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STRESZCZENIE

Jednym z kluczowych elementów warunkującym pomyślny przebieg 
procesu starzenia się jest systematyczna aktywność fi zyczna. Spo-
śród podstawowych barier ograniczających udział ludzi starszych 
w regularnym wysiłku wymienia się: niewystarczający poziom 
bezpieczeństwa programów rehabilitacyjnych i treningowych, brak 
dostępu do wymaganego sprzętu i urządzeń, brak partnera do ćwi-
czeń, strach przed urazem oraz brak pozytywnego bodźcowania. 
Exergame to interaktywna gra (np. wideo), która daje możliwość 
podjęcia aktywności ruchowej. Aplikacje te ze względu na wy-
eliminowanie znacznej części wspomnianych wcześniej barier 
z powodzeniem stosowane są w aktywizacji seniorów, zarówno 
w wymiarze fi zycznym, jak i umysłowym. Exergames wbrew pozo-
rom i błędnym przekonaniom są powszechnie dostępne, relatywnie 
tanie, a przy tym pozwalają w bezpiecznym domowym zaciszu na 
indywidualne dostosowanie ich parametrów do potrzeb i możliwo-
ści osoby starszej.
W pracy omówiono istotę oraz główne cele stosowania exer-
games w aktywizacji osób starszych. Zaprezentowano opisany 
w literaturze czteropoziomowy model ich oddziaływań na organizm 
człowieka, przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty sto-
sowania metody z punktu widzenia osoby starszej. Zreferowano 
wyniki badań dostępne w literaturze przedmiotu, ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści zdrowotnych pozyskiwanych przez pa-
cjenta. Zwrócono uwagę na różnorodność dostępnych aplikacji 
dla osób starszych, fi nalnie zaprezentowano zadania i wyzwania 
na przyszłość, które winny wyznaczać kierunek dalszego rozwoju 
exergames.

SŁOWA KLUCZOWE: exergames, osoby starsze, aktywność fi -
zyczna.

ABSTRACT

One of the key elements of successful aging is participation in 
regular physical activity. The main factors limiting the participa-
tion of older people in regular exercises are: the insuffi cient level 
of training safety and rehabilitation programmes, inaccessibility 
to the required equipment and facilities, lack of the exercise part-
ner, fear of an injury and lack of positive stimulation. Exergame is 
a combination of interactive game (eg. video) and physical activity. 
Due to the elimination of a signifi cant part of the aforementioned 
barriers, these applications are successfully used in stimulation of 
both mental and physical activity of the elderly people. In spite of 
appearances and misconceptions, exergames are widely available, 
relatively cheap, and at the same time allow for an individual adjust-
ment of their parameters to the needs and abilities of elderly people 
in the safe domesticity.
The paper discusses the essence and the main objectives of ap-
plication of exergames in active aging. The four-level model of im-
pacts of exergames on the human body described in the literature 
and the main positive and negative aspects of application of the 
method from the point of view of an elderly person were presented. 
The results of the research available in the literature, with particu-
lar emphasis on the health benefi ts obtained by the patient, were 
referred. The attention was paid to the variety of applications avail-
able for the elderly and fi nally, the tasks and challenges for the fu-
ture which should determine the direction of further development of 
exergames were presented.

KEYWORDS: exergames, elderly people, physical activity.

Wstęp
Powszechna informatyzacja i cyfryzacja ostatnimi cza-
sy niewątpliwie przyczyniły się do popularyzacji gier 
komputerowych. Od lat tworzone z myślą o najmłod-
szych użytkownikach, coraz częściej projektowane są 
z przeznaczeniem dla osób dorosłych oraz starszych, 
z uwzględnieniem specyfi ki ich potrzeb oraz upodobań. 
Aplikacje te, określane terminem serious games (SG), 
stanową syntezę tradycyjnych gier komputerowych oraz 
zadań i celów do osiągnięcia, które zawsze mają wartość 
nadrzędną w stosunku do tematyki i fabuły gry. SG nie 

służą wyłącznie zapewnieniu rozrywki, stanowią jedynie 
pretekst do osiągania istotnych celów i realizacji zadań 
z zakresu edukacji, biznesu, inżynierii czy też szeroko 
rozumianej opieki zdrowotnej [1–3]. 

Jedną z form SG są exergames – interaktywne gry 
stwarzające możliwość podjęcia aktywności fi zycznej 
[3, 4]. Nazywane niekiedy aktywnymi grami wideo [5], 
exergames defi niowane są jako cyfrowe gry, w których 
osiągany wynik w największym stopniu determinowany 
jest przez wysiłek fi zyczny w nie włożony, a komplek-
sowa aktywizacja sfery fi zycznej użytkownika uważana 
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jest za działanie priorytetowe [6]. Obecnie exergaming 
stanowi coraz popularniejszą alternatywę w stosunku 
do klasycznych metod realizacji zaleceń dotyczących 
codziennej aktywności fi zycznej [5].

Zasada działania exergames
Zaletą metody aktywizacji seniorów poprzez exergames 
jest jej stosunkowo łatwa dostępność oraz niewygóro-
wane wymagania sprzętowe umożliwiające realizację 
podstawowych sesji np. w domu. Poza konsolą służą-
cą odtwarzaniu aplikacji oraz elementami jej wyposa-
żenia, jak np. czujnik ruchu i kontroler ruchu, kluczowy 
komponent stanowi odbiornik telewizyjny z możliwością 
podłączenia tejże konsoli. Kamery, czujniki ruchu i siły 
dokonują pomiarów parametrów ruchu użytkownika lub 
użytkowników, integrują pozyskane informacje i kon-
trolują przebieg gry [1, 3, 7]. Niektóre platformy poza 
czujnikiem ruchu i bezprzewodowym kontrolerem ruchu 
zawierającym system detekcji ruchu wyposażone są 
w akcelerometr reagujący na zmiany prędkości, kie-
runku i przyspieszenia ruchu w trzech płaszczyznach. 
Dzięki temu osoba ćwicząca uzyskuje natychmiastowe 
sprzężenie zwrotne widoczne na ekranie telewizora, 
które umożliwia jej korektę położenia ciała w przestrzeni 
w czasie rzeczywistym oraz poprawne wykonanie ruchu 
[7, 8]. Sposób prezentacji informacji zwrotnej powinien 
być indywidualnie dostosowany do preferencji użyt-
kownika. Negatywne sprzężenie zwrotne występujące 
w sytuacji niedokładnego odwzorowywania ćwiczeń 
przez osoby ćwiczące, spowodowanego najczęściej 
ograniczeniami strukturalnymi oraz funkcjonalnymi, 
może wywołać u nich frustrację [9].

Czteropoziomowy model oddziaływań 
na ciało człowieka
Coraz powszechniejsze postrzeganie exergamingu jako 
alternatywnego środka wspomagającego drogę senio-
rów ku aktywnej starości [10] w konsekwencji stworzy-
ło konieczność oszacowania wydatku energetycznego 
oraz opracowania wytycznych zawierających rekomen-
dacje dotyczące korzyści zdrowotnych wynikających 
z regularnego uczestnictwa w sesjach ćwiczeniowych. 
W badaniach [5] dowiedziono, że wydatek energetycz-
ny u starszych osób uczestniczących w exergames jest 
niższy niż u seniorów poddanych treningowi na bieżni, 
niemniej jednak intensywność wysiłku podczas sesji 
exergame w ramach rekomendowanej dziennej daw-
ki aerobowego wysiłku fi zycznego jest wystarczająca. 
Ilość wydatkowanej energii w głównej mierze oprócz 
rodzaju wysiłku i jego intensywności zależna jest od 
wykorzystanych w grze urządzeń i przyborów [1]. 

Wpływ exergames na organizm ludzki nie ogranicza 
się jednak jedynie do zmian o charakterze czysto czyn-

nościowym. Wielokierunkowy charakter oddziaływań 
exergames na ciało człowieka szczegółowo opisali Mu-
eller i wsp. [6], wyróżniając cztery główne poziomy:

poziom odpowiedzi fi zjologicznej organizmu • (re-
sponding body) – jest wyrazem wewnętrznych 
zmian fi zjologicznych zachodzących w organizmie 
pod wpływem wysiłku, obejmujących m.in. wzrost 
częstotliwości rytmu serca, przyspieszenie odde-
chu, wzmożoną potliwość oraz utratę wagi, przy-
rost masy mięśniowej, regenerację uszkodzonych 
tkanek jako efekt odległy. Odpowiedź fi zjologiczna 
nie musi być konsekwencją ruchu;
poziom aktywności ruchowej • (moving body) – jest 
ściśle związany z funkcją ruchu w aspekcie cza-
sowym i przestrzennym, determinowany jest m.in. 
przez takie parametry ruchu jak intensywność, cią-
głość, różnorodność. Obejmuje również czucie ki-
nestetyczne (propriocepcję) ruchu; 
poziom interakcji środowiskowych • (sensing body) – 
oznacza dokonywaną przez uczestnika gry percep-
cję otoczenia i ewentualnych sprzętów sportowych 
lub rekwizytów służących kreowaniu i kształtowa-
niu aktywności fi zycznej; 
poziom interakcji socjalnych • (relating body) – obej-
muje mnogość relacji uczestnika łączących go ze 
współgraczem, przeciwnikiem czy też widownią, 
będących niejednokrotnie kluczowym czynnikiem 
motywacyjnym do podjęcia i kontynuacji uczest-
nictwa w aktywności fi zycznej. 

Wielowymiarowość i wielokierunkowość oddzia-
ływań exergames na organizm człowieka wiążą się 
przede wszystkim z koniecznością intensyfi kacji wy-
datkowania energii, zwiększenia siły mięśniowej i pod-
stawowej kontroli motorycznej podczas uczestnictwa 
w sesjach. Progres stanu wiedzy dotyczącej zdrowia, 
poprawa jakości interakcji socjalnych oraz komunikacji 
czy też wzrost motywacji i efektywności działań zależ-
nych od woli oraz stanu emocjonalnego stanowią pozy-
tywny, odległy efekt [1].

Możliwości zastosowania exergames
Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów warun-
kujących pomyślny przebieg procesu starzenia się jest 
regularna aktywność fi zyczna [11, 12]. Wielowymiaro-
wy, dobroczynny wpływ wysiłku fi zycznego na zdrowie 
człowieka [3, 13] dla wielu seniorów nie jest czynnikiem 
dostatecznie motywującym do jego regularnego podej-
mowania. Skutkiem tego kierowane do nich programy 
promocji zdrowia nie odnoszą oczekiwanego sukcesu 
[14–16]. W literaturze przedmiotu spośród podstawo-
wych barier ograniczających udział ludzi starszych 
w regularnej aktywności fi zycznej wymienia się niewy-
starczający poziom bezpieczeństwa programów, brak 
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dostępu do wymaganego sprzętu i urządzeń, brak part-
nera do ćwiczeń, strach przed urazem oraz brak po-
zytywnego bodźcowania [4, 14, 15]. Natomiast jednym 
z częstszych powodów rezygnacji osób starszych 
z ćwiczeń fi zycznych jest ich monotonność, mało atrak-
cyjna forma oraz znudzenie [17]. 

Na świecie zdrowotny aspekt exergames wykorzy-
stywany jest powszechnie w ośrodkach dla seniorów 
w celu aktywizacji mieszkańców tych ośrodków [18]. 
Osoby starsze za szczególnie przyjemną formę ak-
tywności uważają taniec [16, 19, 20]. Klasyczna forma 
tańca bywa jednak nieprzystępna ze względu na brak 
sposobności, warunków lokalowych, partnera czy też 
trudności z dostosowaniem swojego planu dnia do 
sztywnych ram godzinowych zajęć zorganizowanych 
[19, 20]. Przeprowadzona analiza wykazała, że osoby 
starsze, zwłaszcza kobiety, odczuwają dotkliwy brak tej 
formy aktywności, wręcz tęsknotę za nią [20].

Aplikacje taneczne bazują na naturalnych wzor-
cach ruchowych prezentowanych przez seniorów 
w rzeczywistości. Do cech charakterystycznych stylu 
tanecznego właściwego osobom starszym należą: ele-
menty klasycznego stylu tańca, prosta i powtarzająca się 
choreografi a wymagająca drobnych, płynnych kroków, 
możliwość tańca z innymi osobami oraz klaskania [19]. 
Istotnym jest fakt, że przez osoby starsze uczestniczące 
w zajęciach tanecznych taniec traktowany jest jako for-
ma ćwiczeń fi zycznych mających korzystny wpływ na 
zdrowie [20]. 

Jednym z przykładów gry tanecznej jest aplikacja 
Dance Dance Revolution wyposażona w interaktyw-
ną matę taneczną. Ćwiczenie polega na wykonywaniu 
kroków w szybkim tempie we wskazanym kierunku 
w odpowiedzi na losowo prezentowany wizualny bo-
dziec. Wymierny wskaźnik monitorujący postępy pa-
cjenta stanowi czas reakcji na polecenie i jego wykona-
nia, odsetek poprawnie wykonanych zadań oraz zadań 
niewykonanych w ogóle. Aplikacja wymaga od użyt-
kownika kontroli ciała w ruchu podobnej do tej, która 
zachodzi w momencie wykonywania czynności zapo-
biegających upadkom [21], wymaga również dostoso-
wania się do tempa muzyki i ewentualnego partnera [6]. 
Za sprawą tych walorów aplikacja umożliwia skuteczną 
aktywizację seniorów w zaciszu ich domu, zmniejsza-
jąc przy tym ryzyko upadków wśród osób starszych. 
Uproszczona, zmodyfi kowana forma gry z powodze-
niem może być wykorzystywana przez osoby starsze 
powyżej 70. r.ż. [21].

Innym przykładem gry tanecznej jest aplikacja Dan-
ce Along, która została zaprojektowana nie tylko w celu 
aktywizacji fi zycznej seniorów, ale przede wszystkim 
dla wsparcia i wzmocnienia pozytywnych więzi spo-
łecznych. Aplikacja bardzo dobrze sprawdza się w do-

mach kultury, domach opieki, w osiedlowych salach 
czy szkołach. Umożliwia uczestnikowi wybór sceny 
tanecznej ze znanego lub lubianego przez siebie fi lmu 
bądź musicalu. Następnie scena ta wyświetlana jest 
na wielkoformatowym ekranie, a dodatkowo za pomo-
cą projektora prezentowany jest na parkiecie grafi czny 
układ kroków podpowiadający użytkownikom kierunek 
tańca oraz ułożenie stóp w poszczególnych sekwen-
cjach tanecznych. Zadaniem seniora jest odtworzenie 
sceny fi lmowej, wzorując się na ruchach tanecznych ak-
tora [20]. Zaobserwowano, że taniec dostarcza rozrywki 
w równej mierze seniorowi wykonującemu zadanie, jak 
i zaangażowanej publiczności dopingującej tancerza 
[16, 20]. Starsze osoby niezdolne do długotrwałego 
przebywania w pozycji stojącej, mobilnie ograniczone, 
mogą odbywać sesje exergames w pozycji siedzącej, 
nawet w fotelu [7, 21]. Niektóre systemy umożliwiają 
programowanie własnej choreografi i tanecznej lub ze-
stawu ćwiczeń, a następnie wymianę aplikacji pomię-
dzy użytkownikami [7].

Jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia 
i życia osób starszych stanowią upadki oraz ich powi-
kłania. Czynnikiem ryzyka predysponującym do upad-
ków jest zmniejszenie siły i elastyczności mięśni spo-
wodowane brakiem aktywności fi zycznej, spotęgowane 
siedzącym stylem życia [23]. Testy i kwestionariusze 
mające na celu ocenę ryzyka upadków najczęściej 
przeprowadzane są po raz pierwszy dopiero po wystą-
pieniu incydentu, a sporadyczność ich wykonywania 
czyni je mniej skutecznymi w wychwytywaniu nagłych, 
potencjalnie groźnych zmian [19]. Postęp technologicz-
ny pozwala na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości 
w pracy z osobami starszymi, u których występują za-
burzenia równowagi. W celach kształtowania równo-
wagi oraz prewencji upadków wśród osób starszych 
zaprojektowano aplikacje, w których najważniejszy ele-
ment stanowi sprzężenie zwrotne [24].

Badania ruchów oscylacyjnych pacjentów balansują-
cych na platformie typu wobble board wykazały najwięk-
szą amplitudę tych ruchów w sytuacji, gdy sprzężenie 
zwrotne nie występowało w ogóle. Istotnie statystycz-
nie mniejszą amplitudę wychyleń ośrodka równowagi 
odnotowano w przypadku zastosowania wzrokowego 
sprzężenia zwrotnego w postaci ścieżki wychyleń środ-
ka równowagi obserwowanej przez pacjentów na ekra-
nie oraz sprzężenia zwrotnego stanowiącego element 
fabuły exergame. Zadaniem seniora balansującego na 
platformie było przemieszczanie balonów wyświetla-
nych na ekranie z jednaj strony na drugą, zachowując 
równowagę. Poza pozytywnym oddziaływaniem sprzę-
żenia zwrotnego na poczucie równowagi u pacjenta 
exergame wymagała większego wysiłku fi zycznego oraz 
sprawiała użytkownikom większą radość niż trening nie-
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wsparty wizualnym sprzężeniem zwrotnym [25]. Innym 
sposobem wzmocnienia sprzężenia zwrotnego w trenin-
gach równowagi prowadzonych na matach sensorycz-
nych jest symulacja gry w tenisa stołowego [26]. Z kolei 
system Dance! Don’t Fall zapewnia sprzężenie zwrotne 
w postaci odtwarzania na ekranie ruchów wykonywa-
nych przez ćwiczącą osobę w czasie rzeczywistym, 
a ponadto oblicza ryzyko upadku, porównując spo-
sób wykonania ruchu przez seniora ze wzorcem ruchu 
e-instruktora [19].

Problematyką zaburzeń równowagi u osób star-
szych zajęli się także Maayan i wsp. [8]. Celem pracy 
autorów była weryfi kacja, na ile bezpieczne i użyteczne 
w treningu równowagi osób starszych jest stosowanie 
exergames. Badania pilotażowe objęły grupę 7 osób 
w średnim wieku 84 lat z zaburzeniami równowagi. 
Zadaniem pacjentów było uczestnictwo przynajmniej 
w trzech 30-minutowych sesjach exergames w tygodniu 
przez 3 miesiące; sesje obejmowały cztery gry: basic 
step, soccer heading, ski slalom oraz table tilt. Dla po-
prawy bezpieczeństwa ćwiczących dwie gry poddano 
odpowiedniej modyfi kacji. Pacjenci wzięli udział średnio 
w 50 sesjach, na zakończenie których deklarowali wy-
soki poziom zadowolenia z udziału w exergames, od-
czuwali poprawę równowagi w wykonywaniu czynności 
dnia codziennego, a także wyrazili chęć kontynuacji 
gier z wnukami. Poprawie równowagi mierzonej skalą 
Berg Balance Scores towarzyszył wzrost średniej pręd-
kości chodu, niemniej jednak zbyt mała pod względem 
liczebności grupa badawcza oraz brak grupy kontrolnej 
stanowią o niskiej wartości naukowej przeprowadzonej 
analizy. Autorzy pracy wskazują na exergaming jako na 
relatywnie tanią metodę aplikacji treningu równowagi 
u osób starszych, jednocześnie sugerują jednak, że 
czynnikami ograniczającymi szerokie rozpowszechnienie 
programów treningowych bazujących na wirtualnej rze-
czywistości i wykorzystujących sprzężenie zwrotne są sto-
sunkowo wysokie koszty gier oraz ich mała dostępność.

Exergames mogą symulować takie aktywności 
sportowe jak  tenis czy bowling. W rzeczywistych wa-
runkach starsi pacjenci niejednokrotnie nie są zdolni do 
wzięcia udziału w aktywnościach tego typu. Uczestnic-
two w komputerowo symulowanych sportach angażuje 
seniorów fi zycznie i mentalnie, a umiejętność korzysta-
nia z najnowszych technologii daje im poczucie świa-
domości nadążania za tempem współczesnych czasów 
[4]. Sohnsmeyer i wsp. [27] poddali badaniom grupę 
40 seniorów powyżej 70. r.ż. Przez 6 tygodni (dwa razy 
w tygodniu przez 20 minut) uczestniczyli oni w trenin-
gach gry w kręgle odbywających się w formie exer-
game. Po zakończonym cyklu ćwiczeń odnotowano 
istotny statystycznie wzrost siły mięśni czworogłowych 
w porównaniu z grupą kontrolną – niećwiczącą. Autorzy 

z jednej strony zwracają uwagę na wysoki poziom ak-
ceptacji stosowanych metod przez uczestników, z dru-
giej podkreślają, że exergames wymagają od uczestni-
ka dużego wysiłku i są obarczone ryzykiem wystąpienia 
kontuzji [9]. Wirtualna gra w kręgle z powodzeniem 
może być wykorzystana także w treningu równowagi 
osób starszych z zaburzeniami równowagi, obciążo-
nych ryzykiem upadków [24].

Gry ćwiczebne nie zawsze mają pożądany wpływ 
na sferę fi zyczną osób starszych. Wollersheim i wsp. [4] 
zbadali wpływ fi zycznych i psychospołecznych aspek-
tów exergamingu u 11 starszych kobiet w średnim wie-
ku 73,5 roku. Uczestniczki objęto 6-tygodniowym tre-
ningiem, na który składały się dwie sesje tygodniowo, 
trwające średnio 51 minut każda. Kobiety ćwiczyły in-
dywidualnie lub w grupach do 4 osób, mając do wybo-
ru tenis stołowy, golf, bowling, szermierkę, łucznictwo, 
boks, frisbee, tenis ziemny oraz kolarstwo. Większość 
pacjentek zdecydowała się na grę w pozycji siedzącej 
ze względu na niewystarczający poziom mobilności 
lub pod wpływem sugestii współuczestniczek. Dane 
ilościowe pozyskane z akcelerometrów wykazały, że 
w badanej grupie trening nie dał znaczących efektów 
w aspekcie fi zycznym. Analiza wyników jakościowych 
ujawniła, że pomimo trudności z zaznajomieniem się 
z zastosowaną technologią, poczucia skrępowania 
i konieczności ciągłego zewnętrznego pozytywnego 
bodźcowania ze strony zespołu badawczego uczest-
niczkom towarzyszyły pozytywne emocje związane 
z radością z zabawy, podjęciem się wyzwania oraz po-
czuciem dobrostanu psychicznego i społecznego. 

Badań wpływu uczestnictwa w sesjach ćwiczebnych 
exergames na objawy depresji subsyndromalnej (SSD) 
podjęli się Rosenderg i wsp. [28]. W przeprowadzonych 
przez autorów badaniach pacjenci brali udział w pięciu 
grach: tenis, bowling, koszykówka, golf i boks. Wykaza-
no, że 12-tygodniowy trening odbywający się trzy razy 
w tygodniu przez 35 minut wpływa korzystnie na przebieg 
choroby, ograniczając występowanie objawów, ponadto 
przyczynia się do poprawy zdolności kognitywnych oraz 
jakości życia w aspekcie zdrowia psychicznego. Nie po-
twierdzono natomiast korzystnego wpływu exergames 
na jakość życia w aspekcie zdrowia fi zycznego. 

Randomizowane badania kliniczne dotyczące wpły-
wu exergames na zdolności kognitywne osób starszych 
przeprowadzili Anderson-Hanley i wsp. [29]. W anali-
zie udział wzięło 79 pacjentów losowo przydzielonych 
do kohort treningowych. Pacjenci przypisani do gru-
py badawczej pięć razy w tygodniu przez 3 miesiące 
uczestniczyli w exergame cybercycling, w której jazda 
na rowerze stacjonarnym została wzbogacona o ele-
menty projekcji wirtualnej rzeczywistości. Pozostałych 
pacjentów włączono do grupy kontrolnej, która w tym 
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samym okresie poddana została klasycznemu trenin-
gowi na ergometrach rowerowych. Po zakończeniu cy-
klu ćwiczeń u pacjentów uczestniczących w exergame 
odnotowano większą poprawę funkcji poznawczych 
w stosunku do grupy kontrolnej. Ponadto, w porównaniu 
do pacjentów trenowanych metodą klasyczną, w grupie 
badawczej wykryto znacząco wyższe średnie stężenie 
neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego 
(BDNF) świadczącego o zwiększonej neuroplastycz-
ności mózgu. Z przeprowadzonych badań autorzy wy-
wnioskowali, że jednoczasowa aktywizacja fi zyczna 
i stymulacja kognitywna za pomocą projekcji wirtual-
nej rzeczywistości w większym stopniu niż u pacjentów 
niepoddanych tej technice zapobiega występowaniu ła-
godnych zaburzeń funkcji poznawczych. 

Wśród exergames dostępne są także aplikacje akty-
wizujące seniorów poprzez klasyczne ćwiczenia gimna-
styczne prezentowane przez interaktywnego instruktora 
w uproszczonej, bezpiecznej dla pacjenta formie. Za-
daniem uczestnika jest poprawne odtworzenie ruchów 
w rytm muzyki dobranej według upodobań. Czujniki 
kontrolujące ruchy użytkownika na bieżąco monitorują 
położenie ciała, a ćwiczący uzyskuje informację zwrotną 
o tym, w jakim stopniu ćwiczenie zostało wykonane po-
prawnie. Ocena poprawności wykonania ruchu nie po-
lega na jego przyrównaniu do wzorca prezentowanego 
przez instruktora, a na odniesieniu się do indywidualnych 
możliwości użytkownika i monitorowaniu jego postępów. 
Dzięki temu starsza osoba pozostaje zmotywowana i za-
interesowana kontynuacją ćwiczeń [7].

Zalecenia i perspektywy rozwojowe
Pragmatyzm w postrzeganiu rzeczywistości przez oso-
by starsze istotnie przekłada się na akceptację i adapta-
cję do najnowszych technologii. Jeżeli nie dostarczają 
one seniorom innych benefi tów poza rozrywką, istnie-
je małe prawdopodobieństwo zaangażowania osób 
starszych w poznanie tychże technologii. Świadomość 
korzyści zdrowotnych i społecznych jest jednym z klu-
czowych czynników motywujących i zachęcających se-
niorów do adaptacji i korzystania z najnowszych tech-
nologii. Starsze osoby wykazują żywe zainteresowanie 
exergames i chęć uczestnictwa w nich, jeśli dzięki temu 
mogą osiągnąć korzyści, zwłaszcza zdrowotne [22, 
30]. Badania wykazały [10], że łatwa obsługa aplikacji, 
poza pozyskiwanymi benefi tami terapeutycznymi, jest 
główną determinantą stanowiącą o satysfakcji z party-
cypacji w ćwiczeniach. Czynniki te predestynują użyt-
kowników-seniorów do trwałych zmian behawioralnych, 
przejawiających się chęcią regularnego uczestnictwa 
w aktywności fi zycznej.

Kluczowym aspektem skutecznego stosowania 
exergames w aktywizacji osób starszych wydaje się być 

zatem zaznajomienie seniorów z technologią oraz efek-
tywna nauka obsługi aplikacji. Technologia ta winna być 
prosta, intuicyjna, łatwa do opanowania i powszechnie 
dostępna [2, 19, 20, 22]. Aplikacje przeznaczone dla 
osób starszych powinny uwzględniać nie tylko ich ogra-
niczenia w sferze fi zycznej, ale również w sferze kogni-
tywnej oraz ze strony narządów zmysłów, a także brak 
doświadczenia w korzystaniu z klasycznych gier kom-
puterowych [2]. Łatwość obsługi aplikacji, zamiłowanie 
z dzieciństwa do określonej aktywności, indywidualne 
cechy charakteru, osobowości oraz doświadczenia – 
te z przeszłości i obecne – stanowią o preferencjach 
seniorów do poszczególnych gier. Wątpliwości nie 
wzbudza fakt, że indywidualne podejście do potrzeb 
i wymagań starszego użytkownika niejednokrotnie de-
cyduje o skuteczności realizowanych programów [1, 7, 
22]. Dlatego tak istotną zaletą gier jest również możli-
wość wyboru pożądanej dyscypliny sportu i jej zmiany 
w każdej chwili, a w przypadku gier tanecznych możli-
wość wyboru lubianych utworów muzycznych oraz po-
ziomu trudności [16, 19, 20].

Osoby starsze korzystające z exergames zwraca-
ją uwagę przede wszystkim na proste i jasne zasady 
punktowania umożliwiające kontrolę swoich postępów. 
Możliwość nieustannego zdobywania punktów pełni 
niezwykle istotną, motywującą do gry funkcję [8]. W sy-
tuacji przydzielenia uczestnikowi nieadekwatnie niskiej 
do włożonego wysiłku ilości punktów bardzo ważną 
rolę pozytywnego wzmocnienia przypisuje się opie-
kunowi nadzorującemu. We wskazanych przypadkach 
należy rozważyć rezygnację z punktowania postępów 
pacjenta [19]. Za problematyczne według starszych pa-
cjentów uważane są gry o zbyt szybkim tempie przebie-
gu i niejasno określonych celach do osiągnięcia. Z kolei 
dla osób niewystarczająco zmotywowanych doskonałą 
zachętę do uczestnictwa w exergames będą stanowi-
ły wnuki. Badania wykazały, że większość seniorów 
z chęcią aktywnie towarzyszy swoim pociechom 
w grach [8, 22]. Exergames mogą również stanowić 
skuteczną motywację dla starszych osób, zwłaszcza 
kobiet, do podejmowania aktywności fi zycznej oraz 
walki z problemem izolacji [4].

Seniorzy postrzegają exergaming jako ciekawe 
i przyjemne przeżycie, wielu pacjentów po zakończe-
niu programu deklaruje chęć kontynuacji ćwiczeń. Gry 
uznawane są ponadto za bezpieczną metodę aktywiza-
cji ze względu na niskie ryzyko upadków i urazów, co 
wzmacnia poczucie pewności i zaufania osób starszych 
do wykonywanych ćwiczeń. Jego zaburzenie najczę-
ściej powodowane jest odczuwaniem przez pacjenta 
bólu (np. pochodzenia zwyrodnieniowego), poczuciem 
zmęczenia, a nawet niską ilością punktów zdobytych 
w rozgrywce [9]. Stąd niezwykle istotne znaczenie ma 
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indywidualizacja obciążenia (intensywności wysiłku), 
dostosowanie aktywności do możliwości funkcjonal-
nych i strukturalnych pacjenta oraz wspomniane wcze-
śniej pozytywne bodźcowanie poprzez nagradzanie 
punktami. 

Reasumując: przyszły rozwój koncepcji SG, w tym 
także exergames, powinien zmierzać w kierunku [1]:

opracowania koncepcji gier dostosowanych do kon-• 
kretnych grup docelowych (np. osoby starsze z lub 
bez konkretnych zaburzeń sensomotorycznych),
realizacji większej ilości randomizowanych badań • 
i tworzenia na ich podstawie złotych standardów,
poszukiwania odpowiedniej efektywnej dawki pre-• 
wencyjnej oraz terapeutycznej,
poszukiwania odpowiednich parametrów aplika-• 
cyjnych opartych na solidnych naukowych podsta-
wach. Ponadto kluczowym dla regularnej partycy-
pacji osób starszych w exergames wydaje się być 
poszukiwanie skutecznych metod wsparcia długo-
terminowej motywacji i zaangażowania. 

Podsumowanie
W ostatnich latach exergames zdobyły popularność 
w obszarze aktywizacji osób starszych, umożliwiając 
seniorom realizację ćwiczeń fi zycznych w atrakcyjnej 
formie. Poza aktywizacją ruchową gry stymulują funk-
cje kognitywne, łagodzą i opóźniają procesy demencyj-
ne. Stale poszerzająca się gama produktów (również 
w Polsce) umożliwia indywidualny dobór aplikacji w za-
leżności od poziomu sprawności fi zycznej i umysłowej 
seniora, preferencji osoby starszej do poszczególnych 
form aktywności czy też aktualnego nastroju. Holi-
styczny charakter oddziaływań exergames na organizm 
osoby starszej wywołuje kaskadę korzystnych zmian 
w aspekcie poprawy zdolności motorycznych, funkcji 
psychicznych, a nawet stanu klinicznego w wybranych 
jednostkach chorobowych. Wciąż jednak niewystarcza-
jąca ilość dotychczas przeprowadzonych randomizo-
wanych badań nie pozwala na opracowanie tzw. złotych 
standardów dotyczących zaleceń, przeciwwskazań 
i dawkowania poszczególnych form exergames.
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