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Wprowadzenie
Rozwój psychiczny dziecka jest skomplikowanym pro-
cesem, na który ma wpływ wiele czynników zarówno 
biologicznych (wewnętrznych), jak i środowiskowych 
(zewnętrznych). Wśród czynników biologicznych wpły-
wających na rozwój człowieka należy wymienić: uwarun-
kowania genetyczne (dziedziczone po krewnych), które 
określają cechy fi zyczne i umysłowe; odruchy pierwotne, 
zwane niemowlęcymi, np. ssania, szukania, chwytny – 
umożliwiają zdobycie pokarmu i nawiązywanie kontaktu 
z otoczeniem; budowę i rozwój układu nerwowego oraz 
mózgu; rozwój fi zyczny organizmu [1, 2].

Natomiast do czynników środowiskowych kształtu-
jących rozwój należy zaliczyć: najbliższe środowisko ro-
dzinne, grupy rówieśnicze, innych dorosłych, np. nauczy-
cieli [3]. Uznaje się, że rodzina odgrywa zdecydowanie 
największą rolę w wychowaniu [4]. W grupie rówieśniczej 
dziecko uczy się funkcji społecznych, nawiązywania re-
lacji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole czy 

radzenia sobie z porażkami. Przedszkole i szkoła to in-
stytucje, które dodatkowo sprawują opiekę, wychowu-
ją, kształcą oraz rozwijają zdolności i zainteresowania 
dzieci. Uczą obowiązkowości i wytrwałości oraz wpajają 
zasady moralne i współżycia społecznego. Natomiast to 
właśnie rodzina stwarza najlepsze warunki do rozwoju 
dziecka, gdyż nastawiona jest na wszechstronne zaspo-
kajanie potrzeb wszystkich jej członków [5].

Według najpowszechniejszej koncepcji periodyzacji 
rozwój człowieka składa się z wielu etapów [6, 7], jed-
nakże wpływ rodziców na rozwój dziecka jest najinten-
sywniejszy w pierwszych 5 okresach. Wyróżniamy:

okres prenatalny (od poczęcia do narodzin),• 
okres wczesnego dzieciństwa (od 1. do 3. roku • 
życia),
okres średniego dzieciństwa – wiek przedszkol-• 
ny (od 4. do 6. roku życia), 
okres późnego dzieciństwa – wiek szkolny (od • 
6.–7. do 10.–12. roku życia),
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ABSTRACT

At an early stage of development, the child is infl uenced by the 
internal and external environment, hence the importance of sup-
porting the child in its development on a multifaceted basis. The 
questionnaire survey was aimed at presenting parents' views on 
their impact on the psychophysical development of their children. 
The results of this study were carried out among the parents of 
the patients of the Chair and Clinic of Orthopedics and Orthodon-
tics at the Poznan University of Medical Sciences. It should be 
emphasized that children spend a lot of time in classes, some of 
which do not favor their psychophysical development.

KEYWORDS: psychophysical development, parents, upbringing, 
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STRESZCZENIE

Dziecko we wczesnym okresie rozwoju podlega wpływom środo-
wiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, stąd istotne 
jest wielopłaszczyznowe wspieranie dziecka w jego rozwoju. Ba-
danie ankietowe miało na celu przedstawienie poglądu rodziców 
na temat ich wpływu na rozwój psychofi zyczny swoich dzieci. 
W pracy umieszczono wyniki tego badania przeprowadzonego 
wśród rodziców pacjentów Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Należy podkreślić, że dzieci spędzają wiele 
czasu na zajęciach, z których część nie wpływa korzystnie na ich 
rozwój psychofi zyczny.

SŁOWA KLUCZOWE: rozwój psychofi zyczny, rodzice, wychowa-
nie, opieka. 
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okres adolescencji (od 10.–12. roku życia do • 
20.–23. roku życia).

Wymienionych 5 okresów jest dla człowieka szcze-
gólnie istotnych, gdyż obejmują one cały rozwój fi zycz-
ny i psychiczny. Czub uważa, że w dwóch pierwszych 
okresach, czyli do 3. roku życia, dynamika rozwoju jest 
najszybsza i najczęściej odbywa się w rodzinie. Aby 
rozwój dziecka mógł przebiegać prawidłowo, powinien 
odbywać się w środowisku nastawionym na zaspoka-
janie potrzeb fi zjologicznych oraz psychohigienicznych, 
czyli zapewniającym członkom rodziny stabilizację 
i bezpieczeństwo. Nawiązanie bliskiej więzi początkowo 
z jedną osobą pozwala na tworzenie się coraz szerszych 
kontaktów społecznych [8], dlatego pierwsze kontakty 
z rodzicami są tak ważne. Rodzina oprócz zaspoka-
jania potrzeb fi zjologicznych i psychohigienicznych 
spełnia jeszcze wiele innych funkcji. Ziemska wymienia 
dodatkowo takie funkcje rodziny, jak: prokreacyjna, pro-
dukcyjna, usługowo-opiekuńcza, socjalizacyjna. Pro-
kreacyjna polega na wydawaniu na świat potomstwa. 
Korzyści z tego płynące to przede wszystkim: powięk-
szenie rodziny, a co za tym idzie – zwiększenie liczby 
jej członków, przedłużenie rodu, czyli przekazanie nie 
tylko genów, ale i nazwiska, zwyczajów i tradycji rodzin-
nych oraz spełnianie obowiązku małżeńskiego. Funkcja 
produkcyjna pozwala na zaspokajanie potrzeb ekono-
micznych rodziny poprzez wykonywanie pracy zarobko-
wej. Funkcja usługowo-opiekuńcza polega na zapew-
nieniu wszystkim jej członkom możliwości zaspokajania 
potrzeb bytowych (żywność, odzież, leki, schronienie 
itp.) oraz w razie potrzeby świadczenie usług opiekuń-
czych i pielęgnacyjnych. Funkcja socjalizacyjna polega 
na przekazaniu potomkom wiedzy o otaczającym ich 
świecie, uświadomieniu im roli, jaką odgrywają w grupie 
w domu, w szkole, wśród rówieśników, w społeczeń-
stwie. Ważne jest też wychowywanie poprzez poka-
zywanie wzorców oraz wpajanie określonego systemu 
wartości, norm etycznych i moralnych, jak również przy-
gotowanie dzieci do dorosłego, samodzielnego życia. 
Natomiast współmałżonkowie uczą się wzajemnego 
szacunku, miłości i rodzicielskiej opiekuńczości [9]. 

Cel pracy 
Celem pracy jest ukazanie wpływu rodziców na rozwój 
psychofi zyczny swoich dzieci. Przeprowadzono bada-
nie ankietowe. Badanie miało charakter pilotażowy.

Materiał i metody 
W badaniu brało udział 15 rodziców, matek lub ojców, 
15 dzieci w przedziale wieku 8–12 lat, leczonych orto-
dontycznie w Katedrze i Klinice Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji. Autorski kwestionariusz ankiety pilo-
tażowej składał się z 12 pytań i metryczki osoby wy-

pełniającej ankietę. Obszary pytań ankietowych obej-
mowały: charakterystykę i zainteresowania dziecka, 
ilość czasu poświęcanego dziecku przez rodziców, 
podział obowiązków domowych, kontakty rodziców 
z dziećmi, relacje społeczne dziecka. 

Metodą była wnikliwa analiza odpowiedzi udzie-
lonych przez respondentów; w analizie uwzględniono 
płeć osoby wypełniającej ankietę.

Wyniki
Pytania dotyczące zainteresowań dziecka brzmiały: 
„Co najchętniej robi Pani/Pana dziecko?” i „W jakich 
zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych uczestniczy 
Pani/Pana dziecko?”. Na pierwsze z wyżej wymienio-
nych pytań można było udzielić wielu spośród 6 goto-
wych odpowiedzi: „śpiewa”, „tańczy”, „maluje”, „gra na 
komputerze”, „ogląda telewizję” oraz „inne”. Odpowiedź 
„śpiewa” zaznaczyło 2 mężczyzn i 4 kobiety, „tań-
czy” – 1 mężczyzna i 2 kobiety, „maluje” – 3 mężczyzn 
i 1 kobieta, „gra na komputerze” – 1 mężczyzna i 5 ko-
biet, „ogląda telewizję” – 1 mężczyzna i 3 kobiety, „inne” 
– 1 mężczyzna i 3 kobiety. 

Mimo iż ankietowani nie zawsze potrafi li jednoznacz-
nie wskazać jedną odpowiedź, według respondentów 
najchętniej wykonywaną przez dziecko czynnością była 
gra na komputerze. Kolejnymi najchętniej wykonywany-
mi czynnościami okazały się śpiew, oglądanie telewizji 
i taniec. Ponadto w odpowiedzi f – „inne” – wskazano 
wiele różnych czynności, tak że każda z nich stanowiła-
by ułamek procenta. 

Drugie z wymienionych pytań dotyczących zaintere-
sowań dziecka: „W jakich zajęciach pozalekcyjnych/po-
zaszkolnych uczestniczy Pani/Pana dziecko?” zostało 
omówione razem z pytaniem dotyczącym roli rodziców 
w rozwoju zdolności i zainteresowań swojego dziecka. 

Kolejny obszar pytań dotyczył czasu poświęco-
nego dziecku. Pojawiły się tu pytania o „Ilość czasu 
poświęcanego dziecku” i „Czas poświęcony na pracę 
zawodową”. Przy pierwszym z wymienionych pytań 
pojawiły się 4 gotowe odpowiedzi: „dużo czasu”, „wy-
starczająco dużo czasu”, „mało czasu”, „za mało cza-
su”. Odpowiedź „dużo czasu” zaznaczył 1 mężczyzna 
i zaznaczyły 2 kobiety, „wystarczająco dużo czasu” 
zaznaczyło 3 mężczyzn i 6 kobiet, „mało czasu” wybra-
ły 3 kobiety. Większość ankietowanych uznała, że po-
święca swojemu dziecku wystarczająco dużo czasu.

Natomiast na pracę zawodową wśród ankieto-
wanych 3 kobiety poświęcają 40 godzin tygodniowo, 
4 kobiety nie są aktywne zawodowo, pozostałe od-
powiedzi: 30, 35–40, 48 i 60 godzin zaznaczone były 
przez 1 kobietę. Odpowiedź, że 8 godzin, nie pojawiła 
się ani razu. Ankietowani mężczyźni również w sporej 
większości poświęcają na pracę zawodową 40 go-
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dzin tygodniowo, gdyż spośród pozostałych odpowie-
dzi tylko 1 osoba zadeklarowała, że jest to 8 godzin. 
Wyniki pokazały, że ankietowani, zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, pracują najczęściej 40 godzin tygodniowo. 
Jedna z kobiet wskazała nawet 60 godzin. Wyniki te jed-
nak dotyczyły głównie rodziców dzieci zdrowych, gdyż 
ankietowani mający na utrzymaniu dzieci przewlekle 
chore często byli osobami niepracującymi zawodowo. 

Następny obszar pytań dotyczył podziału obowiąz-
ków domowych. Na pytanie „Kto zajmuje się obowiąz-
kami domowymi?” spośród odpowiedzi: „wspólnie”, 
„wyłącznie mąż”, „głównie mąż”, „wyłącznie żona”, 
„głównie żona” w przypadku ankietowanych kobiet 
odpowiedź „wyłącznie żona” pojawiała się aż 7 razy. 
Kolejne 3 osoby odpowiedziały „głównie żona”. Jedna 
ankietowana wskazała na wspólny podział obowiąz-
ków domowych. Trochę inaczej wypadły odpowiedzi 
mężczyzn. Połowa z nich odpowiedziała „głównie 
żona”, a połowa, że „wspólnie”. 

W ankiecie pytano również o liczbę dzieci na utrzy-
maniu rodziców. Największa liczba ankietowanych 
wskazała na 1 dziecko – 8 osób. Po 3 osoby wskazały 
na 2 i 3 dzieci, 1 osoba podała 4 dzieci.

Na pytanie dotyczące warunków mieszkaniowych 
dzieci 13 osób odpowiedziało, że dziecko posiada 
własny pokój z dostępem do komputera i Internetu. 
Pozostałe 2 osoby wskazały odpowiedź „dzieli pokój 
z rodzeństwem”, a 1 osoba nie zaznaczyła odpowiedzi 
„dziecko posiada dostęp do Internetu”. Wyniki pokaza-
ły, że niemal wszystkie dzieci ankietowanych rodziców 
mają własny pokój, dostęp do komputera i Internetu. 

Przedostatni obszar pytań w pilotażowej ankiecie 
dotyczył relacji rodziców z dzieckiem. Każdy z ankieto-
wanych rodziców był poproszony o ocenę swoich relacji 
z dzieckiem. Pojawiło się 5 gotowych odpowiedzi: „bardzo 
dobre”, „dobre”, „poprawne”, „złe”, „bardzo złe”. Spośród 
kobiet 6 wskazało odpowiedź „dobre”, 4 określiły je jako 
„bardzo dobre”, a 1 uznała je za „poprawne”. Natomiast 
u mężczyzn pojawiły się 2 odpowiedzi „dobre” i „bardzo 
dobre”. Każdą z nich zaznaczyła połowa panów. Wy-
niki przeprowadzonego badania pilotażowego pokazały, 
że wspomniane wyżej relacje ankietowani rodzice uważa-
ją za przynajmniej dobre, gdyż taką właśnie odpowiedź 
udzieliła połowa mężczyzn i większość kobiet. 

Badanie pilotażowe miało również na celu ustalenie, 
czy w odczuciu rodziców mają oni znaczący wpływ na 
rozwój psychofi zyczny swoich dzieci. W tym celu poja-
wiło się pytanie „Czy uważa Pan(i), że rodzice powinni 
rozwijać zdolności i zainteresowania swojego dziecka?”. 
Umieszczono również 4 gotowe odpowiedzi: „tak, rodzic 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychofi zycznym 
dziecka”, „to szkoła powinna dbać o prawidłowy roz-
wój psychofi zyczny dziecka”, „tak, ale to szkoła odgry-

wa kluczową rolę w rozwoju psychofi zycznym dziecka, 
rodzic pełni funkcję pomocniczą”, „nie, dziecko samo 
wie, co je interesuje i w jakim kierunku jest uzdolnione”. 
Wszyscy ankietowani mężczyźni zaznaczyli odpowiedź 
a – „tak, rodzic odgrywa kluczową rolę w rozwoju psy-
chofi zycznym dziecka”, natomiast kobiety miały zdania 
podzielone: 5 z nich zaznaczyło odpowiedź a, 1 wybra-
ła b, natomiast 4 zaznaczyły odpowiedź c. Odpowiedzi 
d – „nie, dziecko samo wie, co je interesuje i w jakim 
kierunku jest uzdolnione” – nikt nie zaznaczył.

Następne pytanie dotyczyło udziału dziecka w za-
jęciach pozalekcyjnych. Pojawiło się 7 możliwych od-
powiedzi: „należy do kółka szkolnego”, „należy do klu-
bu sportowego”, „udziela się w kościele”, „udziela się 
artystycznie”, „jest wolontariuszem”, „inne (jakie)”, „nie 
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych”. Konstrukcja 
pytania umożliwiała zaznaczenie kilku możliwych odpo-
wiedzi. Najczęściej wybierane odpowiedzi to „należy do 
klubu sportowego” (2 mężczyzn, 3 kobiety) oraz „inne 
zajęcia” (2 mężczyzn, 5 kobiet), pod którymi kryło się 
wiele różnych czynności, tak że każda z nich stanowi-
ła ułamek procenta. Pozostałe odpowiedzi to: „należy 
do kółka szkolnego” (2 kobiety), „udziela się w koście-
le” (1 mężczyzna, 1 kobieta), „udziela się artystycznie” 
(1 mężczyzna), „nie uczestniczy w zajęciach pozalek-
cyjnych” (2 kobiety). Odpowiedzi „jest wolontariuszem” 
nikt nie zaznaczył.

Ostatni obszar pytań w ankiecie dotyczył relacji in-
terpersonalnych. Konstrukcja pytania umożliwiała za-
znaczenie kilku możliwych odpowiedzi spośród: „z ró-
wieśnikami”, „ze starszymi dziećmi”, „z rodzeństwem”, 
„z dorosłymi”. Jedynie odpowiedzi „samo” i „trudno po-
wiedzieć” nie umożliwiały żadnych konfi guracji. Zarówno 
wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet najczęściej zazna-
czana była odpowiedź „z rówieśnikami” (4 mężczyzn, 
5 kobiet), często łączona z odpowiedzią „z rodzeń-
stwem” (3 kobiety). Pozostałe odpowiedzi to: „samo” 
(3 kobiety), „ze starszymi dziećmi” (1 kobieta), „z doro-
słymi” (2 mężczyzn) i „trudno powiedzieć” (1 kobieta). 

Dyskusja
Przeprowadzanie ankiet, aby uzyskać informacje od ro-
dziców, jest jedną z powszechniej stosowanych metod 
badania określonych tematycznie problemów. W naszym 
przypadku chodziło o zaangażowanie rodziców w proces 
usprawniania psychofi zycznego swoich dzieci. Na pyta-
nie o to, co dzieci lubią robić, wielu rodziców zaznacza-
ło 2, 3 lub 4 odpowiedzi, dlatego wnioskować można, że 
zajęcia z komputerem są najchętniej wykonywaną czyn-
nością przez większość dzieci ankietowanych rodziców. 
Pojawia się zatem obawa, że wiele dzieci ankietowanych 
rodziców większość swojego wolnego czasu spędza 
przed monitorem komputera, niekoniecznie w obecno-
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ści rodziców. Badania te są zbieżne z prowadzonymi 
w 1999 roku wśród uczniów szkół podstawowych, które 
pokazały, że 90% dzieci ma kontakt z grami kompute-
rowymi, a 13% gra powyżej 4 godzin dziennie [10, 11]. 
O szkodliwym wpływie gier komputerowych na psychikę 
dzieci pisali m.in. Braun-Gałkowska [12], Ulfi k-Jaworska 
[13], Andrzejewska [14], Feibel [15]. Ich uwagi dotyczyły 
głównie problemu przemocy w grach komputerowych. 
Na niebezpieczeństwo płynące ze zbyt długiego czasu 
zaangażowania w gry komputerowe zwracało uwagę 
wielu badaczy, m.in. Boroń, Zyss [16], Griffi ths [17], Łu-
kasz [18]. Długotrwała praca przy komputerze stanowi 
także przyczynę dolegliwości bólowych lub odczuwane-
go dyskomfortu kręgosłupa czy całego obszaru pleców, 
gdyż powoduje statyczne obciążenie mięśni stabilizują-
cych kręgosłup, barki i kark. Przyczynia się też do nad-
wyrężenia mięśni nadgarstka. Co więcej, siła nacisku 
na dyski kręgosłupa podczas pracy przy komputerze 
jest dużo większa niż w czasie przyjęcia pozycji stojącej 
czy swobodnej siedzącej [19]. Promieniowanie monitora 
ma natomiast szkodliwy wpływ na układ wzroku. Jesz-
cze więcej zagrożeń niesie Internet, a raczej korzystanie 
z niego przez dzieci bez nadzoru rodziców. Nieodpo-
wiednie treści na stronach internetowych, przemoc, cy-
berprzemoc czy wulgaryzmy to najczęściej wymieniane 
zagrożenia czyhające na dzieci. Odpowiedzi na pyta-
nie o dostępność do komputera świadczą, że niemal 
wszyscy rodzice są w stanie zapewnić swoim dzieciom 
dostęp do komputera i Internetu. Stwarza to dzieciom 
z jednej strony korzystne warunki do nauki, a z drugiej 
– wiele niebezpieczeństw. Wszystko zależy od tego, 
na ile korzystanie z komputera jest nadzorowane przez 
rodziców. Niestety rodzice coraz częściej są zabiegani 
i wykorzystują komputery, tablety, aby zająć uwagę 
dzieci i mieć czas na swoje sprawy. Potwierdza to rów-
nież badanie ankietowe przeprowadzone wśród 35 ro-
dziców dzieci od 6 miesięcy do 4 lat w Filadelfi i. Wyniki 
pokazały, że tak dobra umiejętność obsługi tabletów, 
smartfonów i pilotów od telewizora przez małe dzieci 
wynika z tego, iż w większości przypadków rodzice da-
wali dzieciom swoje urządzenia, aby zająć uwagę mal-
ców podczas wykonywania prac domowych, robienia 
zakupów lub aby uspokoić swoje pociechy. Rodzice 
biorący udział w przywoływanych badaniach wydawali 
się być zaniepokojeni ich wynikami, gdyż uświadomi-
li sobie, iż przez ogrom codziennych obowiązków nie 
zwracali uwagi na to, że nie poświęcają czasu swoim 
dzieciom w ciągu dnia [20]. 

Subiektywne odpowiedzi rodziców ankietowanych 
na potrzeby tego artykułu pokazują, że w większości 
przypadków nie mają oni problemu ze znalezieniem cza-
su dla swoich pociech. Jednak matki są bardziej wyma-
gające w stosunku do siebie pod tym kątem niż ojcowie. 

Korelując odpowiedzi z pytań 2 i 3 dotyczących ilości 
czasu poświęcanego dziecku razem z odpowiedziami 
z pytań 4 (ilość czasu poświęcanego na pracę zawodo-
wą) i 5 (podział obowiązków domowych), można stwier-
dzić, że matki nie poświęcają swoim dzieciom mniej cza-
su niż ojcowie. A jednak właśnie w tej pierwszej grupie 
można zauważyć pewien niedosyt zajęć spędzanych 
razem z dziećmi. Co prawda połowa matek dzieci za-
deklarowała, że poświęca dzieciom wystarczającą ilość 
czasu, ale wśród ojców dzieci odpowiedź „mało czasu” 
nie pojawiła się ani razu. Wspólnie spędzony czas to 
nieoceniona wartość, którą każdy rodzic powinien za-
pewnić swojemu dziecku. Czas ten można wykorzystać 
na rozmowy z dzieckiem na tematy, które dziecko in-
teresują, wspólną zabawę z dzieckiem z podziałem na 
zabawę w domu i poza nim, wspólne wymyślanie zabaw 
(dziecko wymyśla, rodzic koordynuje), uczenie dziecka 
grania w gry towarzyskie i organizowanie zabaw i gier 
z rówieśnikami. W ten sposób w czasie wolnym dziecko 
nie tylko regeneruje siły, ale także rozwija osobowość 
oraz kształtuje umiejętności społeczne [21]. Przy sprzy-
jającej pogodzie rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci 
przebywały na świeżym powietrzu. Dzieci spędzające 
czas na  świeżym powietrzu są bardziej aktywne, mniej 
ospałe i mniej narażone na problemy we wzajemnych 
relacjach z rówieśnikami w porównaniu z dziećmi, które 
spędzają mniej czasu na świeżym powietrzu. Potwier-
dziły to badania przeprowadzone na 1159 dzieciach 
w wieku 7–14 lat [22]. 

Wyniki pilotażowej ankiety przeprowadzonej na 
potrzeby tego artykułu pokazały, że większość dzie-
ci dobrze się czuje w grupie rówieśników i ma dobre 
kontakty z rodzeństwem oraz nie wykazuje problemów 
w nawiązywaniu relacji interpersonalnych z innymi oso-
bami. Badanie ankietowe miało odpowiedzieć na pyta-
nie, czy rodzice mają świadomość funkcji, jaką powinni 
spełniać w tym zakresie, tym bardziej że ich duży wpływ 
na rozwój swoich dzieci jest nie do przecenienia. Ana-
liza odpowiedzi na to pytanie pokazała, ilu ankieto-
wanych zdaje sobie sprawę ze znaczenia roli rodzica 
w rozwoju swoich dzieci. Ukazała również różnice mię-
dzy spojrzeniem ojca a spojrzeniem matki na kwestię 
rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka. Widoczny 
tu spadek rangi roli matki, wbrew pozorom, może wy-
nikać z większej troski o prawidłowy przebieg rozwoju 
psychofi zycznego dziecka. Kobiety dużo częściej szu-
kają fachowej pomocy w celu zapewnienia jak najlep-
szych warunków do rozwoju swoich pociech. Są też 
bardziej krytyczne wobec siebie – co zostało uwidocz-
nione dzięki odpowiedziom na pytanie dotyczące ilości 
czasu poświęcanego dziecku – więc szukają wsparcia 
lub choćby potwierdzenia, że dziecko rozwija się pra-
widłowo. Dodając do tego odpowiedzi na pytanie do-
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tyczące podziału obowiązków domowych, nie trudno 
wnioskować, że bardziej krytyczne odpowiedzi matek 
mają swoje uzasadnienie. 

Bonna uważa, że to właśnie rodzice swoją posta-
wą mogą rozbudzić zdolności muzyczne dziecka i po-
móc mu odkryć talent. Wspólne śpiewanie i słuchanie 
muzyki nawet podczas wykonywania innych czynności 
rozbudza zainteresowanie muzyką u dziecka. Autorka 
sugeruje, że umuzykalnieniu dzieci sprzyja czysta i róż-
norodna muzyka [23].

Ostatnie pytanie w ankiecie pilotażowej miało na 
celu sprawdzenie, czy rodzice starają się rozwijać zain-
teresowania i pomagają odkrywać talenty swoich pod-
opiecznych, zapisując ich na „zajęcia specjalistyczne”, 
(kółka zainteresowań, kluby sportowe, zajęcia arty-
styczne, wolontariat czy aktywność w kościele). Pozo-
stawiono również możliwość wpisania zajęć nieklasyfi -
kujących się do powyższych kategorii oraz informację 
o braku takiej aktywności. Matki ankietowane najczę-
ściej korzystały z możliwości wpisania zajęć, choć nie 
zawsze było to uzasadnione, gdyż odpowiedzi „zajęcia 
artystyczne”, „Caritas”, „taniec ludowy” czy „zapasy” 
należało zaklasyfi kować do jednej z podanych katego-
rii. Najistotniejsze jednak jest to, że tylko 2 ankietowane 
matki podały informację o braku uczestnictwa swojego 
dziecka w tego typu zajęciach. Macioł-Kisiel uważa, 
że organizowanie i propagowanie atrakcyjnych zajęć 
pozalekcyjnych rozbudza zainteresowania i potrzeby 
uczniów. Poza tym nauczyciel/opiekun ma możliwość 
wywierania wpływu na kształtowanie zdrowotnych za-
chowań uczniów w czasie wolnym. Autorka podkreśla, 
że istotną rolę w procesie kształcenia zachowań zdro-
wotnych dzieci odgrywa rodzina. Współpraca rodzi-
ców z nauczycielami pozwala uzyskać lepsze efekty 
[24]. Tu znowu podkreślona została waga roli rodzica 
w procesie rozwoju i wychowywania dziecka. Appelt 
dodaje, że to właśnie rodzice uczą dziecko pierwszych 
kontaktów społecznych. Ogromnie ważna jest ich ja-
kość, ponieważ więź wytworzona między dzieckiem 
a rodzicami jest wzorcem dla wszystkich następnych 
relacji. Kontakt z rodzicem ma wpływ na rozwój emo-
cjonalny i umysłowy dziecka oraz kształtuje jego myśle-
nie o sobie, dlatego powinien być pozytywnie nacecho-
wany [25]. Wyniki przeprowadzonej ankiety pilotażowej 
pokazały, że relacje z dzieckiem ankietowani ocenili 
jako dobre lub bardzo dobre. 

Wnioski
Rodzice powinni kontrolować czas dziecka spę-1. 
dzany przed komputerem oraz treści wyświe-
tlane na monitorze, by uchronić dziecko przed 
niebezpieczną tematyką i dolegliwościami krę-
gosłupa.

Rodzice powinni spędzać z dziećmi możliwie 2. 
jak najwięcej czasu, gdyż wpływa to korzystnie 
na rozwój psychofi zyczny najmłodszych, kształ-
tuje właściwe relacje rodzinne i społeczne.
Dzieci powinny spędzać czas na świeżym po-3. 
wietrzu, gdyż wpływa to korzystnie na ich ak-
tywność i relacje z rówieśnikami.
Zaobserwowano zapotrzebowanie na specja-4. 
listyczną pomoc w zakresie wychowywania 
i rozwijania dzieci.
Organizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyj-5. 
nych rozbudza zainteresowania i pomaga od-
krywać dzieciom swoje zdolności i talenty.
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