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Edukacja zdrowotna w kontekście ścieżki zdrowia i animacji 
czasu wolnego 

Streszczenie

Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystanie aktywno-
ści fizycznej w edukacji zdrowotnej dzieci przez narzędzie, którym jest ścieżka 
zdrowia. Ma to na celu przede wszystkim zapobieganie zjawisku hipokinezji przez 
ukazanie różnorodności form aktywności fizycznej. Ponadto, konieczne wydaje się 
wyposażenie pedagogów, instruktorów i studentów, którzy w pracy zawodowej, jak 
i w życiu prywatnym będą pracowali z dziećmi, w nowe pomysły z zakresu szeroko 
rozumianej kultury fizycznej. W pracy pokazano różnorodne sposoby wykorzysta-
nia ścieżki zdrowia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zwrócono uwagę 
na możliwość wykorzystania kolorowanek, bajek, jak również klasycznych torów 
przeszkód w tym zakresie. Podkreślono także istotę prowadzenia ścieżki zdrowia 
na świeżym powietrzu oraz ukazano możliwość przeniesienia jej w razie niepogody 
np. na salę gimnastyczną.

Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostyczne-
go oraz techniki obserwacji, ankiety, wywiadu i analizy rysunku. Grupę badawczą 
stanowiły arbitralnie wybrane studentki pedagogiki elementarnej. Przeprowadzone 
badania pokazały, iż należy zwrócić większą uwagę na kształcenie studentów edu-
kacji elementarnej w zakresie kultury fizycznej, w tym na coraz bardziej dla dzieci 
atrakcyjne formy zajęć. Konieczne także wydaje się uświadomienie dzieci o zdro-
wotnych korzyściach podejmowania aktywności fizycznej i umiejętności wykorzy-
stania naturalnego środowiska w tym zakresie, korzystając przy tym z własnych 
scenariuszy zajęć, bądź gotowej infrastruktury do prowadzenia ścieżek zdrowia.

Słowa kluczowe: ścieżka zdrowia, kultura fizyczna, edukacja zdrowotna, aktyw-
ność fizyczna, animacja czasu wolnego.

Kody JEL: I19, I20

Wstęp

Cywilizacyjny styl życia wymusza na nas dbałość o zdrowie. Niestety, wciąż w dużej 
części społeczeństwa dominuje zjawisko hipokinezji, które przyczynia się do powstawania 
wielu chorób cywilizacyjnych (Pospieszna, Jeszka 2006; Kiełbasiewicz-Drozdowska 2001). 
Brtkova i in. (2009) podkreślają jednak, że ruch jest środkiem zapobiegawczym. Stąd też 
coraz powszechniejsza jest edukacja zdrowotna, która wg B. Woynarowskiej (2012, s. 103) 
„jest całożyciowym procesem uczenia się ludzi jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie 
własne i innych, w przypadku wystąpienia choroby i niepełnosprawności aktywnie uczest-
niczyć w jej leczeniu i zmniejszać jej negatywne skutki”. W definicji tej zwrócono uwagę 
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po pierwsze na to, że proces ten jest długofalowy, a po drugie, że człowiek dzięki niej uczy 
się jak żyć. Odnieść to należy zarówno do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie 
jednostki jest największą wartością człowieka i przekłada się na poziom funkcjonowania 
społeczeństwa.

Ze względu na to, że edukacja zdrowotna jest procesem na całe życie, rozpoczyna się już 
od narodzin. To rodzice w pierwszej kolejności kształtują odpowiednie zachowania i nawyki 
zdrowotne. Im dziecko staje się starsze, tym częściej poddawane jest różnorakim wpływom, 
zarówno formalnym (żłobek, przedszkole, szkoła), jak i nieformalnym (grono rówieśnicze). 
Formalna edukacja zdrowotna ma przyczynić się przede wszystkim do rozwoju świadomo-
ści jednostki o zagrożeniach, które na nią czekają i uchronić ją przed nimi. Modeli edukacji 
zdrowotnej jest wiele, jednak z punktu widzenia nauk o kulturze fizycznej należy zwrócić 
uwagę na dwa z nich − model uczestniczącej i promującej edukacji zdrowotnej. Obydwa 
polegają na wymianie doświadczeń między nauczycielem a wychowankiem. Dodatkowym 
ich atutem jest to, że wychowanek bierze aktywny udział w procesie wychowawczym, a nie 
jest tylko biernym słuchaczem, a więc uczy się przez doświadczenie (Żuchelkowska 2013).

Ścieżka zdrowia, znana przede wszystkim z lokalizacji w kurortach nadmorskich, jest swo-
jego rodzaju „torem przeszkód”. Jest to określona trasa z urządzeniami do ćwiczeń. Z jednej 
strony ma ona na celu dotlenienie i zahartowanie organizmu. Z drugiej zaś skłania do wykony-
wania ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ścieżka zdrowia przeznaczona jest dla wszystkich nieza-
leżnie od wieku i co istotne – jest bezpłatna. Każdy ćwiczy wedle własnego uznania, zgodnie 
z potrzebami organizmu. M. Kwilecka i B.J. Kunicki już w latach 70. (1978) wspominali, że 
może ona stanowić uzupełnienie programów nauczania na różnych szczeblach edukacji. Już 
wtedy wskazywano na rolę ruchu w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Mowa o aktywności 
fizycznej, za którą nie trzeba płacić. Wystarczy pójść do lasu, bądź parku i skorzystać z ogól-
nodostępnych urządzeń. Umiejętne wykorzystanie istniejących ścieżek zdrowia przyczynić się 
może do tworzenia własnych ścieżek na boisku szkolnym, w lesie, w razie niepogody, na sali 
gimnastycznej. Jednak czy każdy skorzystał chociaż raz w życiu z dobrodziejstw takiej ścież-
ki? Czy rodzice bądź szkoła edukują w tym zakresie? Być może warto promować takie miej-
sca, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, aby, o ile jest to w ramach szkoły, promować zdrowie 
przez doświadczanie? Jest to też znakomita forma spędzania czasu wolnego. Właściwe jej 
wykorzystanie to także przekaz wartości wychowawczo-zdrowotnych.

Materiał i metoda badań

Artykuł stanowi studium empiryczne, w którym posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem technik obserwacji, ankiety, wywiadu i analizy rysunku. Grupę 
badawczą stanowiło 20 studentek pedagogiki elementarnej arbitralnie wybranej uczelni wyż-
szej województwa wielkopolskiego. Początkowo wśród studentek została przeprowadzona 
ankieta. Następnie respondentki zostały podzielone na grupy i ich zadaniem było wykonanie 
rysunku obrazującego ścieżkę zdrowia. Kolejnym elementem badań było przeprowadzenie 
zajęć pokazujących, w jaki sposób można ją przeprowadzić z dziećmi w różnych środowi-
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skach rozwijając nie tylko fizyczność jednostki. W procesie badawczym przeprowadzono 
również wywiady nieskategoryzowane mające uszczegółowić prowadzone badania.

Wyniki badań i ich omówienie

Jednym z elementów wpływających na jakość życia człowieka jest regularne podejmo-
wanie aktywności fizycznej. Nawyk ten winien być kształtowany już od najmłodszych lat, 
niezależnie od środowiska wychowawczego, w którym dziecko przebywa, czy jest ono for-
malne, czy też nie. Stąd też istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kompetencje nauczy-
cieli nauczania zintegrowanego w odniesieniu do wychowania fizycznego. Jak pokazują 
badania, świadomość przyszłych nauczycieli dotycząca potrzeby podejmowania aktywności 
fizycznej jest na wysokim poziomie, jednak jeśli chodzi o znajomość różnorodnych form 
jej promowania, to najczęściej wymieniane są gry i zabawy, jak również ścieżki zdrowia 
(Paczyńska-Jędrycka, Łubkowska 2014). To skłoniło więc autorów opracowania do zapy-
tania studentek, czy mają świadomość czym właściwie jest ścieżka zdrowia (por. tabela 1).

Tabela 1
Wiedza badanych studentek pedagogiki elementarnej nt. tego, czym jest ścieżka zdrowia

Odpowiedzi %

Wiem 80,0
Nie wiem 20,0

Źródło: badania własne.

Jak pokazano w tabeli 1, zdecydowana większość respondentek – 80% wie czym jest 
ścieżka zdrowia. Wielopłaszczyznowość przeprowadzonych badań pozwoliła na szczegóło-
we określenie przez studentki tego pojęcia (por. tabela 2).

Tabela 2 
Wyjaśnienie pojęcia ścieżka zdrowia przez respondentki 

Odpowiedzi %

Prawidłowe 25,0
Częściowo prawidłowe 75,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Tylko 25% przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej prawidłowo wyjaśniła wspo-
mniane pojęcie. Pozostałą część – 75% odpowiedzi stanowiły: „droga zdrowego stylu ży-
cia”, „ogół urządzeń sportowych”, „przedsięwzięcie mające na celu usprawnianie organi-
zmu”. Można stwierdzić, że były to odpowiedzi niepełne, nie mniej jednak wskazywały one 
na wiedzę, że ścieżka zdrowia dotyczy ruchu.
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Żeby móc wykorzystać potencjał ścieżki zdrowia najpierw trzeba poznać, czym ona jest 
i odkryć w niej samodzielnie potencjał dydaktyczno-wychowawczy. Ścieżkę zdrowia można 
poznawać z pewnością na wiele sposobów. Jednym z nich jest jej indywidualne doświadcze-
nie. Istotne wydaje się w tym miejscu zatem odniesienie do słów J. Korczaka „(…) szukaj 
własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do 
czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiąz-
ków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić 
przede wszystkim”1. Zatem, czy respondentki chociaż raz w życiu uczestniczyły w ścieżce 
zdrowia? (por. tabela 3).

Tabela 3 
Udział badanych studentek pedagogiki elementarnej w ścieżce zdrowia  

Udział %

Tak 31,3
Nie 68,8

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak pokazano w tabeli 3, tylko 31,25% studentek wzięło udział w ścieżce zdrowia. Miało 
to miejsce podczas spaceru, na zajęciach w szkole czy też w przedszkolu. Pozostałe osoby 
nie miały z nią styczności. Jak więc mogą one propagować ją wśród dzieci? I jaki jest powód 
tak niskiego udziału? Być może wynika to z faktu, że wciąż jest zbyt mało ścieżek zdrowia, 
albo znajdują się w miejscach o ograniczonej możliwości dotarcia do nich? Być może nikt 
na wcześniejszych etapach edukacji nie pokazał im, czym tak naprawdę one są i jakie są 
możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi.

Nie ulega wątpliwości, że ścieżka zdrowia jest narzędziem, które często winno być wy-
korzystywane przez nauczycieli zarówno edukacji elementarnej, jak również i wychowania 
fizycznego do krzewienia aktywności fizycznej wskazując na jej aspekty zdrowotne (por. 
tabela 4).

Tabela 4 
Zdrowotny wpływ czynnego udziału w ścieżce zdrowia na organizm człowieka 
w opinii badanych studentek edukacji elementarnej 

Zdrowotny wpływ ścieżki zdrowia na organizm 
człowieka %

Tak 100,0
Nie 0

Źródło: jak w tabeli 1.

1  http://wiersze.doktorzy.pl/korczak.htm [dostęp: 17.08.2016].
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Jak pokazano w tabeli 4, żadna z badanych studentek nie miała wątpliwości co do zdro-
wotnego wpływu ścieżki zdrowia na organizm człowieka, wskazując jednocześnie na po-
szczególne jego aspekty (por. tabela 5).

Tabela 5 
Zdrowotne aspekty ścieżki zdrowia w opinii badanych studentek edukacji elementarnej  

Odpowiedzi %

Poprawa pracy serca i układu krążenia 81,3
Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne 81,3
Hartowanie organizmu 75,0
Poprawa pracy układu oddechowego 75,0
Wzmocnienie układu mięśniowego 75,0
Poprawa zdolności motorycznych 62,5
Pozytywny wpływ na zdrowie społeczne 56,3
Poprawa pracy układu pokarmowego 37,5

Uwaga: ze względu na możliwość wyboru kilku odpowiedzi, suma procent jest wyższa niż 100.
Źródło: jak w tabeli 1.

Według respondentek, czynny udział w ścieżce zdrowia wpływa najbardziej na popra-
wę pracy układu krążenia i pracę serca – 81,25%. Taki sam procent uzyskała odpowiedź 
dotycząca zdrowia psychicznego. Zaskakujący jest fakt, że zdrowie społeczne zaznaczyło 
tylko 56,25% ankietowanych. W odniesieniu do definicji zdrowia wg WHO, każdy z tych 
składowych jest tak samo ważny dla jego zachowania2. Niedobór któregokolwiek ze wspo-
mnianych elementów przyczynić się może do powstania choroby. Nieco mniej odpowiedzi 
uzyskały: hartowanie organizmu, poprawa pracy układu oddechowego czy też wzmocnienie 
układu mięśniowego. Każda z nich uzyskała 75%. Na ostatnim miejscu uplasowała się od-
powiedź dotycząca poprawy pracy układu pokarmowego – 37,5%. 

Analizując wartości oraz zalety czynnego udziału w ścieżce zdrowia, zwrócono także 
uwagę na możliwości jej wykorzystania na etapie edukacji elementarnej (por. tabela 6).

Tabela 6 
Możliwości wykorzystania ścieżki zdrowia z dziećmi na etapie edukacji elementarnej 
w opinii badanych studentek 

Możliwości wykorzystania ścieżki zdrowia 
w edukacji elementarnej %

Tak 87,5
Nie 0
Nie mam zdania 12,5

Źródło: jak w tabeli 1.

2  http://www.seremet.org/who_zdrowie.html [dostęp: 17.08.2016].
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Zdecydowana większość – 87,5% studentek stwierdziła, że wg nich ścieżka zdrowia 
może być wykorzystana w pracy dydaktycznej z dziećmi na etapie wczesnoszkolnym. Może 
ona jednak przybierać różne formy (por. tabela 7).

Tabela 7 
Formy wykorzystania ścieżki zdrowia na etapie edukacji elementarnej  
w opinii badanych respondentek   

Formy %

Spacer i „zaliczanie” określonych stacji 78,6
Tor przeszkód (bohaterowie ulubionych bajek) 71,4
Kolorowanka ze zwierzętami (naśladowanie 
ruchów zwierząt) 28,6
Inna odpowiedź 7,1

Źródło: jak w tabeli 1.

Według 78,6% respondentek, ścieżkę zdrowia można przeprowadzić w formie space-
ru i wykonywania określonych zadań ruchowych na poszczególnych stacjach. Nieco mniej 
wskazań (71,4%) uzyskał klasyczny tor przeszkód wzbogacony o ulubionych bohaterów 
dziecięcych bajek. 28,6% odpowiedzi uzyskała kolorowanka ze zwierzętami, a następnie 
naśladowanie ich ruchów. 7,1% odpowiedzi były to zabawy na placu zabaw.

Aby zobrazować badanym studentkom możliwości wykorzystania ścieżki zdrowia 
w pracy na etapie wczesnoszkolnym, przeprowadzono zajęcia w trzech formach. Pierwsza 
z nich, skierowana do osób najmłodszych, była to kolorowanka w postaci drogi, na począt-
ku której stało dziecko i podczas spaceru trafiało na poszczególne zwierzęta, mianowicie: 
żabkę, kaczuszkę, niedźwiadka, raczka i bociana. Pierwszym zadaniem dzieci jest poko-
lorowanie obrazka, ewentualnie jego wzbogacenie o drzewa i inne elementy, które dzieci 
kojarzą z lasem, łąką i pobliskim stawem, następnym – wykonanie poszczególnych ćwiczeń 
obrazujących ruchy zwierząt (por. tabela 8).

Tabela 8 
Wykorzystanie kolorowanki w ścieżce zdrowia – naśladowanie ruchów zwierząt 

Zwierzę Nazwa ćwiczenia

Żabka W przysiadzie podpartym skoki obunóż
Kaczuszka W przysiadzie, ramiona w postaci „skrzydełek” marsz obunóż
Niedźwiadek Marsz w podporze przodem
Raczek Marsz w podporze tyłem
Bocian W staniu na jednej nodze, wznos kolana drugiej nogi przodem w przód z równoczesnym 

wznosem ramion bokiem w bok

Źródło: jak w tabeli 1.
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Jak pokazano w tabeli 8, dziecko wykonujące podczas spaceru proste ruchy naśladujące 
m.in. żabkę czy kaczuszkę, kończy swój spacer w pozycji równoważnej, dzięki której kształ-
towana jest prawidłowa postawa ciała. Jest to niezmiernie istotny aspekt w okresie rozwoju 
jednostki. Takie zajęcia należy podsumować i zapytać dzieci o ich wrażenia, jak również 
zwrócić uwagę na cel przeprowadzonych zajęć. Ważnym elementem jest przede wszystkim 
uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu, ale warto wykorzystać nowe sposoby, tak by moż-
liwie jak najbardziej uatrakcyjnić dane zajęcia. 

Drugim elementem zajęć było przeczytanie studentkom fragmentów książki pt. 
Pokrzepnik fizyczny Kubusia Puchatka, która pokazuje, w jaki sposób należy prowadzić 
zajęcia ruchowe stosując krzywą natężenia wysiłku fizycznego. Książka ta jest swoistym 
spacerem Kubusia Puchatka po Stumilowym Lesie, w którym znany dzieciom bohater bajki 
wykonuje proste ćwiczenia, począwszy od rozgrzewki, przez część główną, a kończąc na 
ćwiczeniach relaksacyjnych. Książka przenosi dziecko w świat bajki, jednocześnie ukazując 
jakie ćwiczenia może wykonać dziecko bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, 
a wykorzystując dary natury, np. szyszki czy kamienie (Dorfman France 1999). Po prze-
czytaniu fragmentu, warto zabrać dzieci właśnie na spacer do lasu i wykonać proste ćwi-
czenie, które wykonywał też Kubuś Puchatek. Aby uatrakcyjnić takie zajęcia, można wcze-
śniej z dziećmi przygotować plansze z poszczególnymi bohaterami bajki, zabrać je do lasu 
i konkretnej postaci przypisać określone ćwiczenie. Dzieci będą wykonywać w ten sposób 
określone ruchy, by naśladować swoich ulubieńców (Siwiński, Paczyńska-Jędrycka 2012).

Ostatnim elementem zajęć było przeprowadzenie klasycznej ścieżki zdrowia. Na określo-
nym terenie ustawiono poszczególne stacje, którym przypisane zostały konkretne ćwiczenia.

Tabela 9 
Możliwości wykorzystania “ścieżki zdrowia” podczas zajęć animacyjnych 
w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach w opinii badanych respondentek 

Odpowiedzi %

Tak 87,5
Nie 0
Nie mam zdania 12,5

Źródło: jak w tabeli 1.

Ważnym elementem każdej ścieżki zdrowia jest jej przeprowadzenie w możliwie natu-
ralnych warunkach, które pozwolą na dodatkowe hartowanie organizmu. Jak zauważają J. 
Kośmider i M. Greczuk (2013, s. 314-315): „las traktowany jest jako (…) środowisko umożli-
wiające rozwój poznawczy oraz sensoryczny człowieka, a przede wszystkim dziecka”. Ci sami 
autorzy zwracają także uwagę na możliwość łączenia zadań. Z jednej strony będzie to wyko-
nywanie zadań na ścieżce zdrowia, z drugiej zaś poznanie otaczającego nas środowiska, co 
z pewnością pozwoli na lepszy rozwój dziecka nie tylko pod kątem fizycznym, ale wyposaży 
go również w wiedzę przyrodniczą. Niestety, ze względu na bariery lokalizacyjne, nie zawsze 
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istnieje możliwość wyjścia z dziećmi do lasu. Można wówczas wykorzystać boisko szkolne, 
a w razie niepogody i salę gimnastyczną. Ścieżkę zdrowia można przeprowadzić praktycznie 
w każdym warunkach, ale wskazane by było w tych najbardziej naturalnych. 

Istotne jest jednak, aby cały proces edukacji wspierany był na różnych szczeblach nasze-
go życia i przez różne środowiska, w których jednostka na co dzień funkcjonuje. Stąd też 
zapytano respondentki o możliwości wykorzystania „ścieżki zdrowia” podczas zajęć anima-
cyjnych w różnych ośrodkach wypoczynkowych czy też hotelach (por. tabela 9).

Według zdecydowanej większości badanych studentek (87,5%), istnieje możliwość wy-
korzystania ścieżki zdrowia podczas animacji czy to w ośrodku wypoczynkowym, czy też 
w hotelu. Z pewnością, wspomagać to będzie cały proces edukacyjny dzieci przebywających 
w tych miejscach. Zajęcia animacyjne winny być tak prowadzone, aby „dzieci (…) mogły 
nabyte podczas animacji umiejętności wykorzystać w swoich lokalnych środowiskach…” 
(Paczyńska-Jedrycka, Eider 2014a, s. 110). Tak jak w przypadku wspomnianej ścieżki 
zdrowia, podczas pobytu w szkole, wykorzystującej ulubionych bohaterów bajek, tak samo 
i w animacji wykorzystanie tego elementu staje się coraz bardziej popularne (Paczyńska-
Jędrycka, Eider 2014b, s. 288). Obserwując obecny rynek usług turystyczno-rekreacyjnych 
i analizując poszczególne oferty touroperatorów czy też firm eventowych, ten element jest 
wykorzystywany stosunkowo często, tak aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej.

Podsumowanie

Edukacja zdrowotna dzieci będzie miała z pewnością wpływ na ich styl życia w przyszło-
ści. To, w jaki sposób dzieci zostaną wychowane w najmłodszych latach, skutkować będzie 
określonymi zachowaniami i nawykami w ich dorosłym życiu. W niniejszym opracowaniu 
podjęto próbę omówienia możliwości wykorzystania ścieżki zdrowia w holistycznej edukacji 
dziecka. Autorom wydaje się konieczne spojrzenie na nią nie tylko jako na klasyczne wykony-
wanie ćwiczeń, ale również uświadomienie wartości i korzyści, które za sobą niesie i tym sa-
mym wpływa na wszechstronny rozwój jednostki. Analizując poszczególne elementy i odno-
sząc się chociażby do kolorowanki czy bajek dziecięcych, uczą one z pewnością kreatywności, 
przywiązania czy też innowacyjności. Zadaniem dziecka nie jest tylko automatyczne wykony-
wanie zadań, ale uświadomienie potrzeby ich wykonywania. Stąd też w artykule przedstawio-
no możliwości wykorzystania ścieżki zdrowia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi 
zarówno w placówkach oświatowych, jak i poza nimi. Pokazano także świadomość przyszłych 
nauczycieli edukacji elementarnej w zakresie ścieżki zdrowia, jej znajomości i możliwości 
wykorzystania.

Przeprowadzone badania i ich dogłębna analiza pozwalają na wyciągnięcie następują-
cych wniosków:
1. Należy zwrócić większą uwagę na kształcenie studentów edukacji elementarnej w za-

kresie kultury fizycznej.
2. Należy wykorzystać różne formy krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, aby z wie-

kiem odczuwały coraz większą potrzebę uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.
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3. Należy uświadomić dzieci o zdrowotnych korzyściach podejmowania aktywności fi-
zycznej i umiejętności wykorzystania naturalnego środowiska w tym zakresie.

4. Należy krzewić ścieżkę zdrowia wśród dzieci wg własnych scenariuszy, jak również 
korzystać z tych już „gotowych”, których powstaje coraz więcej.
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Health Education in the Context of Fitness Trails and Leisure Time 
Animation 

Summary

The purpose of this article is to pay a particular attention to the use of physical 
activity in children’s health education through a tool that is the fitness trail. This 
is primarily aimed at preventing the phenomenon of hypokinesis by showing the 
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variety of forms of physical activity. In addition, it seems necessary to equip teach-
ers, instructors and students, who will work with children in their professional and 
private life, with new ideas in the field of broadly understood physical culture. This 
paper presents various ways of using the fitness trail in the didactic and educa-
tional process. Attention has been paid to the possibility of making use of colouring 
books, fairy tales as well as classic obstacle tracks in the same scope. The work 
emphasises the essence of leading the fitness trail outdoors and shows the possibil-
ity of transferring it indoors, for example to the gym, if the weather is unfavourable. 

This article is of the research nature. The diagnostic survey method was used as 
well as the following techniques: observation, questionnaire, interview, and analy-
sis of the drawing. The research group consisted of arbitrarily chosen female stu-
dents of elementary pedagogy. The conducted studies have shown that more atten-
tion should be paid to the education of elementary education students in the field of 
physical culture, and draw their attention to such forms of classes which are more 
and more attractive for children. It is also necessary to make children aware of the 
health benefits of undertaking physical activity and the ability to use the natural 
environment in this area, using one’s own scenarios of classes or ready-to-run in-
frastructure to carry out fitness trails.

Key words: fitness trail, physical culture, health education, physical activity, lei-
sure time animation.

JEL codes: I19, I20

Просвещение по вопросам здравоохранения в контексте тропинок 
здоровья и занятий на досуге 

Резюме

Цель статьи – обратить особое внимание на использование физической 
активности в просвещении детей по вопросам здравоохранения с использо-
ванием инструмента, каким являются тропинки здоровья. Это прежде всего 
преследует собой цель предупредить явление гипокинезии путем указания 
разновидности форм физической активности. Кроме того, представляется 
необходимым оснащение педагогов, инструкторов и студентов, которые по 
своей профессии и в личной жизни будут работать с детьми, новыми идеями 
из области физкультуры в широком смысле. В работе указали разновидные 
способы использования тропинок здоровья в дидактико-воспитательном про-
цессе. Обратили внимание на возможность использования раскрасок, сказок, 
а также классических путей с препятствиями в этом отношении. Подчеркнули 
тоже суть осуществления тропинки здоровья на свежем воздухе и указали воз-
можность переноса ее в случае ненастья, например, в спортзал.

Статья имеет исследовательский характер. В ней использовали метод 
диагностического зондажа, а также техники наблюдения, анкеты, интервью  
и анализа рисунка. Исследовательскую группу составляли арбитрально по-
добранные студентки элементарной педагогики. Проведенные обследования 
показали, что следует обратить большее внимание на обучение студентов 
элементарной педагогики в области физкультуры, в том числе на все более 
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привлекательные для детей формы занятий. Необходимым представляется 
тоже осознание детьми оздоровительных выгод от занятий физической ак-
тивностью и умения использовать естественную среду в этом отношении, ис-
пользуя при этом собственные сценарии или же готовую инфраструктуру для 
занятий на тропинках здоровья.

Ключевые слова: тропинка здоровья, физкультура, просвещение по вопро-
сам здравоохранения, физическая активность, занятия на досуге.
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