêsto deklarowali i bierne formy, jak ogl¹danie telewizji,
czy wypady do kina w gronie rodziny.

Informacje dotycz¹ce zainteresowania siê rodziców spêdzaniem wolnego czasu
przez ich dzieci ujêto w tablicy 5.
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T a b l i c a 4

Preferowane formy spêdzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjum wed³ug p³ci (w %)

Gimnazjum
P³eæ

Razem
Dziewczêta Ch³opcy

Przebywanie lub wspólny wyjazd z rodzin¹ 4 4 4

Towarzyskie spotkania z przyjació³mi 8 12 10

Wyjœcie do dyskoteki 4 4 4

Czytanie ksi¹¿ek, czasopism lub gazet 8 8 8

Ogl¹danie TV i s³uchanie radia 26 24 25

Gra na komputerze 20 32 26

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szko³ê lub bibliotekê 8 4 6

Spacerowanie bez celu po mieœcie 8 16 12

Uczestnictwo w zajêciach sportowych i rekreacyjnych 20 28 24

Uprawianie dzia³ki 0 0 0

Kino, teatr itp. 4 8 6

Imprezy organizowane przez Koœció³ 8 8 8

Wyjœcie w gronie przyjació³ 4 8 6

Inne, (jakie?) 12 16 14

Liczebnoœæ kategorii 26 24 50

U w a g a: Udzia³y procentowe nie sumuj¹ siê do 100%, poniewa¿ ankietowani mogli udzieliæ wiê-
cej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Okazuje siê, ¿e 28,5% rodziców uczniów m³odszych, tj. szko³y podstawowej
zupe³nie nie interesuje siê ich czasem wolnym, co powinno sk³aniaæ do g³êbszej re-
fleksji, maj¹c na wzglêdzie wartoœæ wychowawcz¹ czasu wolnego. W gimnazjum
sytuacja przedstawia siê nieco lepiej, poniewa¿ jedynie 12% rodziców nie interesu-
je siê i nie kontroluje czasu wolnego swoich dzieci.

4. Podsumowanie i wnioski

Problematyka zwi¹zana z realizacj¹ zachowañ dzieci i m³odzie¿y w czasie wol-
nym stanowi wa¿ny aspekt ¿ycia zarówno w perspektywie indywidualnej, jak
i zbiorowej. Wymiar wychowawczy i pedagogiczny czasu wolnego jest nie do prze-
cenienia w aktywnoœci ¿yciowej m³odego pokolenia.

Analiza uzyskanego w toku badañ w³asnych materia³u Ÿród³owego na temat za-
chowañ rekreacyjnych m³odzie¿y szkolnej na wsi realizowanych w czasie wolnym
pozwala na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:

1. Wiêkszoœæ respondentów, bo a¿ 85,8% uczniów SP i 100% gimnazjalistów
poza uczêszczaniem do szko³y i nauk¹ w domu ma obowi¹zki domowe, a zatem
dysponuje niewielk¹ iloœci¹ czasu wolnego, który mo¿e byæ przeznaczony na roz-
wój w³asnych zainteresowañ.

2. Sport rekreacyjny systematycznie lub sporadycznie uprawia 85,7% uczniów
szkó³ podstawowych oraz 68% gimnazjalistów.

3. Spoœród ró¿nych form spêdzania czasu wolnego badani uczniowie SP w wiêk-
szoœci preferuj¹ bierne formy, tj. grê na komputerze (47,5%), ogl¹danie telewizji
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T a b l i c a 5

Zainteresowanie rodziców sposobem spêdzania czasu wolnego przez ich dzieci – wed³ug typu szko³y
(w %)

Kategoria odpowiedzi

Typ szko³y Liczebnoœæ kategorii

Szko³a Podstawowa Gimnazjum Szko³a
Podsta-
wowa

Gimna-
zjum

Dziewczêta Ch³opcy Dziewczêta Ch³opcy

Tak, zawsze 9,5 28,6 20 16

42 50Tak, ale tylko od
czasu do czasu

14,4 19 24 28

Nie, raczej ich to nie
interesuje

19 9,5 8 4
92

Razem 100 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



(38,3%). Analogicznie gimnazjum – 26% i 25%. Mniejszy odsetek uczniów
(26,4%) oraz 24% gimnazjalistów uczestniczy systematycznie w zajêciach sporto-
wo-rekreacyjnych.

4. Badania pokazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ rodziców zawsze, b¹dŸ spora-
dycznie interesuje siê aktywnoœci¹ w³asnych dzieci w czasie wolnym. Niepokoj¹cy
jest jednak fakt, ¿e w przypadku m³odszych respondentów, uczniów SP, potrze-
buj¹cych wiêkszej kontroli i wsparcia przy wyborze zajêæ, 28,5% rodziców nie in-
teresuje siê w ogóle sposobem spêdzania czasu wolnego przez ich dzieci.
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Recreational Activities of Children and Young People
in the Rural Environment

S u m m a r y: Leisure time, as an important category of active life of modern societies, emerged
only in the nineteenth century and since then its dimension and importance has been growing.
Nowadays, free time is interpreted in different ways. Commonly it is treated as the time which
requires rational and intentional planning. Free time which is properly used brings many bene-
fits, not only personal but also social, as it allows for the maintenance of mental and physical
health and especially for the enrichment of one's own personality and identity. Forming the
needs and the right attitude to active and meaningful leisure time activities should already be
initiated in childhood, hence the aim of this paper is to attempt to determine the behavior of
recreational leisure activities of children and young people in rural areas.

K e y w o r d s: leisure time, recreational activities, school children
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