
1 
 

    Akademia Wychowania Fizycznego 
   we Wrocławiu 

 
 
 
 
 
 
 

IRENEUSZ CICHY 
 
 
 
 

ROZPRAWA DOKTORSKA 
 
 
 
  
 
 
Sprawność  fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje 

edukacyjne uczniów I klasy szkoły  podstawowej 

prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opiekun naukowy: 
dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. nadzw. 

 
 
 

 
 

 
WROCŁAW  2010 



2 
 

WPROWADZENIE.................................................................................................... 4 
 

1. ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ETAPIE KSZTAŁCENIA 
ZINTEGROWANEGO ........................................................................................ 7 
1.1. Znaczenie aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka ..................................... 7 

1.2. Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym ................................... 10 
1.3. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym ...................... 14 

 

2. KOMPETENCJE EDUKACYJNE NA ETAPIE KSZTAŁCENIA 
ZINTEGROWANEGO ...................................................................................... 24 
2.1. Definicje i charakterystyka kompetencji ....................................................... 24 

2.2. Standardy osiągnięć edukacyjnych na etapie kształcenia zintegrowanego ..... 28 
2.3. Kompetencje kluczowe w krajach Unii Europejskiej .................................... 31 

 

3. UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W 
REFORMUJĄCEJ SIĘ SZKOLE ..................................................................... 34 
3.1. Od idei integracji do idei edukacji włączającej ............................................. 34 

3.2. Wychowanie fizyczne dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół 
powszechnych. ............................................................................................. 38 

 
4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH ........................................................ 42 

4.1. Źródła poszukiwań badawczych ................................................................... 42 
4.1.1. Znaczenie badań pilotażowych dla obranej strategii badań .................. 42 

4.1.2. Badania jakościowe w eksperymencie pedagogicznym ........................ 46 
4.1.3. Cele pracy ........................................................................................... 47 

4.2. Problemy i hipotezy badawcze ..................................................................... 47 
4.3. Operacjonalizacja zmiennych ....................................................................... 48 

4.4. Metody i procedura badań ............................................................................ 51 
4.5. Charakterystyka badanych dzieci i kryteria doboru grup eksperymentalnych 55 

4.6. Opis narzędzi badawczych ........................................................................... 57 
4.7. Charakterystyka zajęć ruchowych z piłkami edukacyjnymi „edubal” 

wykorzystanych w programie nietradycyjnym. ............................................. 60 
 

5. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ................................... 64 
5.1. Poziom sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała i kompetencji 

edukacyjnych przed rozpoczęciem eksperymentu ......................................... 64 
5.1.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci. .................................... 65 

5.1.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci .............................. 73 



 3

5.1.3. Poziom wybranych kompetencji edukacyjnych badanych dzieci .......... 78 

5.2. Specyfika funkcjonowania dzieci w trakcie realizacji eksperymentu. ........... 87 
5.3. Poziom sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała i kompetencji 

edukacyjnych po realizacji eksperymentu ..................................................... 93 
5.3.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci. .................................... 93 

5.3.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci .............................102 
5.3.3. Poziom opanowania kompetencji edukacyjne badanych dzieci. ..........107 

5.4. Różnice w wynikach pomiędzy badaniem końcowym a początkowym, 
uzyskanych przez badane dzieci, w poziomie sprawności fizycznej, ogólnej 
koordynacji ciała i kompetencji edukacyjnych ............................................116 

5.4.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci ....................................116 

5.4.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci .............................124 
5.4.3. Poziom opanowania kompetencji edukacyjnych przez badane dzieci ..130 

5.5. Poziom kompetencji edukacyjnych, sprawności fizycznej i ogólnej 
koordynacji ciała uczniów z dysfunkcjami ..................................................138 

5.5.1. Sylwetki badanych uczniów ...............................................................138 
5.5.2. Analiza wyników wybranych uczniów................................................144 

 
6. WERYFIKACJA HIPOTEZ, DYSKUSJA  I POSTULATY ..........................153 

 
BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................160 

 
ANEKS .....................................................................................................................173 

Załącznik 1.  Wykorzystane w eksperymencie programy nauczania ..........................173 
Załącznik 2.  Opis narzędzi badawczych ...................................................................185 

Załącznik 3.  Tabele z opisem statystycznym ............................................................215 
Załącznik 4.  Porównanie grup płciowych w poszczególnych grupach uczestniczących 

w eksperymencie ................................................................................222 
Wykaz rycin .............................................................................................................241 

Wykaz tabel .............................................................................................................252 



4 
 

WPROWADZENIE 
 

W dynamicznie zmieniających się warunkach kulturalnych i ekonomicznych krajów 

Unii Europejskiej nauczanie wczesnoszkolne, ze względu na rolę, jaką odgrywa  w dalszej 

edukacji każdego ucznia, stanowi podmiot troski władz oświatowych (Ommundsen, 2006), 

a najważniejszym celem edukacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka 

(Montessori, 1972, 2002).  

Dziecko rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego na pierwszym etapie nauczania 

powinno zostać wyposażone w szeroki wachlarz kompetencji kluczowych, które zostały 

określone w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2006 roku 

(Zalecenia…, 2006). Na etapie edukacji wczesnoszkolnej największy nacisk kładzie się na 

rozwój  kompetencji umożliwiających młodemu człowiekowi dalsze funkcjonowanie 

(porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne 

i obywatelskie).  Ponadto zakres kompetencji, które uczeń musi opanować, powoduje, że dla 

niego jest to okres kształtowania się nie tylko wiedzy, ale także osobowości, jego podatności 

na oddziaływania wychowawcze oraz wzmożonej ciekawości poznawczej.  

Przekroczenie przez dziecko siedmioletnie, a od 2012 roku obowiązkowo sześcioletnie, progu 

szkolnego nie jest, niestety, jedynym zadaniem, na którym powinien się skoncentrować 

nauczyciel kształcenia zintegrowanego w trosce o jego właściwy rozwój. 

W chwili obecnej można zauważyć, że postęp cywilizacji technicznej w znaczący sposób 

wpływa na spadek aktywności fizycznej dzieci, zwłaszcza na tym etapie rozwoju. Stosowane 

rozwiązania techniczne, a wśród nich dynamicznie rozwijające się media, często pełnią ważną 

rolę edukacyjną: dostarczają informacje, poszerzają wiadomości, rozwijają zainteresowania, 

uczą i bawią. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na negatywny wpływ telewizji 

i technologii informatycznych na rozwój i zdrowie dzieci. Konsekwencjami długotrwałego 

przesiadywania przed „szklanym ekranem” są choroby narządu wzroku, schorzenia układu 

kostnego, wady postawy (m.in. zapadnięta klatka piersiowa, zaokrąglone plecy, zwiotczałe 

mięśnie) oraz obniżona sprawność fizyczna. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, które w sposób niekorzystny wpływają na rozwój 

młodego człowieka, we wszystkich współczesnych systemach szkolnych poczyniono zmiany, 

tak aby cykl nauki początkowej został wyraźnie wyodrębniony ze względu na jego szczególne 
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znaczenie (Dyka, 2004). Wprowadzona w Polsce w 1999 roku reforma edukacji przyniosła 

również bardzo istotne zmiany na pierwszym etapie kształcenia. 

 Ich urzeczywistnienie miało ułatwić dzieciom pokonywanie progów między przedszkolem 

a szkołą, między propedeutycznym a systematycznym szczeblem kształcenia. 

Wielu pedagogów, doceniając wagę problemu, starało się wskazać rozwiązania systemowe, 

na których, ich zdaniem, powinien opierać się system edukacji w naszym kraju.  

Grabowski (1997) sugerował, że edukacja powinna opierać się na holistycznym zdobywaniu 

wiedzy  i umiejętności przez działanie i doświadczanie. 

Według Brzeźnickiego i Denka (1999) natomiast, edukacja dwudziestego pierwszego wieku 

powinna kłaść nacisk na kształcenie kreatywne i jednocześnie rezygnować z kształcenia 

adaptacyjnego .  

Uwzględniając powyższe stwierdzenia, treści nauczania powinny mieć charakter 

interdyscyplinarny, ale jednoczenie należy dążyć do takiej ich formy, która pozwalałaby 

na twórcze działanie dziecka. Ponadto sposób oceny i obserwacji działań uczniów w obecnej 

dydaktyce, jak na to wskazuje Palka, powinien mieć charakter jakościowy 

(Cichy, Rzepa, 2006; Palka, 2006). 

Biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne, przed jakimi staje dziecko rozpoczynające naukę 

szkolną oraz możliwości, jakie daje wprowadzona w 1999 roku reforma edukacji oraz jej 

nowelizacja z 2009 roku, należałoby zadać pytanie: w jaki sposób realizować proces edukacji 

wczesnoszkolnej, aby w atrakcyjny sposób wyposażyć ucznia w umiejętności i wiadomości 

niezbędne do całożyciowej egzystencji?  

Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy pamiętać, że podstawowymi formami aktywności 

dzieci w tym wieku są zabawy, gry i okolicznościowe uczenie się oparte na manipulowaniu, 

badaniu i działaniu oraz kontaktach z innymi ludźmi (Cichy, Popowczak, 2007). 

Według Szumana (1985) przygodne formy nauczania, oparte na wykorzystaniu różnych 

sytuacji i okoliczności oraz pomysłach zgłaszanych przez same dzieci, są bardziej skuteczne 

niż wyznaczane przez nauczyciela typowe szkolne metody przekazu i uczenia się. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, nauczyciele poszukujący optymalnych metod 

nauczania zauważyli, że gry i zabawy dydaktyczne, również o charakterze ruchowym, 

powinny być częściej wykorzystywane w pracy ze względu na ich dużą wartość w procesie 

edukacji ucznia. 

Pamiętać należy także, że zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci wykonywaną 

głównie dla przyjemności. Pomaga w poznawaniu rzeczywistości, a także zaspokaja 

indywidualne i społeczne potrzeby dziecka. Rolę zabawy mocno podkreślił Claparedem. 
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Jego zdaniem dla dziecka zabawa jest pracą, dobrem, obowiązkiem, ideałem życia. 

Jak dodaje, jest to dla dziecka jedyna atmosfera, w której może psychicznie oddychać, 

a zatem i działać (za: Kapica, 1986).  

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom szkoły, coraz częściej powstają gry i zabawy 

dydaktyczne o charakterze ruchowym, które swoją fabułą i atrakcyjnością przyciągają 

spragnione ruchu dzieci. 

W ostatnich latach coraz częściej prowadzone były badania pedagogiczne, które miały 

na celu wykazanie skuteczności wybranych metod, form czy środków dydaktycznych 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Zwrócono również uwagę na związek pomiędzy 

rozwojem motorycznym dziecka a osiągnięciami edukacyjnymi (m.in. Johansson, Chipsom, 

za: Wilgocka-Okoń, 2003). 

Autorzy ci zgodnie wyrazili pogląd, że rozwój motoryki jest ważnym czynnikiem 

w nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych. Dowiedli także, że wykazywanie się 

dobrą sprawnością w grach i zabawach (także z piłkami), ułatwia dzieciom wejście w grupę 

oraz zdobycie akceptacji w gronie rówieśników (Wilgocka-Okoń, 2003). 

Według Pawłuckiego (1984) osiągnięcie dojrzałości motorycznej w momencie rozpoczęcia 

edukacji szkolnej korzystnie wpływa na osiągnięcia edukacyjne uczniów.  

Przytoczone fakty wskazują, jak istotne znaczenie dla edukacji dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym ma jego właściwy rozwój motoryczny. 

Ponadto wprowadzona, zwłaszcza w 1999 roku, Reforma Oświaty umożliwia nie tylko 

integrację wszystkich sfer rozwoju ucznia, ale przede wszystkim dzięki większej swobodzie 

i dowolności w realizacji treści przez nauczyciela,  ułatwia stworzenie pełnej integracji dzieci 

zdrowych i niepełnosprawnych, zwłaszcza na zajęciach związanych z aktywnością ruchową. 

Podjęte przeze mnie badania, ze względu na udział w nich osób niepełnosprawnych, 

realizowane są w duchu edukacji włączającej, tak istotnej zwłaszcza w pierwszym etapie 

nauczania. Należy pamiętać, że odejście od segregacyjnego modelu nauczania służy nie tylko 

dzieciom niepełnosprawnym, ale także dzieciom zdrowym, które w ten sposób uczą się 

tolerancji.  

 Przedstawione powyżej fakty, stały się dla mnie motywacją do pracy z dziećmi 

w młodszym wieku szkolnym oraz do poszukiwania nowych praktycznych rozwiązań, które 

zwiększyłyby atrakcyjność i efektywność nauczania na tym etapie kształcenia. Moim zdaniem 

takim rozwiązaniem, może stać się program wykorzystujący w swojej treści piłki edukacyjne 

„edubal”, dzięki któremu uczeń będzie mógł w aktywny sposób osiągać cele kształcenia 

zintegrowanego.
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1. ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ETAPIE 

KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO 

 
1.1. Znaczenie aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka 

Przyglądając się zmianom, jakie dokonały się w Polsce na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat,  jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki, kultury oraz techniki. 

Obywateli naszego kraju dopadł konsumpcyjny styl życia, który przyczynił się 

do marginalizacji ważnych, z punktu widzenia biologicznej egzystencji, wartości. 

Rozwiązania techniczne ułatwiające człowiekowi życie, czyniąc je bardziej wydajnym, 

wielokrotnie wpływają na eliminowanie ruchu i, co za tym idzie, spadek jego aktywności 

fizycznej. Niestety, deficyt ruchu wywołuje ujemne zmiany w zdrowiu i rozwoju fizycznym 

człowieka. 

Taka organizacja życia bez wątpienia determinuje również spadek aktywności ruchowej 

dzieci i młodzieży, które, korzystając z dobrodziejstw m.in. komputeryzacji, ruch zastępują 

wielogodzinnym przesiadywaniem przed monitorem komputera lub telewizorem. 

Efektem tych przemian jest szerzenie się chorób cywilizacyjnych (głównie układu krążenia 

i nerwic), a także  niekorzystnych zjawisk społecznych wśród młodzieży 

(Chodorowska, 2008). 
 Pamiętać należy, że w procesach wychowania i kształcenia fizycznego za podstawowy 

stymulator rozwoju psychosomatycznego człowieka i główny czynnik fizycznego 

oddziaływania uznaje się aktywność fizyczną („physical activity”) (Osiński, 1996). 

Determinuje ona sprawność fizyczną, która odpowiedzialna jest za utrzymanie 

lub poprawienie sprawności funkcjonalnej organizmu.  

Jest także czynnikiem zapobiegającym chorobom, szczególnie układu krążenia, radzeniu 

sobie ze stresem oraz terapii wielu zaburzeń i chorób. Ponadto w ostatnich latach zwrócono 

szczególną uwagę na aktywność ruchową jako na czynnik wzmacniający układ nerwowy 

oraz zwiększający zdolność do pracy umysłowej (Baranowski, Internet). 

Grabowski (1999) podaje, że aktywność ruchowa, szczególnie dzieci, wpływa na rozwój 

układu nerwowego, przyspiesza dojrzewanie układu ośrodkowego i usprawnia 

funkcjonowanie jego części obwodowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wzajemne 

oddziaływanie pomiędzy aktywnością ruchową a pozostałymi sferami życia młodego 
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człowieka nazywamy psychomotoryką (Zimmer, 1999; Kiphard, 2002; Kruk-Lasocka, 

Bartosik, 2004; Sadowska, 2004; Tabor, 2006; Zimmer, 2007).  

Aktywność, szczególnie w odniesieniu do oligofrenopedagogiki, należy postrzegać jako 

proces edukacyjny, którego najważniejszym elementem jest uzyskanie nawyku 

ruchu (Oja, 1995).  

Wielu autorów (Raczek 1986, Grabowski 1999, Osiński 1996, Chodorowska 2008) podaje, 

że aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości stanowi niezbędny element 

dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.  Natomiast S. Żak (1994) dodaje, że jest 

ona niewątpliwie głównym czynnikiem środowiskowym, który odpowiada za poziom 

sprawności motorycznej człowieka. 

Biorąc pod uwagę rozwój dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, można wyodrębnić 

korzystne zmiany, jakie wywołuje aktywność ruchowa w jego organizmie: 

 w układzie ruchu – wpływa na mineralizację kośćca, wzmacnia i stabilizuje stawy, 

zapobiega i koryguje wady postawy, zwiększa objętość i siłę mięśni, dzięki czemu 

organizm lepiej przystosowuje się do różnych obciążeń, 

 w układzie krwionośnym – zwiększa liczbę erytrocytów i leukocytów oraz kształtuje 

ekonomiczną pracę serca, dzięki czemu organizm nie męczy się z byle powodu, 

 w układzie oddechowym – zwiększa pojemność życiową płuc, zmniejsza liczbę 

oddechów na minutę oraz wielkość długu tlenowego, 

 w układzie nerwowym – powoduje wzrost szybkości przewodzenia bodźców 

nerwowych, pobudza dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu, dzięki czemu 

przyśpieszony zostaje rozwój motoryczności, polepsza koordynację ruchową, 

 w układzie hormonalnym – korzystnie wpływa na budowę i czynność przysadki 

mózgowej, co może determinować rozwój fizyczny, 

 w układzie immunologicznym – wpływa na poprawę systemu obronnego i co za tym 

idzie wzrost odporności organizmu (Chodorowska, 2008). 

Warto jednak zaznaczyć, że poza globalnym oddziaływaniem aktywności ruchowej na rozwój 

somatyczny dziecka warunkuje ona także rozwój: 

 intelektualny – umożliwia poznawanie najbliższego otoczenia, środowiska zarówno 

fizycznego, jak i społecznego, różnorodnych przedmiotów, zjawisk, sprzyja uczeniu 

się rozwiązywania problemów, 
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 psychiczny – stwarza sytuacje, w których młody człowiek uczy się radzenia sobie 

z pokonywaniem różnych trudności, przeżywania sukcesów i porażek, a w związku 

z tym kontrolowania emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 społeczny – podejmując relacje z innymi członkami społeczności, stymuluje 

i przyśpiesza rozwój społeczny, sprzyja rozwojowi własnej osoby, szacunku 

do samego siebie i uczy samokontroli (Strusińska, 2000). 

Zaprezentowane walory aktywności ruchowej świadczą o bardzo istotnej funkcji, 

jaką powinna pełnić w kształtowaniu dziecka rozpoczynającego edukację. W praktyce jednak 

potrzeba aktywności ruchowej nie zawsze jest zaspokajana. Na taki stan rzeczy mają wpływ 

nie tylko zaniedbania w edukacji dziecka, ale także brak zainteresowania w tej kwestii 

rodziców. Niewiele dzieci ma wpajane nawyki ruchowe przez rodziców, którzy z różnych 

przyczyn nie zawsze są w stanie poświęcić właściwą ilość czasu swoim pociechom. Należy 

pamiętać, że to rodzice są ich pierwszymi przewodnikami po kulturze fizycznej. To oni uczą 

dzieci jazdy na rowerze, pływania, zjeżdżania na sankach i nartach. Nauczyciel wychowania 

fizycznego powinien być tylko kontynuatorem procesu przez nich rozpoczętego.  

W okresie wczesnoszkolnym dzieci zwykle podejmują aktywność ruchową i nie potrzebują 

do tego dodatkowej zachęty, ważne jednak, aby nauczyciel uwzględniał ich możliwości nie 

tylko na poziomie fizycznym, ale i psychicznym (Srebro, Wójcik, 2007). 

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że najciekawszą formę aktywności dziecka 

w młodszym wieku szkolnym, wynikającą z jego właściwości rozwojowych, stanowi zabawa 

ruchowa. Jest ona fundamentalnym bodźcem rozwojowym, najbardziej uniwersalnym 

środkiem wychowania fizycznego oraz niezastąpioną formą oddziaływania wychowawczego 

i kształcącego, ponadto źródłem hedonizmu (Jurkowska, 2006). Maciaszek (1996) podkreśla 

jednak, że rodzaj form aktywności, w których dzieci i młodzieży uczestniczą w czasie 

wolnym, w dużej mierze determinuje wiek i płeć ćwiczących. 

Jak zauważył Krajewski (2007) w swojej pracy, obecnie zmienił się sposób patrzenia 

na szczególne zadania wychowania fizycznego. Jego zdaniem „aktywność fizyczną postrzega 

się jako istotne ogniwo w programach promowania  zdrowia”. W związku z tym wychowanie 

fizyczne musi w znacznym stopniu zaangażować się w działania służące wyrównywaniu 

narastających zaburzeń związanych z zaburzeniami statyki, otyłością, cukrzycą, wadami 

postawy oraz obniżoną sprawnością fizyczną. Wydaje się niezbędnym zapewnienie dzieciom 

różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności ruchowej, które będą nastawione na wdrażanie 

tzw. sportów całego życia (Krajewski, 2007 s. 45, za: Kopczyńska – Sikorska, 2001).  
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Aktywność ta z punktu widzenia potrzeb rozwojowych i właściwości fizjologicznych dziecka 

powinna przyjąć następującą formułę: 5x20x140, tzn. że zorganizowane zajęcia ruchowe 

powinny odbywać się 5 razy w tygodniu, przez 20 minut z intensywnością ok. 140 uderzeń 

serca na minutę. Jednakże od tej reguły konieczne są jednak odstępstwa dotyczące 

w szczególności dzieci z nadwagą, zaburzeniami układu ruchu, przewlekle chorych 

i wyjątkowo niepełnosprawnych (Wojnarowska, Wojciechowska, 1993). 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zgodzić się ze stwierdzeniem Zygmunta 

Gilewicza, które, mimo że sformułowane przed laty, jest w dalszym ciągu aktualne. Według 

niego tylko ruchliwy tryb życia może opóźnić regresyjne zmiany w ustroju oraz przedłużyć 

okres pełnej zdolności do nauki, pracy i wysiłku. „Rzecz cała sprowadza się do tego, 

że w kształtowaniu aktywności ruchowej człowieka główna rola przypada zainteresowaniom, 

upodobaniom i nawykom ruchowym i że stopień ruchliwości osobnika nie pozostaje 

bez znaczenia dla oceny jego biologicznej, życiowej, społecznej i charakterologicznej 

wartości” (Gilewicz, 1964 s.232). 

 

1.2. Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym 

Niemal rewolucyjna, jak na owe warunki, wprowadzona w 1999 roku „Podstawa 

programowa…”, wskazywała, że kształcenie zintegrowane powinno być łagodnym 

przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. 

Dlaczego mówi się o niej w czasie przeszłym? Ponieważ z początkiem roku szkolnego 

2009/2010 wprowadzono nową Podstawę Programową Kształcenie Ogólnego. Jednakże 

zmiany, które zostały wprowadzone, w mniejszym stopniu dotyczą kształcenia 

zintegrowanego. W obszarze dotyczącym aktywności motorycznej realizowanej na tym etapie 

kształcenia związane są z uszczegółowieniem standardów edukacyjnych, które w Podstawie 

programowej…. z (1999) roku zostały potraktowane bardzo ogólnie. 

Opisując ten etap edukacji, należy zauważyć, że ma on charakter zintegrowany, 

co oznacza, że łączy w sobie treści z różnych dziedzin i wszystkie rodzaje aktywności dziecka 

(Sulisz, 2000; Żytko, 2002; Cackowska, 2006). Zajęcia edukacyjne, w ramach kręgów 

dydaktycznych, prowadzi nauczyciel według indywidualnie przygotowanego przez siebie 

planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Zajęcia realizowane 

są w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania. Do najważniejszych ogólnych celów 

nauczania zintegrowanego wyodrębnionych w Podstawie Programowej należą: 

 wszechstronny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej 

i fizycznej, 
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 inspirowanie do podejmowania działań poprzez doświadczanie, manipulowanie, 

 pogłębianie wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości, 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się, współpracy z innymi, 

 kształtowanie sprawności w zakresie czytania, pisania i mówienia prawidłowo 

w języku polskim, 

 kształtowanie umiejętności obserwacji, formułowania wniosków i spostrzeżeń, 

 kształtowanie sprawnego liczenia i działalności arytmetycznej, 

 wdrażanie do dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne – własne oraz innych, 

 dbałość o harmonijny rozwój dziecka. 

Realizacja tych celów odbywa się w oparciu o edukację polonistyczną, matematyczną, 

przyrodniczą, techniczną, artystyczną oraz, bardzo istotną na tym etapie, motoryczną. 

Wprowadzona w 1999 roku Reforma Oświaty przyniosła zasadnicze zmiany w obszarze 

edukacji motorycznej (wcześniej wychowanie fizyczne) na etapie kształcenia 

zintegrowanego. Dała możliwość rezygnacji z typowych, 45-minutowych lekcji wychowania 

fizycznego. Jednakże zajęcia ruchowe powinny odbywać się każdego dnia, w tygodniowym 

wymiarze co najmniej 3 godzin, a według Nowej Podstawy Programowej Kształcenia 

Ogólnego nawet 4 godzin.  

Jednak biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące bazy lokalowo-sprzętowej obecnych 

szkół, należy stwierdzić, że jest to niewykonalne. Zatem zajęcia ruchowe w dalszym ciągu 

realizowane są w systemie lekcyjnym, a dostęp klas I-III do sali sportowej jest bardzo 

ograniczony. Aktualnie w szkołach podstawowych odpowiedzialność za przebieg procesu 

wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacji ponosi nauczyciele kształcenia 

zintegrowanego. Obecnie korzystają oni w większości z programów kształcenia 

zintegrowanego, które pod względem wartości w zakresie aktywności ruchowej dziecka 

w większości należy uznać za słabe lub wręcz złe (Frołowicz, Lewandowski, 2004). 

Biorąc pod uwagę aktualne kompetencje nauczyciela kształcenia zintegrowanego, 

trudno oczekiwać, że uda mu się na podstawie takich programów stymulować aktywność 

fizyczną uczniów oraz integrować ją z kształceniem poznawczym i emocjonalnym 

w wymiarze funkcjonalnym lub problemowym. Ponadto autorzy ci podają, że wciąż 

nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania dotyczącego prowadzących zajęcia na tym 

etapie. Czy powinni to być nauczyciele kształcenia zintegrowanego, czy też specjaliści 

w zakresie wychowania fizycznego. Ich zdaniem, tak określone standardy kształcenie 

dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego 
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nie gwarantują właściwego przygotowania merytorycznego do pracy z dzieckiem. Taki stan 

rzeczy martwi, ponieważ proces fizycznej edukacji małego dziecka zostaje marginalizowany 

do tego stopnia, że obejmuje on tylko kilkunastominutowe przerwy śródlekcyjne 

(Sulisz, 2000; Kierczak, 2002, Dutkiewicz, 2004; Markowska, Cieśla, 2004; Lelonek, 

Markowska, 2005). Ponadto bardzo często jakość tych zajęć dodatkowo obniża postawa 

nauczyciela nieprzywiązującego należytej uwagi do stroju sportowego, obuwia, co oczywiście 

utrudnia mu demonstrację ćwiczeń (Dudkiewicz, Konieczny, 2001). Dodatkowo nauczyciel, 

wymagający od dziecka bezwzględnego przygotowania do zajęć ruchowych, a sam czyniący 

inaczej, dużo traci w jego oczach. Na usprawiedliwienie tych pedagogów przemawia fakt, 

iż specyfika i złożona organizacja pracy w kształceniu zintegrowanym (dyżury na przerwach, 

pomoc w przebieraniu niektórych uczniów) nie ułatwia mu przygotowania się do zajęć. 

Frołowicz i Lewandowski (2004) wśród niekorzystnych aspektów dotyczących 

edukacji motorycznej w kształceniu zintegrowanym wskazują również na następujące 

elementy: 

 nie we wszystkich szkołach uczniowie klas młodszych mogą korzystać z bazy 

sportowej  na takich samych prawach jak ich starsi koledzy (pierwszeństwo 

w dostępie do obiektów i urządzeń mają starsze klasy, w których zajęcia prowadzą 

specjaliści), 

 zdarzają się przypadki zastępowania zajęć ruchowych innymi formami aktywności,  

 formy i metody prowadzenia zajęć ruchowych w klasach młodszych często 

nie uwzględniają potrzeb dziecka. 

 w chwili obecnej, w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego, znajdują się tylko 

cztery programy wychowani fizycznego dla klas młodszych szkoły podstawowej.  

 w wielu szkołach, niestety, nie prowadzi się żadnych nieodpłatnych, ruchowych zajęć 

pozalekcyjnych,  

Pańczyk (1979) dodaje, że nowoczesne kształcenie zintegrowane ogranicza w sposób 

znaczący ruch dziecka i ingeruje w jego spontaniczność. 

Tak zaprezentowany obraz wychowania fizycznego realizowanego w klasach           

I – III szkoły podstawowej może przerażać, ale dla znawców tematu jest to realna sytuacja, 

z jaką borykają się nauczyciele w polskiej szkole. 

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, należy pamiętać, że podmiotem wszystkim 

oddziaływań jest dziecko, które z punktu widzenia rozwoju osobniczego jest bardzo aktywne 

i oczekuje, że szkoła tę aktywność mu zapewni.  
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Podstawową formą aktywności ruchowej dziecka na tym etapie jest zabawa stwarzająca 

mu niezliczone okazje do doznawania radości, poczucia przynależności grupowej 

oraz wzmacnia jego poczucie własnej wartości (Minkiewicz, 2002). 

Ponadto Minkiewicz dokonując przeglądu literatury na ten temat, że prowadzący badania 

naukowe Amerykanie (Matersen, 1989; Eblis, 1973; Garvey, 1991) zauważyli, że zabawa 

dziecka to lekarstwo praktycznie na wszystko.  

Zabawy i gry ruchowe są dla dzieci naturalnym sposobem pozbycia się nadmiaru energii 

i zaspokojenia potrzeby zabawy w gronie rówieśników. W toku zabaw dobrze kierowanych 

przez nauczyciela dziecko w naturalny sposób zdobywa coraz to nowe umiejętności. Także 

Frołowicz i Lewandowski (2004), w przygotowanej przez siebie ekspertyzie uważają, 

że w czasie zajęć ruchowych w kształceniu zintegrowanym powinno się unikać nadmiernej 

rywalizacji, która może prowadzić do selekcji na sprawniejszych i mniej sprawnych ruchowo 

i oprzeć zajęcia na zabawach i ćwiczeniach, które przede wszystkim: 

 doskonalą zmysły , 

 rozwijają kluczowe ze względów zdrowotnych zdolności motoryczne , 

 rozwijają proste umiejętności ruchowe, które warunkują możliwość przyswajania 

w kolejnych etap edukacji bardziej skomplikowanych umiejętności z zakresu 

aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej, sportowej i tanecznej, 

 umożliwiają dziecku zbieranie różnego rodzaju doświadczeń ruchowych 

pozwalających rozwijać mu poczucie własnej wartości, 

 uczą podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności,  

 rozwijają zdolność panowania nad emocjami, 

 wprowadzają obyczaj stałej troski o sprawność i zdrowie (Frołowicz, 

Lewandowski, 2004). 

Zdaniem Sulisza zabawy ruchowe powinny być wzbogacone o treści związane np. z edukacją 

estetyczną, przyrodnicza, językową lub matematyczną. „Właśnie tak zorganizowane zajęcia 

wychowania fizycznego będą mogły spełnić swą funkcję usprawniającą, informacyjna, 

wzorcotwórczą i hedonistyczno-rekreacyjną” (Sulisz, 2000, s. 65).  

W tym kontekście wykorzystanie piłek edukacyjnych, które są treścią niniejszej pracy, 

staje się bardzo zasadne, zwłaszcza na etapie wczesnoszkolnym. Ogólnie ujmując, dzięki 

zabawom z piłkami edukacyjnym „edubal” można wspomagać rozwój dziecka w sferze 

fizycznej i umysłowej (Rokita, 2007a-d; Rzepa, Wójcik, 2007 a-d).  
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Konkludując, można przyjąć, że realizacja edukacji fizycznej w początkowych klasach szkoły 

podstawowej będzie zależeć przede wszystkim od właściwie dobranych treści programowych, 

dobrego przygotowania nauczycieli, właściwego wykorzystania bazy materialnej oraz stałego 

nadzoru pedagogicznego (Frołowicz, Lewandowski, 2004). 

 

1.3. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Rozwój psychiczny, społeczny, fizyczny i motoryczny dzieci w wieku szkolnym jest 

przedmiotem badań naukowców. Zagadnieniom tym poświęcono wiele prac badawczych 

(Pilicz, Przewęda, Trześniowski, 1993; Żak, Szopa, 1993; Ignasiak, 1988; Osiński, Biernacki, 

1993; Żak, Sterkowicz, 2006; Migasiewicz, 2006; Rzepa, Wójcik, 2007; Rokita, 2008) 

lecz w dalszym ciągu wiedza na ten temat nie została w pełni skompletowana i wymaga 

ciągłej aktualizacji. 

Wczesnoszkolny etap rozwoju jest szczególnie istotny dla właściwego 

funkcjonowania człowieka w późniejszym okresie jego życia, dlatego warto poświęcić 

mu wiele uwagi w edukacji szkolnej. 

Wiek wczesnoszkolny często określa się też jako: 

 „wiek rozumu (duże tempo i możliwości w rozwoju, rozumienie otaczającego świata 

i jego zjawisk), 

 wiek pamięci (łatwość w zapamiętywaniu nowych słów, liczb, nawyków ruchowych, 

zasad rozwiązywania zadań matematycznych, algorytmów czynności utrwalających 

się w zespoły społecznego zachowania), 

 wiek społeczny (ujawnianie tendencji do uczestnictwa w życiu zbiorowym klasy 

szkolnej i grup rówieśniczych podczas zabaw podwórkowych oraz w spełnianiu 

ról społecznych na rzecz domu, szkoły, klasy), 

 wiek aktywności (skłonność do ekspansji, do angażowania się w to, co dziecko 

aktualnie robi, oddawania się bez reszty zabawie, pracy, poznawaniu), 

 wiek ekspansji (wyrażanie własnych przeżyć przez zabawę i twórczą działalność - 

rysowanie, malowanie, śpiew, taniec)” (Adamek, 1997, s. 177 – 178; za Surman1).  

Młodszy wiek szkolny, nazywany także późnym dzieciństwem, rozpoczyna się 

w siódmym roku życia i trwa do pierwszych objawów dojrzewania płciowego (10- 12 lat). 

Ze względu jednak na dość znaczne indywidualne różnice trudno jest określić w sposób ścisły 
                                                

1 Surman D.  Psychofizyczny rozwój dziecka  w młodszym wieku szkolnym. Artykuł opublikowany w specjalistycznym serwisie 

edukacyjnym http://awans.szkola.net/ (dostęp: 28.12.2009). 
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wiek pojawienia się pierwszych oznak pokwitania (Wolański, 1983; Cichy, Rzepa, 2004). 

Nowy tryb życia, wynikający z regulaminu szkoły, a zmuszający dziecko do punktualnego 

przychodzenia na lekcje, zajęcia się w danej chwili czynnościami narzuconymi, pamiętania 

o wielu sprawach związanych ze szkołą, które dotychczas nie zajmowały jego uwagi itp., 

stanowi sumę bodźców znaczących dla rozwoju psychofizycznego. Do tego dochodzi 

zmęczenie i jednostronny wysiłek statyczny związany z noszeniem książek, siedzeniem 

w ławce i ograniczeniem ruchu. Także często ujemne przeżycia psychiczne, powstałe 

w wyniku spędzania czasu w szkole bez kontaktu z najbliższymi: zażenowanie, obawa 

lub czasem wręcz strach, działają jako bodźce hamujące rozwój (Trześniowski, 1995; Cichy, 

Rzepa, 2004). Biorąc pod uwagę te stwierdzenia, można wnioskować, że szkoła jest źródłem 

wielu nowych czynników wpływających na dziecko: sprzyjających rozwojowi - głównie 

umysłowemu - i jednocześnie mniej korzystnych dla rozwoju - głównie somatycznego 

i motorycznego. Czynniki te oddziaływają na dzieci z niejednakową siłą i w konsekwencji 

wywołują różne skutki. Jest to związane z jednej strony ze szkołą, jej warunkami 

higienicznymi i stopniem przestrzegania w ramach jej organizacji potrzeb rozwojowych 

dziecka, a z drugiej ze stanem jego rozwoju i odporności (Milicer, 1993; Cichy, Rzepa, 2004). 

Dziecko powinno rozpoczynać naukę po osiągnięciu tzw. dojrzałości szkolnej 

(Surynt, 2003; Krajewski, 2007). Pod tym pojęciem kryje się nie tylko poziom umysłowego 

rozwoju dziecka zezwalający mu na podjęcie nauki, ale także stopień rozwoju społecznego-

moralny umożliwiający pracę i zabawę w zespole rówieśników. Istotny jest również stan 

rozwoju fizycznego i biologicznej odporności ucznia na nowe warunki, jakie narzuca szkoła, 

a także dojrzewanie emocjonalne (Stasica, 2000). 

Bardzo istotnym elementem dojrzałości szkolnej jest także rozwój motoryczny, 

który, niestety, bardzo często pomija się w opracowaniach o charakterze pedagogicznych, 

a który determinuje szereg zmian w ogólnym rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. 

 

Rozwój motoryczny 

W badaniach psychologiczno-pedagogicznych rozwój motoryki dziecka w okresie 

wczesnoszkolnym pozostaje poza głównym nurtem na rzecz rozwoju poznawczego 

i społecznego. Jednakże w ostatnim czasie sytuacja ta ulega zmianie, a badacze tematu 

doceniają jej rangę. Młodszy wiek szkolny określa się jako „złoty wiek motoryczności”. 

Nazwa ta związana jest z końcową fazą tego okresu, podczas którego rozwój dziecka 

charakteryzuje niezwykła łatwość w przyswajaniu nowych form ruchu o dość 
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skomplikowanej strukturze. Zjawisko to określane jest jako „okres dziecka doskonałego 

lub drugie apogeum motoryczności” (Cieśla, 2007, s. 14). 

Dzieci w tym okresie życia doskonalą i wzbogacają poznane już umiejętności ruchowe, takie 

jak: biegi, skoki, rzuty, podania i chwyty, wspinanie, pełzanie (Osiński, 2003).  

W miejsce nadpobudliwości i chaotyczności ruchowej pojawia się celowość i ekonomia 

ruchów. Natomiast większość zdolności motorycznych osiąga optymalny poziom rozwoju. 

Biorąc pod uwagę rozwój zdolności kondycyjnych (Raczek i wsp., 2002) w młodszym wieku 

szkolnym, przedstawia się w sposób następujący. 

Szybkość - największy jej rozwój przypada na okres 7-11 lat. Podana zdolność 

nie wykazuje dużego zróżnicowania pod względem dymorfizmu płciowego i nieznaczną 

przewagę nad chłopcami osiągają dziewczęta.  

Siła - nieznacznie rozwija się w tym okresie zarówno u dziewcząt jak i chłopców. 

W przypadku obu płci zauważalny jest gwałtowny przyrost siły między 12 a 14 rokiem 

życia. Natomiast od 14 roku życia u dziewcząt następuje regres w rozwoju tej zdolności. 

Moc - czyli zdolność do wyzwolenia największej siły w jak najkrótszym czasie, 

uwarunkowana jest rozwojem szybkości i siły. Do 12 roku życia występują niewielkie 

wahania w jej rozwoju, z przewagą na korzyść chłopców. Maksymalna wartość mocy 

przypada u dziewcząt na wiek 10 lat, u chłopców znacznie później - w wieku 15 lat.  

Wytrzymałość - w obrębie tej zdolności różnica między chłopcami a dziewczętami jest 

najbardziej widoczna. U chłopców rozwija się ona progresywnie i w wieku 14-15 lat 

osiąga największy rozwój. Wśród dziewcząt już od 12 roku życia następuje powolny 

regres rozwoju wytrzymałości. 

Ponadto w wieku 7-9 lat i 10-13 u chłopców oraz 10-11 lat u dziewcząt obserwuje się słaby 

rozwój gibkości. Nieznaczny rozwój gibkości przypada na wiek 9-10 lat u obu płci.  

W opisywanym okresie zwinność osiąga najszybszy rozwój u chłopców w wieku 10 lat, 

natomiast u dziewcząt nieco wcześniej - w wieku 9 lat. W tym okresie tempo rozwoju 

zdolności zwinnościowych jest słabe i utrzymuje się do następnego okresu rozwojowego 

(Drabik, 1995; za Ciechanowicz). 

Duża motoryka, odpowiedzialna za sprawność przemieszczania się ciała 

w przestrzeni, jest przez dziecko wykonywana chętnie, automatycznie, gdyż dzieci kochają 

                                                
 Ciechanowicz B., Rozwój motoryczny dzieci. Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci w okresie młodszym szkolnym, 
www.aikido.koszalin.pl (dostęp: 28.12.2009) 
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ruch i nie wymaga to specjalnej koordynacji. Nieco wolniej natomiast, ze względu 

na niezakończony jeszcze proces  inerwacji, rozwija się motoryka mała.  

Rozwój zdolności koordynacyjnych odpowiedzialnych za małą motorykę, choć 

przebiega na początku opisywanego okresu nieco wolniej od zdolności kondycyjnych, 

to w przyszłości pozwoli na sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. Z wielu badań 

jednak wynika, że to właśnie w okresie wczesnoszkolnym zdolności koordynacyjne rozwijają 

się najlepiej (Raczek, Młynarski, Ljach, 2003). Według Raczka i wsp. (2003) około 50% 

ogólnego przyrostu zdolności koordynacyjnych dzieci osiągają w wieku 10 lat. Badania 

prowadzone przez nich dowiodły, że umiejętność precyzyjnego odtwarzania i różnicowania 

siły rozwija się dynamicznie do 10-11 roku życia, rytmizacja do 13 roku życia wśród 

chłopców. Orientacja przestrzenna osiąga apogeum w wieku 13-15 lat u obu płci, 

a częstotliwość ruchów kończyn górnych szczególnie szybko zmienia się pomiędzy 7 a 12 

rokiem życia. Jedynie zdolność równowagi i szybkość reakcji u obu płci osiąga apogeum 

odpowiednio między 16-17 i 17-20 rokiem życia. 

Do najważniejszych cech rozwoju motorycznego na etapie wczesnoszkolnym należą: 

 umiejętność przyswajania sobie kilku umiejętności ruchowych jednocześnie, 

 „głód ruchu” – biologiczna potrzeba ruchu, prowadząca do ogromnej ruchliwości 

dziecka, 

 występowanie mechanizmu samoregulacji wysiłku, który zapobiega przemęczeniu, 

 niska zdolność koncentracji na jednej czynności, 

 pojawienie się różnic płciowych (dymorfizm płciowy) w zakresie sprawności 

i zainteresowań ruchowych, 

 wysoka harmonia, płynność ruchu, poczucie rytmu, ale brak dokładności 

i przewidywania, 

 niskie zdolności manualne wynikające z niezakończonego procesu inerwacji mięśni 

i mielinizacji nerwów ręki, 

 pojawiające się kombinacje ruchowe, 

 zainteresowanie efektami działań, radość z udanych nowych ruchów, 

 chęć współzawodnictwa (Przewęda, 1981). 

Bardzo interesujące wskazówki z punktu widzenia rozwoju motorycznego dziecka 

w warunkach szkolnych przedstawił Frołowicz. Jego zdaniem: 

 na etapie kształcenia zintegrowanego szkolne wychowanie fizyczne powinno robić 

wszystko, aby nie ograniczać spontanicznej aktywności ruchowej dziecka, 
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 na skutek rozwoju układu nerwowego i aparatu ruchu, także w efekcie 

systematycznego ćwiczenia (pisania, lepienia, malowania) wzrasta zdolność dziecka 

do wykonywania precyzyjnych ruchów - skutecznie wspierają ten proces ćwiczenia 

z przyporami, np. piłkami, 

 różnice w motoryczności dziewcząt i chłopców zarysowują się już w wieku 

przedszkolnym, natomiast w młodszym wieku szkolnym uwidaczniają się odmienne 

zainteresowania (dziewczynki-skakanka, chłopcy-piłka), różne sposoby wykonania 

ruchu (dziewczynki- płynnie, chłopcy-energicznie) - owe różnice można respektować, 

dając czasami dzieciom szansę wyboru aktywności w trakcie zajęć lub organizując 

im zabawy z podziałem na płeć (Frołowicz, 2001). 

Dokonując prezentacji wyżej wymienionych zdolności motorycznych, które ulegają 

wyraźnym zmianom na tym etapie rozwoju dziecka, należy podkreślić jak istotne znaczenie 

dla niego ma prawidłowy rozwój sprawności fizycznej.  

Sprawność fizyczna jest związana nie tylko z funkcją aparatu ruchu, ale z biologicznym 

działaniem całego organizmu. Wpływ na nią ma nie tylko zasób opanowanych ćwiczeń 

ruchowych, ale także poziom wydolności wszystkich narządów i układów, poziom 

opisywanych wyżej zdolności motorycznych (siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe 

i koordynacyjne), a nawet pewne elementy aktywnego stylu życia.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczące sprawności fizycznej i rozwoju 

zdolności motorycznych w młodszym wieku szkolnym oraz te dotyczące ukierunkowanej 

aktywności ruchowej, należy pamiętać, że na tym etapie naturalną formę aktywności stanowi 

zabawa. Dlatego możliwe jest zachęcenie dziecka do udziału w niemal każdym 

zaproponowanym zadaniu pod warunkiem, że dostrzeże w nim aspekt zabawy. Aby nauczyć 

dzieci kreatywności i pokazać, że zajęcia ruchowe mogą być przyjemnością dla wszystkich, 

musimy odwołać się do swojej kreatywnej wyobraźni. W związku z tym warto w miejsce 

tradycyjnych ćwiczeń sięgnąć po niekonwencjonalne przybory i przyrządy. 

Powinno się również zachęcić dzieci do samodzielnych poszukiwań interesujących 

je rozwiązań. Wówczas proces rozwoju zdolności motorycznych będzie przebiegał w pełni 

świadomy sposób.  

Podsumowując należy zauważyć, jak istotny wpływ na dziecko rozpoczynające naukę 

szkolną ma rozwój sfery motorycznej. Sfery z którą związane jest to wszystko, co dotyczy 

poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego ciała lub 

poszczególnych jego części względem siebie (Demel, Skład, 1986). 
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Rozwój fizyczny  

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej przeżywa fazę przyspieszonego 

wzrostu, który trwa do około 10 roku życia. Roczny przyrost wysokości ciała oscyluje między 

5-8 cm. Na początku tego okresu, między 6-8 rokiem życia, dochodzi do zjawiska wczesnego, 

pośredniego skoku wzrostowego, nazywanego często „skokiem szkolnym" (Wołoszynowa, 

1975, s.537). Niestety, wzrost wysokości ciała w tym czasie nie idzie w parze z zwiększaniem 

się masy ciała dziecka, który następuje dużo wolniej i wynosi 2-3 kg rocznie. Układ kostny 

dziecka na początku tego okresu jest jeszcze delikatny, ale stopniowo zmienia się  i dziecko 

10-12 letnie posiada już dużą sprawność drobnych grup mięśniowych co wpływa na precyzję  

manualną, a także wytrzymałości przy wykonywaniu różnych czynności ruchowych. 

Dopiero pod koniec okresu wczesnoszkolnego kostnienie nadgarstka jest już na tyle 

zaawansowane, że dzieci mogą być bardziej obciążone zarówno pracami związanymi 

z pisaniem, jak i innymi pracami fizycznymi (Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża, 

1992, s.94). 

Układ kostny, mimo że dużo bardziej rozwinięty i odporny na złamania, to jednak 

bardziej podatny jest na zniekształcenia wywołane długim staniem, noszeniem ciężkich 

przedmiotów w jednej ręce, a przede wszystkim długim i niewłaściwym siedzeniem w ławce 

szkolnej (Tatarczuk, 2001). 

Pod koniec okresu proporcje budowy ciała dziecka nie różnią się od budowy dorosłego 

człowieka. Na tym etapie zaczynają być dostrzegalne wyraźne różnice w budowie ciała 

chłopców i dziewcząt. Jest to wynikiem rozrostów szerokościowych mocniej akcentowanych 

u chłopców w obrębie barków, a u dziewcząt bioder. Klatka piersiowa nabiera też dorosłych 

kształtów. 

„Mięśnie szkieletowe stają się masywniejsze, a ich funkcjonowanie jest niemal optymalne. 

Mózg osiąga już prawie właściwą masę. Dzięki jego rozbudowie układ nerwowy nabiera cech 

równowagi, maleje w związku z tym niepokój ruchowy dziecka i wzrasta koordynacja 

psychoruchowa”(Popek, 1990, s.40). 

Układ oddechowy także ulega zmianom. Pojemność oddechowa płuc jest znacznie mniejsza 

niż u dorosłego człowieka, w związku z czym dziecko rekompensuje je sobie większą liczbą 

oddechów na minutę.  

Układ sercowo-naczyniowy rozwija się powoli. Serce jest jeszcze stosunkowo niewielkie, 

lecz rekompensuje je stosunkowo duży przekrój naczyń krwionośnych, który ułatwia 

transport tlenu i substancji odżywczych do komórek. Częstość akcji serca stopniowo 

się obniża, a ciśnienie krwi podnosi.  
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W tym okresie procesy takie jak trawienie, wydzielanie, a także wydalanie są już coraz 

bardziej uregulowane, w związku z tym dziecko może rzadziej przyjmować posiłki. 

Bardzo istotną wagę natomiast należy przykładać do jakości spożywanych produktów, 

a w szczególności do ich wartości energetycznej. Posiłek dziecka powinien być urozmaicony 

i zawierać przede wszystkim dużo białek i witamin, a nie pustych, bezużytecznych kalorii 

zawartych w cukierkach, słodkich napojach i słodyczach, które serwują sklepiki 

funkcjonujące w szkołach. 

W okresie tym zaobserwować można zwiększenie odporności immunologicznej organizmu 

w stosunku do okresu poprzedniego (przedszkolnego). 

Dzieci w tym okresie rozwijają się w sposób bardzo indywidualny, ale jest to uzależnione 

od czynników dziedzicznych oraz środowiskowych.  

 

Rozwój emocjonalny 

Najistotniejsze znaczenie w życiu i rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym 

ma pierwszy rok nauki. Dziecko nawiązuje liczne więzi emocjonalne z rówieśnikami 

i nauczycielem. Nauka pobudza emocje związane z aktywnością poznawczą, a sukcesy 

szkolne stają się przyczyną przeżyć uczuciowych o charakterze dodatnim. (Przetacznik-

Gierowska, Makiełło-Jarża, 1992, s. 174) Dziecko nawiązuje liczne więzi emocjonalne 

z rówieśnikami i nauczycielem wychowawcą.  Wielokrotnie zostaje poddawane krytycznym 

ocenom innych, porównaniom z innymi, co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie 

się jego uczuć. Szkoła, w której dziecko spędza wiele czasu, staje się poważnym źródłem 

powstawania i ugruntowania jego uczuć.  

Uczeń kształcenia zintegrowanego spotyka się z sytuacja, że szkoła nakłada na niego 

pewne obowiązki. Ponadto obowiązuje regulamin, którego musi przestrzegać. System 

wychowawczych oddziaływań dąży do tego, aby uczniowie panowali nad swoimi emocjami, 

żeby nie przychodzili na lekcje nadmiernie pobudzeni, często zmęczeni aktywnością 

na przerwie. Te nowe czynniki oddziaływania wychowawczego nie dla każdego dziecka 

są jasne i akceptowalne. 

Dzieci w młodszym wieku szkolnym mniej kierują się w swym postępowaniu zasadą 

przyjemności czy przykrości, a bardziej przewidywaniem odległych następstw swych 

czynów. Potrafią hamować swe pragnienia względnie zmuszać się do wykonywania 

określonych czynności, podporządkowując się wymaganiom  społecznym (Spionek, 1970, 

s.140). 
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Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie, radość i szczęście dziecka jest 

miłość. W okresie tym uczucie to staje się już lepiej rozumiane, a dzieci, które doznają 

miłości od swoich bliskich, potrafią akceptować siebie jako ważne obiekty emocji dla innych. 

Na rozwój emocjonalny dziecka w tym okresie bardzo istotny wpływ ma szkoła, gdyż 

wstępując w jej progi, przeżywa tzw. „pierwszy kryzys autorytetu rodziców”. To właśnie 

nauczyciel, jako osoba dorosła będąca w bliskim kontakcie z uczniem, ma dla niego 

szczególne znaczenie, niejednokrotnie większe niż zabiegany i niedysponujący czasem 

rodzic. 

Rozwój emocjonalny dziecka w młodszym wieku szkolnym w pierwszej fazie charakteryzuje 

się dużą impulsywnością. Natomiast na zachowanie uczniów kończących ten etap rozwoju 

wpływ mają doświadczenia społeczne dziecka oraz nauka. Dziecko wówczas ma możliwość 

kierowania takim procesem, jak hamowanie nadmiernych reakcji emocjonalnych, dzięki 

analizie sytuacji, a także przewidywaniu stopnia ryzyka lub powodzenia w działaniu. Ponadto 

rośnie również świadomość odpowiedzialności za negatywne skutki działania.  

Podsumowując rozwój emocjonalny dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, należy 

stwierdzić, że przeważają w nim emocje i uczucia kontrolowane. 

 

Rozwój umysłowy  

Jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju psychicznego dziecka na etapie 

wczesnoszkolnym jest rozwój możliwości poznawania przez nie otoczenia (Raszkiewicz, 

1983). Raszkiewicz uważa, że zdecydowanie większa niż w okresie przedszkolnym 

możliwość wykonywania operacji umysłowych zmienia charakter wszystkich form 

aktywności poznawczej dziecka: 

 rozwój spostrzegania, 

 rozwój uwagi i pamięci, 

 rozwój mowy, 

 rozwój logicznego myślenia. 

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym spostrzega bardzo wiele, ale nie wynika to z tego, 

że mu się udało tylko dlatego, iż samo tego chce, a czynność ta dostarcza mu satysfakcji 

intelektualnych i estetycznych (Raszkiewicz, 1983). Podobnie uważają Przetacznik-

Gierowska i G. Makiełło-Jarża (1985), ale dodają, że spostrzeżenia dziecka w tym okresie 

stają się ukierunkowane, trwałe, dokładne i skuteczne, a w ścisłym i nierozerwalnym związku 

z procesami spostrzegania i obserwacji występuje proces uważania.  
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Rozwój mowy jest jednym z najistotniejszych wskaźników określających dojrzałość szkolną 

dziecka rozpoczynającego naukę. Szczególnie ważna jest umiejętność posługiwania 

się zdaniami wielokrotnie złożonymi. Umożliwia to dziecku coraz bardziej adekwatną 

percepcję rzeczywistości i coraz sensowniejsze w niej działanie (Żebrowska, 1982). 

Dzieci mogą jeszcze różnić się stopniem koncentracji, uwagi i umiejętnością 

skupiania uwagi dowolnej. W okresie tym następuje dalszy rozwój pamięci, która zaczyna 

się przekształcać w pamięć coraz większym stopniu logiczną. Dzieci kończące pierwszy etap 

nauczania nie tylko dysponują osobistą wiedzą na temat tej cechy i skutecznego 

zapamiętywania, ale także potrafią te procesy w dowolny sposób wykorzystywać.  

„Młodszy wiek szkolny to okres, w którym, zgodnie z poglądem Piageta, następuje przejście 

od stadium myślenia przedoperacyjnego do stadium operacji konkretnych. W związku z tym 

dziecko osiąga w tym czasie szereg różnych zdolności związanych z nabywaniem 

i przetwarzaniem informacji o świecie i o sobie na poziomie konkretu. Jednym 

z najważniejszych osiągnięć tego okresu jest pojawienie się myślenia logicznego” (Harwas-

Napierała, Trempała, 2000, s.134-135). Rozumowanie natomiast staje się coraz bardziej 

zgodne z zasadami logiki, co łączy się także z rozwijającą się umiejętnością wykrywania 

i ustalania związków przyczynowo-skutkowych (Wołoszynowa, 1979). 

Młodszy wiek szkolny to także okres intensywnego rozwoju wrażliwości zmysłowej dziecka. 

Z pewnością przyczyniają się do niego przede wszystkim zintegrowana edukacja szkolna, 

a także różne formy aktywności pozaszkolnej 

 

Rozwój społeczno - moralny  

Dziecko w młodszym wieku szkolnym zaczyna odkrywać, że jest członkiem 

społeczności dziecięcej. W tym okresie jedną z najistotniejszych ról w procesie 

uspołeczniania dziecka pełni rodzina. To dzięki niej czuje się potrzebny i w niej pełni 

pierwszą w życiu funkcje społeczną. Wszystkie wzorce kulturowe i moralne przekazywane 

są przez członków rodziny i to właśnie dzięki nim ten młody człowiek wie, jak postępować 

w określonych sytuacjach społecznych. Jednakże rodzina nie jest jedynym źródłem 

oddziaływań społeczno-moralnych na dziecko na tym etapie. Należą do nich także: 

nauczyciel, szkoła oraz grupy rówieśnicze. 

Młodszy wiek szkolny jest okresem aktywnego rozwoju społecznego dziecka, 

które doświadcza nowej sytuacji w swoim życiu. „W tym czasie związek pomiędzy dzieckiem 

i społeczeństwem poszerza się i staje się bardziej złożony. Ze względu na poszerzoną 

działalność dziecka dotyczy on stosunków panujących w różnych grupach rówieśniczych 
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związanych z działalnością szkolną, sportową lub rodzinną. Dzięki tym kontaktom 

społecznym dzieci starają się zrozumieć, że, aby sprostać licznym oczekiwaniom 

i wymaganiom społeczeństwa, muszą dostosować do nich swoje zachowanie”. (Turner, Helis, 

1999, s. 308). 

Roszkiewicz (1983) wyróżniła kilka mechanizmów regulujących zachowania społeczne, 

którymi kieruje się dziecko w wieku wczesnoszkolnym, aby zaskarbić sobie sympatię 

i akceptację grupy rówieśniczej. Według niej: 

1) Rówieśnicy wywierają na dziecko wpływ wyrównujący i normalizujący. 

2) Grupa rówieśnicza bardziej akceptuje dziecko niż dorośli. 

3) Grupa rówieśnicza zapewnia możliwość uczenia się ról społecznych. 

4) Grupa rówieśnicza jest ważnym źródłem informacji. 

5) Grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. 

Jej zdaniem, opinia grupy, do której dziecko należy, wywiera ogromny wpływ na jego 

zachowanie i często, ku wzrastającemu niepokojowi rodziców, staje się istotniejsza 

niż ich własna. 

W zakresie rozwoju moralnego „dziecko rozpoczynające naukę szkolną znajduje się, 

wg koncepcji Piageta, w pierwszej fazie w tzw. stadium heteronomii moralnej. 

Uważa ono wówczas, że wszystkie nakazy i zakazy sformułowane przez osoby 

dorosłe są sprawiedliwe i niepodważalne. Druga faza, wg szwajcarskiego psychologa, 

to już okres autonomii moralnej i obejmuje dzieci wieku 10-11 lat. Ten rodzaj moralności 

nakazuje postępować zgodnie z wyznawanymi przez siebie normami, bez względu 

na okoliczności, nagrody lub kary” (Stefańska-Klar, 2000, s.136-137). 

Dziecko w tym wieku liczy się już z opinią otoczenia. Lubi, gdy inni dostrzegają jego 

sukcesy, ale także potrzebuje wsparcia, kiedy dotykają go porażki. Należy jednak pamiętać, 

aby otoczyć je szczególną ochroną przed osobami, które mogą wykorzystać jej zaufanie 

i podporządkowanie. 
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2. KOMPETENCJE EDUKACYJNE NA ETAPIE KSZTAŁCENIA 

ZINTEGROWANEGO 

 
2.1. Definicje i charakterystyka kompetencji 

XXI wiek jest często nazywany wiekiem kompetencji. Dzieje się tak dlatego, 

że wymaga od człowieka ciągłej nauki i szerokich umiejętności oraz kompetencji. Dokładnie 

wczytując się w zapis Podstawy Programowej… z 1999 roku, należy zauważyć stwierdzenie, 

że szkoła stwarza warunki do zdobywania umiejętności i kompetencji 

(Podstawa programowa, 1999). 

Po wprowadzeniu Reformy Oświaty w 1999 roku termin kompetencje coraz  częściej można 

spotkać w różnych opracowaniach pedagogicznych.  

W literaturze związanej nie tylko z edukacją możemy znaleźć wielość interpretacji i odniesień 

do rozmaitych teorii uczenia się (Furmanek W, 2007a). 

W odniesieniu ogólnym umiejętności są rozumiane jako gotowość do świadomego 

działania, opartego na wiedzy oraz konkretnym ruchowym opanowaniu (wyćwiczeniu) 

określonych czynności z możliwością dostosowania ich do zmiennych warunków.  

Natomiast wyraz kompetencja (łac. competentia) ma szersze znaczenie i rozumiany jest jako 

posiadanie wiedzy umożliwiającej wydanie osądu; wypowiadanie autorytatywnego zdania; 

zakres zagadnień, o których dana osoba może wyrokować, gdyż posiada odpowiednie 

wiadomości i doświadczenie. Kompetentny człowiek w tym odniesieniu, to taki, który 

do określonych działań ma odpowiednie przygotowanie (Encyklopedia PWN 1985, s. 367). 

Słownik języka polskiego określa termin kompetencja jako „zakres pełnomocnictw 

i uprawnień, zakres działania organu władzy lub jednostki administracyjnej; zakres czyjejś 

władzy, umiejętności, odpowiedzialności” (Słownik języka polskiego PWN, 2005, s. 348). 

Biorąc pod uwagę kontekst edukacyjny pojęcia warto zacytować określenie zawarte 

w nowym słowniku pedagogicznym, które brzmi: „kompetencja w pedagogice jako zdolność 

do osobistej samorealizacji; kompetencja jest podstawowym warunkiem wychowania; 

jako zdolność do określonych obszarów zadań; kompetencja jest uważana za rezultat procesu 

obszarów zadań; kompetencja jest uważana za rezultat procesu uczenia się” (Okoń, 2004, 

s. 129). 

Jedną z definicji omawianego pojęcia, w ujęciu pedagogicznym, przedstawił 

Niemierko. Uważa, że kompetencje to ogół umiejętności niezbędnych do podejmowania 

i wykonywania działań poznawczych i praktycznych w określonej dziedzinie kształcenia, 
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życia osobistego i zawodowego. W związku z tym umiejętności obejmują w szkole sferę 

interakcji w procesie dydaktycznym, natomiast kompetencje odnoszą się do osoby, powstają 

w wyniku zintegrowania pewnej liczby umiejętności opanowanych na tyle sprawnie 

i świadomie, by osiągnąć możność swobodnego, mądrego, refleksyjnego i odpowiedzialnego 

podejmowania jakichś działań. Według  Ochenduszki, kompetencja to umiejętność wyższego 

rzędu powstająca przez zintegrowanie wiadomości, umiejętności, sprawności i motywacji, 

mająca charakter przedmiotowy, praktyczny, stopniowy i wymierny. (Ochenduszko, 1998). 

Podobne określenie słowa kompetencja zaprezentował Sawiński, który uważa, 

że powinno je się łączyć z pojęciami umiejętności i sprawności. Jego zdaniem „kompetencje 

są umiejętnościami złożonymi wyższego rzędu, które dotyczą nie samego działania 

(czynności), a przede wszystkim zdolności danej osoby” (Sawiński, 1999, s. 17). 

Oksińska uważa, że „kompetencje są strukturą, którą tworzą wartości, wiedza 

i specyficzne umiejętności” (za: Malec, 2006, s. 229). 

Ponadto bazując na koncepcji kompetencji i umiejętności Kwaśnicy (1993, 1995), Oksińska 

uważa, że w reformowanej na przełomie XX/XXI wieku „szkole kompetencje i umiejętności 

kluczowe pełnią rolę swoistych wskaźników postępu rozwoju ucznia”. Jej zdaniem przed 

nauczycielem postawiono bardzo odpowiedzialne zadnie, ponieważ musi nie tylko wspierać 

rozwój ucznia, ale także dostrzegać, w jaki sposób przejawiają się w nim, kompetencje 

i umiejętności (Oksińska, 1999, s. 10) 

Jak podaje Furmanek (2007b) w aktualnie  toczących się dyskusjach o edukacji bardzo 

często pojawiają się pojęcia: kompetencje edukacyjne, kompetencje zawodowe, kompetencje 

matematyczne itp. Jego zdaniem dalsze dookreślanie treści pojęcia przez dodanie drugiego 

jej członu jest możliwe. Jeżeli mówimy o kompetencjach edukacyjnych lub muzycznych, 

to jest to charakter treściowy. Natomiast jeżeli tym dookreśleniem jest pojęcie np. kluczowe, 

to jednocześnie dokonujemy wartościowania tego pojęcia (Furmanek, 2007a). 

Przyjmując za Matusz, nie ma jednej uniwersalnej, akceptowalnej definicji terminu 

kompetencje, ze względu na dość szerokie pojęcie tego słowa. Autorka słusznie stwierdza, 

że w zróżnicowanej edukacyjnie Europie bardzo ważnym zadaniem staje się wyodrębnienie 

spośród szeregu kompetencji tych, które powinny być kluczowe, wspólne, najważniejsze 

dla wszystkich obywateli (Matusz, 2007). 

                                                
 Bany K., Stanio E., Rozwijanie kompetencji kluczowych. http://szkola.interklasa.pl/gim_1_ryki/dokumenty/kompetencje.doc 

(dostęp:25.11.2009). 
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Definicja pojęcia kompetencje kluczowe jest dużo dokładniej doprecyzowana, ponieważ 

została sformułowana w akcie prawnym. Termin ten po raz pierwszy został zaprezentowany 

podczas Sympozjum Rady Europy w lutym 1996 roku w Bernie. Przyjęto wówczas 

7 najważniejszych dla młodego Europejczyka kompetencji: uczenie się, myślenie, 

poszukiwanie, doskonalenie się, komunikowanie się, współpraca, działanie. 

Trwające w późniejszych latach prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego pozwoliły 

wypracować jednolitą, powszechnie akceptowaną definicję kompetencji kluczowych, która 

brzmi: 

„Kompetencjami kluczowymi są te, których wszyscy obywatele potrzebują do rozwoju 

osobistego i zatrudnienia, a także aktywnego udziału i integracji w życiu społecznym” 

(Zawadowska, 2007, s. 25). 

Na podstawie ustaleń z 26 września 2006 roku opracowano i przedstawiono 8 kompetencji 

kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4) kompetencje informatyczne;  

5) umiejętność uczenia się; 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;  

8) świadomość i ekspresja kulturalna.  

Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich 

może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Wczytując się w zakres tych 

kompetencji można zauważyć, że częściowo się pokrywają i są ze sobą powiązane, ponieważ 

aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Właściwe opanowanie 

takich podstawowych umiejętności jak, czytanie, pisanie, liczenie i umiejętności w zakresie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą uczenia się. 

Natomiast umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim innym działaniom kształceniowym. 

Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we wszystkich elementach ram odniesienia: 

krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, 

podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami są istotne we wszystkich ośmiu 

kompetencjach kluczowych. 

                                                
 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie” (2006/962/WE) 
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W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych powstał w Polsce, na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej Program KREATOR, który stanowił element reformy programowej 

oświaty. Miał on na celu opracowanie sposobów włączenia kompetencji kluczowych, 

o których mowa w Podstawie Programowej ….. z 1999 roku do nauczania szkolnych 

przedmiotów ogólnokształcących oraz zapoczątkowanie systemu rozpowszechnienia 

tej innowacji. 

Twórcy i realizatorzy Programu KREATOR wyróżnili umiejętności uznane za konieczne 

do uzyskania kompetencji rozumianych jako zadania szkoły wobec ucznia. Rozwijanie tych 

umiejętności jest obowiązkiem tych instytucji. Celem procesu dydaktycznego przestaje być 

jedynie przekazywanie wiedzy czerpanej z określonych dyscyplin naukowych. Na szkole 

spoczywa obowiązek kształcenia takich umiejętności, które ułatwią absolwentowi 

uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym. Pięć z nich uznano za szczególnie ważne, 

nazwano je kluczowymi, ponieważ ich opanowanie ułatwia uczniom sprawne 

funkcjonowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości (Kreator 1998, s. 9). 

W ramach prac projektowych nowego systemu polskiej oświaty przyjęto listę umiejętności 

kluczowych, o której szerzej napisałem w dalszej części niniejszej pracy.  

W związku z powyższym należy zauważyć, że zarówno władze Unii Europejskiej, 

jak i Polski, a w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, w bardzo podobny sposób 

podeszły do kwestii związanych z kompetencjami kluczowymi. Jak stwierdziła Sobór, 

w Polsce kompetencje kluczowe są rozwijane przede wszystkim poprzez zajęcia edukacyjne 

języka polskiego, matematyki, języków obcych, wychowania fizycznego oraz przedmiotów 

humanistycznych i artystycznych. Według niej w Unii Europejskiej nastąpiło przesunięcie 

środka ciężkości z oceniania tylko wiedzy na ocenienie osiągnięć i umiejętności ucznia 

(Sobór, 2008).  

Te zabiegi są właściwie ukierunkowane, ale, aby osiągnąć zakładany efekt końcowy, 

czyli optymalne przygotowanie młodych ludzi do wyzwań naszego wieku, niezbędna jest 

współpraca wszystkich państw członkowskich. 

Sawiński wskazuje na taki właśnie model edukacji, w którym nabywanie kompetencji ucznia, 

a więc najważniejszych, złożonych umiejętności kierunkowych (przedmiotowych 

lub w przypadku edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanych), jest najistotniejszą kwestią 

(Sawiński, 2007).  

W przypadku kształcenia zintegrowanego, do którego odnosi się treść niniejszej pracy, należy 

pamiętać, aby integrowanie wszystkich treści kształcenia skoncentrowane było wokół 

8 kompetencji kluczowych.  
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W związku z tym ocenę skuteczności podjętych działań dydaktyczno-wychowawczych 

w edukacji wczesnoszkolnej, ale także na pozostałych etapach kształcenia powinno 

zakończyć uzyskaniem przez ucznia określonych kompetencji (Guła-Kubiszewska, 2003). 

Jak dodaje Bielski, zmiany edukacyjne, które były konsekwencją wprowadzonej w 1999 roku 

reformy oświaty, wymusiły inne podejście do zagadnienia celów, treści i końcowych efektów 

kształcenia i wychowania. Kompetencje edukacyjne ucznia, o których pisała Guła-

Kubiszewska (1999) stały się, jego zdaniem, wyznacznikami efektywności pracy nauczyciela 

i ucznia (Bielski, 2001). 

Tak rozumiane pojęcie kompetencji wykorzystywane w edukacji, według Szczęsnego, 

w pełni może zostać poddane operacjonalizacji. Dzięki temu może zostać wykorzystane 

w pedagogicznych badaniach empirycznych. Uważa również, że może zostać wykorzystane 

w badaniach naukowych jako zmienna zależna (skutek), „czy jako zmienna niezależna 

(przyczyna) stanowiąc eksplanans dla wielu różnych faktów konstytuujących rzeczywistość 

edukacyjną” (Szczęsny, 1997, s. 68). 

Podjęta przeze mnie próba określenia związku pomiędzy realizacją nietradycyjnego 

programu nauczania z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”, a między innymi 

zmianami w poziomie opanowania kompetencji jest kolejnym potwierdzeniem na ważność 

i aktualność związaną z kompetencjami. Ze względu na zakres badanych kompetencji oraz 

specyfikę „Testu kompetencji”, który do tego celu został wykorzystany, jednocześnie kierując 

się etymologią słowa kompetencje, w pracy przyjęto, że badaniu poddane zostały kompetencje 

edukacyjne uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

 

2.2. Standardy osiągnięć edukacyjnych na etapie kształcenia zintegrowanego 

Trudno w obecnych czasach wyobrazić sobie edukację szkolną bez 

uczenia się i nauczania, bez oceniania efektów uczenia się, ponieważ są to nieodłączne 

składniki szkoły (Sawiński, 1999). Uczniowie kończący poszczególne etapy nauczania 

od 2002 roku stoją przed nowym wyzwaniem, którym są diagnozy zewnętrzne opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W przypadku szkoły podstawowej 

jest to sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

Niestety wadą systemu egzaminacyjnego jest jednak to, że nie daje on szansy zewnętrznego, 

wielokrotnego monitorowania osiągnięć uczniów w czasie trwania nauki na danym poziomie 

i w określonym cyklu kształcenia. Ponadto nie daje on również możliwości wnioskowania 

o rozwoju ucznia na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów. 
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Natomiast na podstawie uzyskanych wyników z zewnętrznej diagnozy, jak również 

wielokrotnych badań umiejętności i kompetencji uczniów, możliwe jest wnioskowanie 

o rozwoju szkoły i tworzenie jej profilu rozwoju. Szkoła, która bierze systematyczny udział 

w takiej diagnozie, odkrywa kontekst dydaktycznych osiągnięć uczniów (Walewska, 2008). 

Kluczowe umiejętności ucznia opisane zostały w Podstawie programowej….. z 1999 roku. 

Szczegółowo określa je program oświatowy Kreator, który wskazuje na pięć 

tzw. umiejętności kluczowych:  

1) Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.  

2) Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach.  

3) Umiejętność efektywnego współdziałania w grupie.  

4) Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.  

5) Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem (Kreator, 1998, s.9)  

Na podstawie umiejętności i kompetencji kluczowych oraz w oparciu o Podstawę 

programową należy budować standardy osiągnięć edukacyjnych ucznia, które są normą 

(wzorcem) jakie powinien opanować uczeń na zakończenie poszczególnych etapów 

kształcenia ustaloną i ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Według Bielskiego (1998), tak przygotowane standardy mają zobowiązujący charakter, który 

jest w pewnym sensie umową zawartą pomiędzy nauczycielem a uczniem i jego rodzicami. 

W związku z tym, przygotowując standardy wymagań edukacyjnych, nauczyciel powinien 

wziąć pod uwagę: 

a) Standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone centralnie przez Państwową Komisję 

Egzaminacyjną (Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r.). 

b) Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych 

i gimnazjów (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r.). 

c) Programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego dla sześcioletnich szkół 

podstawowych i gimnazjów (Obwieszczenie MEN z dnia 14 czerwca 2000 r. 

z późn. zm.). 

d) Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzanów w szkołach publicznych 

(Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. z późn. zm.).  

Należy pamiętać, że standardy osiągnięć edukacyjnych nie mogą być takie same dla 

wszystkich uczniów. W takiej sytuacji należy zatem zwrócić uwagę, aby zanim uczeń spełni 

wymagania wyższego rzędu, spełnił najpierw wymagania niższego rzędu (Furmanek, 2007b). 
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W prowadzonych w 1998 roku pracach nad reformą systemu edukacji przyjęto podział 

na dwa poziomy standardów osiągnięć ucznia: 

 poziom podstawowy, 

 poziom pełny. 

Ponadto standardy osiągnięć edukacyjnych wskazują na zakładane efekty nauczania, 

które uczeń powinien osiągnąć po zakończeniu każdego  etapu. Będą one pośrednio pełniły 

funkcję organizującą, koordynującą i motywującą w kształceniu (Bielski, 1998). 

Natomiast standardy wymagań edukacyjnych wynikają z wyżej opisywanych standardów 

osiągnięć i wskazują, które osiągnięcia ucznia będą poddane szczegółowej weryfikacji. 

Dzięki temu zabiegowi określone zostają umiejętności ucznia kończącego pierwszy etap 

nauczania. Standardy pogrupowano w pięć ponad przedmiotowych kategorii: 

 czytanie, 

 pisanie, 

 rozumowanie, 

 korzystanie z informacji, 

 wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). 

Pisemna forma sprawdzianu wprowadza ograniczenie niepozwalające ująć w wykazie 

słuchania i mówienia. Należy koniecznie zadbać, aby te kategorie umiejętności doceniać 

w procesie kształcenia i eksponować w sprawdzaniu wewnątrzszkolnym. Standardy wymagań 

egzaminacyjnych ogłoszone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 10 sierpnia 2001 r w sprawie standardów wymagań będących podstawa 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.(Dz.U. nr 92, poz.1020 z póżn. zm.) 

(za: Nowakowska, Internet) 

Jak podaje Denek (2002) w standardach wymagań egzaminacyjnych stawia 

się na przeciętność, a opracowane na ich podstawie testy kompetencji i przykładowe zadania 

zawarte w syllabusach mogą zostać potraktowane przez nauczycieli jako główne wytyczne 

ich działalności programowej. Przeciętność jest niebezpieczna o tyle, o ile zostanie 

upowszechniona.  

Autor pracy sugeruje, że na etapie kształcenia zintegrowanego powinno się stosować 

zewnętrzne diagnozy dotyczące standardów wymagań nie tylko na końcu tego etapu, ale także 

po zakończeniu określonego cyklu kształcenia (semestr, rok). Taki sposób weryfikacji 

opanowanych kompetencji edukacyjnych bez wątpienia przyczyni się do określenia 

rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych.  
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2.3. Kompetencje kluczowe w krajach Unii Europejskiej 

Biorąc pod uwagę wieloletni, dynamiczny rozwój krajów Wspólnoty Europejskiej 

dostrzeżono, że nie poświęcały one należytej uwagi holistycznemu kształceniu swoich 

obywateli. Obywateli, którzy wyposażeni w odpowiednie kompetencje mogliby w ramach 

Unii Europejskiej swobodnie migrować do innych państw w celach edukacyjnych 

lub zarobkowych. Sytuacja ta stała się jeszcze bardziej aktualna po integracji w struktury Unii 

kolejnych państw tzw. bloku wschodniego. W związku z tym przedstawiciele Rady Europy 

i Parlamentu Europejskiego stosunkowo niedawno, bo w połowie lat dziewięćdziesiątych 

zaczęli w sposób bezpośredni mówić o zjawisku kształtowania kompetencji kluczowych, 

które pomóc mają obywatelom Unii sprawnie funkcjonować w życiu. 

W tej części pracy chciałem zaprezentować informacje z raportu „Kompetencje 

kluczowe, realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego” przygotowanego 

przez Eurydyce, Sieć informacji o edukacji w Europie (Eurydyce, 2002).  

W 1997 roku we Francuskiej Wspólnocie Belgii kompetencje kluczowe stały 

się priorytetem programowym. Wprowadzono wówczas dekret „Missions”, który wymieniał 

uniwersalne, ponadprzedmiotowe, jak również przedmiotowe kompetencje, które wszyscy 

uczniowie powinni nabyć podczas kształcenia obowiązkowego. 

W Anglii i Walii wprowadzona w 2000 roku reforma stworzyła możliwości 

rozwijania  umiejętności kluczowych (ang. key skills), takich jak komunikacja, posługiwanie 

się liczbami, technologia informacyjna, umiejętność współpracy z innymi uczniami, 

umiejętność doskonalenia metod własnej nauki i aktywności oraz umiejętność rozwiązywania 

problemów. 

W Portugalii natomiast w 2001 zreformowany został narodowy program nauczania, 

którego fundamentem zostały kompetencje kluczowe. Zdaniem reformatorów w ich skład  

powinny obligatoryjnie wchodzić kompetencje ogólne, kompetencji przedmiotowe oraz 

doświadczenia praktyczne, które muszą zdobyć wszyscy uczniowie. 

Oficjalnie sformułowane cele poszczególnych systemów edukacji w większości 

państw wchodzących w skład Unii Europejskiej odnoszą się bezpośrednio do raczej 

kompetencji niż do kompetencji kluczowych. Jednak w wielu tych państwach poczęto 

rozważać zalety oraz możliwości wyłonienia niewielkiej podstawowej grupy kompetencji 

kluczowych. Niemcy, Austria, i Luksemburg to kraje, w których podejmuje się próby reformy 

programów nauczania pod kątem nadania kompetencjom kluczowym charakteru absolutnie 

priorytetowego. W Irlandii natomiast proponuje się wprowadzenie 6 kompetencji 

kluczowych, ale tylko dla czwartego etapu nauczania (tj. uczniowie w wieku 14-16 lat). 
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Funkcjonujące programy nauczania w Finlandii, Grecji, Francji, Irlandii oraz Holandii 

uwzględniają wprawdzie rozwój kompetencji, jednak w żadnym z tych krajów nie zamierza 

się wyodrębniać tych, które mogłyby być istotniejsze od innych.  

W Grecji zwrócono uwagę na zrównoważony rozwój indywidualny ucznia 

w odniesieniu do kompetencji ogólnych. W Finlandii cele kształcenia związane 

z kompetencjami, wyrażone w narodowych podstawach programowych, zostały 

uszczegółowienie dopiero w programach nauczania przygotowywanych na szczeblu 

lokalnym. 

W Francji podkreśla się jedynie najistotniejsze znaczenie jednej szczególnej 

kompetencji, którą jest biegłość w posługiwaniu się językiem ojczystym. Przyglądając 

się systemowi edukacji w Irlandii, można dostrzec równowagę pomiędzy przekazywaniem 

wiedzy i umiejętności a kształtowaniem kompetencji. Można jednak stwierdzić, że na rozwój 

takich umiejętności, jak myślenie abstrakcyjne czy rozwiązywanie problemów, kładzie 

się tam duży nacisk, bez określania ich mianem kompetencji. 

W pozostałych czterech krajach znajdujemy w programach nauczania odniesienia 

wyłącznie pośrednie do kompetencji uczniów.  

W tej grupie krajów tylko ustawodawca we Włoszech i w Danii rozważa możliwość 

wprowadzenia zmian w tym zakresie. We Włoszech już od końca lat dziewięćdziesiątych 

prowadzone były ożywione dyskusje dotyczące właściwego formułowania celów kształcenia.  

Prace były tak dalece zaawansowane, że rozważano możliwość wprowadzenia zapisu 

o konieczności kształtowania u uczniów określonych kompetencji. Ponadto 

w przygotowanym projekcie ustawy o normach i standardach kształcenia można odnaleźć 

zapis dotyczący stopniowego nabywania kompetencji.  

W Danii, gdzie intensywnie prowadzono badania nad posiadanymi przez 

społeczeństwo tego kraju kompetencjami, ustalano, które kompetencje można uznać jako 

niezbędne z punktu widzenia wszystkich obywateli. 

W Szwecji podjęto decyzję, że wszystkie sformułowane cele kształcenia są na tyle 

istotne, że nie można żadnego z nich w sposób szczególny wyróżniać. Zwraca się jednak 

szczególną uwagę, podobnie jak w Francji, na kształceniu podstawowych pojęć z zakresu 

języka ojczystego oraz matematyki.  

W ostatnim z krajów „starej piętnastki”, czyli Hiszpanii termin kompetencje występuje tylko 

w kontekście przygotowania do rynku pracy, podczas gdy w kształceniu ogólnym 

na określenie wyników procesów dydaktycznych używa się terminu umiejętności.  
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Jak podaje Eurydyce, jedynie w Autonomicznej Wspólnocie Katalonii starano 

się przygotować wykaz podstawowych kompetencji dla kształcenia obowiązkowego. 

Biorąc pod uwagę powyższy raport, można dostrzec, jak istotną kwestią 

dla większości państw Unii Europejskiej jest rozwijanie u swoich obywateli podstawowych 

kompetencji, które pozwolą im funkcjonować w całym „Eurolandzie”. Owocem tych trosk 

było przyjęcie 14 lutego 2002 roku przez ministrów edukacji krajów UE i Komisję 

Europejską programu dotyczącego rozwoju systemów edukacji w krajach UE z zamierzeniem 

zrealizowania do roku 2010 następujących celów: 

 osiągnąć w Europie najwyższy poziom edukacji, tak aby mogła ona stanowić wzór 

dla całego świata pod względem jakości i użyteczności społecznej;  

 zapewnić kompatybilność systemów edukacyjnych umożliwiającą obywatelom 

swobodny wybór miejsc kształcenia, a następnie pracy;  

 uznawać w Unii Europejskiej kwalifikacje szkolne i zawodowe, wiedzę i umiejętności 

zdobyte w poszczególnych krajach UE;  

 zagwarantować Europejczykom - niezależnie od wieku - możliwość uczenia się przez 

całe życie (kształcenie ustawiczne);  

 otworzyć Europę - dla obopólnych korzyści - na współpracę z innymi regionami, 

tak aby stała się miejscem najbardziej atrakcyjnym dla studentów, nauczycieli 

akademickich i naukowców z całego świata. 

Przybliżając zagadnienie kompetencji oraz kompetencji kluczowych, także 

w odniesieniu do krajów „Starej” Unii Europejskiej, chciałem zwrócić uwagę na jego wagę 

i znaczenie dla właściwego funkcjonowania obywatela U.E. 

Jak wskazuje Skotnicki (2008) kompetencje kluczowe są niezbędne każdemu obywatelowi 

UE w uczeniu się przez całe życie, by mógł sprostać nowym wyzwaniom, jakie związane 

są z procesem globalizacji w obszarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. 
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3. UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH W REFORMUJĄCEJ SIĘ SZKOLE 

 
3.1. Od idei integracji do idei edukacji włączającej 

W obecnych czasach koncepcja kształcenia integracyjnego zakłada postrzeganie 

dziecka jako niepowtarzalnej całości, co jest jednoznaczne z respektowaniem 

i poszanowaniem jego indywidualnych różnic rozwojowych (Maszczak, 2003). Pamiętać 

należy, że „integracja (łac integratio) oznacza łączenie, scalanie, odnawianie. Zatem oznacza 

proces łączenia i harmonijnego zespalania różnych elementów w całość, która zdolna będzie 

do przetrwania i rozwoju” (Chodkowska, 2004, s.13).  

Przyglądająca się temu zagadnieniu, Chodkowska zauważyła, że „ostatnio nastąpiło 

zainteresowanie tą problematyką, co jest konsekwencją dostrzeżenia skutków długotrwałej 

segregacji osób niepełnosprawnych w płaszczyźnie edukacyjnej i zawodowej, co w założeniu 

miało na celu szczególną ochronę ich praw” (1998, s. 50). A praw tych mają wiele. Jednakże 

gorzej wygląda sama ich realizacja, która bardzo często uzależniona jest od sytuacji 

finansowej oraz biurokratycznej machiny państwa.  

Do najważniejszych dokumentów poruszających kwestie prawa do edukacji osób zdrowych 

i niepełnosprawnych w Polsce i na świeci należą: 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) 

 Konwencja Praw Dziecka (1989) 

 Światowa Deklaracja Edukacja Dla Wszystkich (1990) 

 Ustawa o Systemie Oświaty (1991) 

 Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993) 

 Deklaracja z Salamanki – Działania w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 

(1994) 

 Traktat Amsterdamski (1997) 

 Deklaracja Madrycka (2002) 

 Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci” 

Do najistotniejszych tez sformułowanych w Salamance w 1994 r., a dotyczących specjalnych 

potrzeb edukacyjnych należały: 

 „Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia 

i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia. 
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 Każde dziecko ma charakterystyczne indywidualne cechy, zainteresowania i potrzeby 

w zakresie nauczania. 

 Systemy oświaty powinny być tworzone, a programy edukacyjne wdrażane 

z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych charakterystycznych cech i potrzeb”. 

Na podstawie zapisów umieszczonych w tzw. Deklaracji z Salamanki wyłania się idea 

edukacji i szkoły dla wszystkich dzieci, idea szerzej rozumianej integracji, idea inkluzji 

(Rękawek, 2006). W krajach Europy Zachodniej, USA oraz Australii idea integracji 

funkcjonowała już w latach osiemdziesiątych XX wieku i była następstwem normalizacji z lat 

siedemdziesiątych, kiedy to po raz pierwszy uznano prawa osób niepełnosprawnych 

intelektualnie do traktowania z szacunkiem. W Polsce integracja urzeczywistniana jest 

od wprowadzenia Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 67 z 1996r. 

poz. 329 ze zm.). Ustawa gwarantowała możliwość kształcenia we wszystkich typach szkół, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wszystkich uczniów, 

niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Stwarzała ona także możliwość 

włączania dzieci niepełnosprawnych w system edukacji powszechnej (Nowak, 2007). 

Ale pamiętać należy, że w czasach II Rzeczpospolitej stanowisko władz naszego kraju było 

zgoła odmienne. „W naszym kraju przez dziesięciolecia odzwyczajano społeczeństwo 

od spotykania osób niepełnosprawnych na ulicy, w sklepie, w urzędzie, w pracy. Tworzono 

im ośrodki specjalne, getta, podkreślając przy tym wspaniałość systemu zapewniającego takie 

właśnie rozwiązania praktyczne” (Witkowski, 1993, s. 8). Na szczęście obecnie humanizm 

i integracja przestają już być tylko pięknymi ideami czy ideologiami i zaczynają być 

praktycznym współdziałaniem z głosem ludzi słabych, chorych, niepełnosprawnych, 

nieradzących sobie w życiu (Barłóg, 2001). 

Firkowska-Mankiewicz (2004, s. 21) uważa, że „w chwili obecnej integracja w warunkach 

szkolnych sprowadza się do integracji przestrzennej i programowej. Przestrzennej, ponieważ 

umieszcza się dzieci niepełnosprawne ze sprawnymi rówieśnikami w tej samej klasie, 

a więc w środowisku szkolny. Integracja programowa, gdyż wszystkie dzieci nauczane 

są na podstawie tego samego programu nauczania”. Autorka uważa, że jest to ogromny 

przełom w stosunku do segregacyjnego systemu kształcenia. Pamiętać należy jednak, 

że „(…) samo uczęszczanie wszystkich dzieci razem do szkół integracyjnych nie oznacza, 

że będzie się je w ten sposób zachęcać do kontaktów społecznych” (Baker, Gaden, 2000, 

s. 29) Szkoła zaspokaja wówczas tylko potrzeby edukacyjne, nie koncentrując 

się na potrzebach społecznych.  
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Avramidis i in. (2000) badając tak rozumianą integrację, przyznali, że niezbędne jest podjęcie 

działań mających na celu skupienie się na rozwoju wszystkich sfer funkcjonowania dziecka 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole.  

Takim działaniem z pewnością było powstanie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

idei edukacji włączającej (inkluzyjnej). 

Włączanie to proces „szczególnie skutecznego budowania jednej zbiorowości uczących 

się opartego na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i ich rówieśnikami 

w ich naturalnym środowisku” (Thomas, 1997, s.103; za: Deklaracja z Salamanki UNESCO, 

1994). 

Warto w tym miejscu przytoczyć podstawowe założenia nauczania włączającego: 

1. Wszystkie dzieci uczęszczają do zwykłych klas w pobliskiej szkole lub takiej, jaka 

wybiorą im rodzice. Nauczyciele akceptują odpowiedzialność za wszystkich uczniów, 

z także maja możliwość poszerzania kompetencji zawodowych zgodnie z potrzebami. 

2. Szkoły włączające mają obowiązek dostosować swoją organizację, programy 

kształcenia oraz system oceniania w taki sposób, aby pomóc uczniom 

w przezwyciężaniu barier w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu szkoły. 

3. Uczniowie uczą się we współpracy zespołowej. 

4. Uczniowie są zaangażowani we własne uczenie się. 

5. Wewnątrzszkolny system oceniania jest tak skonstruowany, że służy motywowaniu 

uczniów do uczenia się. 

6. Relacje miedzy uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły oparte 

są na wzajemnym szacunku i życzliwości (Rękawek, 2006, s. 50). 

W związku z powyższymi założeniami edukacja włączająca stawia wielkie wyzwania 

związane z funkcjonowaniem szkół nie tylko integracyjnych, mobilizując 

je do nowelizowania istniejących programów oraz przygotowywania nowych programów 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia. Również stosowane metody nauczania 

oraz rozwój kompetencji nauczycieli powinien wprowadzić taki klimat edukacji, 

który pozwoli bardziej elastycznie odpowiadać na potrzeby wszystkich dzieci danej 

społeczności. Klimat ten zachęciłby nauczycieli do patrzenia na uczniów mających trudności 

w nauce nie jak na problem, lecz jak na bodziec, dzięki któremu mogą udoskonalić i rozwinąć 

własne metody nauczania (Jönsson, 1995; Ainscow, 2000; Avramidis i in., 2000).  

Poglądom tym towarzyszy poszukiwanie i wdrażanie nowych, cennych rozwiązań 

edukacyjnych umożliwiających w najbardziej przyswajalny i dostosowany do wieku dzieci 

sposób przekazywać bogate i różnorodne treści, a także poprzez swoją specyfikę pełnić 
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funkcję terapeutyczną, rewalidacyjną czy reedukacyjną (Bayliss, 1996; Avramidis, Bazyliss, 

Burden, 2000). 

W praktyce, w realizacji idei integracji, a także edukacji włączającej pierwszoplanową 

rolę odgrywa nauczyciel przygotowany merytorycznie i metodycznie, posiadający 

umiejętność łączenia działalności dydaktycznej z postępowaniem rehabilitacyjnym 

i konstruowaniu indywidualnych programów kształcenia (uwzględniających specyficzne 

potrzeby edukacyjne konkretnego dziecka). Jest świadom tego, że zarówno możliwości, 

jak i granice rozwoju powierzonego dziecka tkwią nie tylko w nim samym, ale i w otoczeniu, 

a więc i w jego wychowawcach. Świadomość tego faktu wymaga nie tylko modyfikowania 

zachowań dziecka, ale też dydaktyczno – wychowawczo – rehabilitacyjnego postępowania 

nauczycieli (Grzeszkiewicz, 2005; Krajewski, Cichy, 2009). 

Do korzyści wynikających z edukacji włączającej według Firkowskiej-Mankiewicz 

zaliczyć można „możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a zwłaszcza 

społecznego dzieci niepełnosprawnych. Jest to możliwe dzięki temu, że proces ten przebiega 

w naturalnym środowisku, bez odrywania dziecka od rodziny i sąsiadujących rówieśników. 

Warto zwrócić uwagą na fakt, że wspólna nauka wszystkich dzieci z danego terenu służy 

także pełnosprawnym rówieśnikom, ucząc akceptacji, tolerancji, empatii i solidarności” 

(Firkowskiej-Mankiewicz, 2004, s.23). 

Miary sprawności człowieka trzeba szukać w sposobach jego funkcjonowania 

w społeczeństwie (Szczepański, 1975). Jednakże, przyglądając się osobom 

niepełnosprawnym bez względu na wiek, można zauważyć, że w sytuacjach społecznych, 

a w szczególności edukacyjnych, czują się jednostkami gorszymi, słabszymi 

oraz odrzuconymi.   

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oraz przeglądając wyniki światowych badań 

dotyczących tego problemu (Haug, Hegarty, Skidmore za: Emanuelsson, 1998), w tym 

również badań realizowanych w Polsce (Bogucka, Kościelska, 1996), wynika, iż w efekcie 

procesu integracji i włączania odnotowujemy cały szereg korzystnych zmian. Na poziomie 

indywidualnym dotyczą one zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i ich sprawnych 

rówieśników, natomiast na poziomie instytucjonalnym obejmują przede wszystkim 

organizację i funkcjonowanie poszczególnych szkół i całego systemu edukacji, a na poziomie 

ogólnospołecznym prowadzą do przemodelowania świadomości i postaw społecznych wobec 

osób niepełnosprawnych. 

Myślę, że podsumowaniem powyższego wywodu będzie stwierdzenie, iż jednym 

z najważniejszych celów edukacji jest wspieranie szeroko ujętego wszechstronnego rozwoju 
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dziecka. Natomiast w przypadku edukacji integracyjnej i inkluzyjnej dodatkowo kładzie 

się nacisk na doprowadzenie osoby z niepełnosprawnością do możliwie w pełni 

samodzielnego i godnego funkcjonowania, zgodnie z zasadą: takie same prawa, takie same 

obowiązki.  

W zmianie paradygmatu w myśleniu o edukacji niepełnosprawnych rzecz idzie o to, 

aby w każdej sytuacji,  w stosunku do każdego dziecka myślenie o jego edukacji było 

myśleniem włączającym, inkluzyjnym, nigdy segregacyjnym, wykluczającym, 

marginalizującym (Zacharuk, 2009). 

 

3.2. Wychowanie fizyczne dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół 

powszechnych. 

Mówiąc o edukacji integracyjnej i inkluzyjnej, nie można zapominać o rozwoju 

psychomotorycznym dziecka uczęszczającego do szkoły masowej. Szkolne wychowanie 

fizyczne rozwija w dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych podstawowe zdolności 

motoryczne, kształtuje prawidłowa podstawę oraz pewne stereotypy ruchowe potrzebne 

w codziennym życiu. 

Wychowanie fizyczne, zwłaszcza w klasach kształcenia zintegrowanego, służy pełnemu 

i harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, ruchowemu oraz zdrowotnemu. Natomiast w klasach 

IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum program nauczania wychowania fizycznego 

uwzględnia ogólne usprawnienie ruchowe z ukierunkowaniem na kształcenie sprawności 

przydatnych w pracy zawodowej. 
W odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo wychowanie fizyczne, obok realizacji 

swego podstawowego zadania, którym jest pobudzanie rozwoju fizycznego i podnoszenie 

sprawności fizycznej, oddziaływuje na rozwój intelektualny, podnosi poziom dojrzałości 

społecznej, rozwija kontrolę stanów emocjonalnych. Ponadto dzieci upośledzone umysłowo 

powinny aktywnie wypoczywać, podejmować w czasie wolnym zabawy i gry ruchowe 

w terenie, jako że aktywność ruchowa to nie tylko wychowanie fizyczne (Marchewka, 1999, 

s. 84 za: Burno-Nowakowska, Polkowska, 1988). Ruch dla takiego dziecka stanowi 

podstawowe „narzędzie” poznawania świata, a pozbawienie go aktywności nie tylko 

spowoduje pogłębienie się złego stanu umysłowego, ale może doprowadzić do izolacji 

(Marchewka, 1999 za: Spionek, 1965). 

                                                
 http://www.zsp4zamosc.edu.pl/nowa/images/stories/wf/niepelnosprawni.doc (dostęp: 01.01.2010) 
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Bez względu na rodzaj dysfunkcji dziecka (dzieci niewidome, niedowidzące, głucho-nieme, 

kalekie, przewlekle chore) odpowiednio dobrane ćwiczenia, zabawy lub gry są bardzo istotne 

z punktu widzenia rozwoju dziecka.  

Aktualnie coraz częściej mówi się także o „funkcji terapeutycznej ruchu, jako tej metodzie, 

przy pomocy której można dotrzeć do wielu niedostępnych części organizmu ludzkiego, 

np. kory mózgowej” (Szot, 2003, s. 17). 

Duży wkład w rewalidację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma również 

gimnastyka kompensacyjna i korekcyjna, w której wykorzystuje się wszystkie metody i formy 

stosowane w powszechnym wychowaniu fizycznym. Zakres możliwości zastosowania 

określonych ćwiczeń uzależnia się od rodzaju dysfunkcji. 

Obecnie istniej wiele sposobów na wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, 

m.in. hipoterapia, dogoterapia, masaż, zajęcia na basenie. Jednakże ze względów 

ekonomicznych wielu rodziców nie może sobie pozwolić na ten rodzaj rehabilitacji. W takiej 

sytuacji pozostaje szkolne wychowanie fizyczne realizowane na pierwszym etapie nauczania 

w wymiarze czterech godzin.  

Interesujące spostrzeżenia przedstawili Kasperska i Białoszewski (2009), którzy w swojej 

pracy wskazują na takie obszary rehabilitacji niepełnosprawnych, w których można 

wykorzystywać takie nowatorskie przybory jak piłki edukacyjne „edubal”. Zwracają uwagę 

na konieczność zaznajamiania z tą metodą studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu 

metodyka nauczania ruchu. Ponadto uważają, że zachęcanie dzieci do wysiłku umysłowego 

i fizycznego oraz kreatywności, miła atmosfera na zajęciach, stosowanie pochwał, 

dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci 

niewątpliwie przyczyni się do efektywności pracy fizjoterapeutów. 

Ich zdaniem ta „nowa, polska metoda „edubal” wpisuje się w krąg takich uznanych metod 

rehabilitacji psychofizycznej, jak np. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona 

(tzw. gimnastyka mózgu), Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborn” (Kasperska, Białoszewski, 2009, s. 29). 

Wychowanie fizyczne realizowane w klasach integracyjnych jest pośrednim 

rozwiązaniem pomiędzy wychowaniem fizycznym dzieci zdrowych a wychowaniem 

fizycznym specjalnym występującym w placówkach zamkniętych. W związku z tym 

nauczyciel prowadzący takie zajęcia musi być w sposób szczególny do nich przygotowany. 

Maszczak zauważył, że nauczyciela wychowania fizycznego odgrywa istotną rolę w procesie 

integracji. Powinni być to ludzie, którzy potrafią zaakceptować odmienność wychowanków 

i dostosować wymagania do indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów (Maszczak, 



 40

2007). Ponadto Cieśliński i Bochenek sugerują, aby „współczesny nauczyciel  wychowania 

fizycznego, również w szkolnictwie specjalnych, powinien wziąć na siebie ciężar 

odpowiedzialności za nabywanie przez uczniów kompetencji w zakresie 

zindywidualizowanych biologicznych potrzeb organizmu” (Maszczak, 2007, s. 4 

za: Cieśliński, Bochenek, 2007). 

Biorąc pod uwagę, że w jego zajęciach uczestniczą zarówno dzieci zdrowe, 

jak i niepełnosprawne, musi zawsze brać pod uwagę indywidualizację w doborze środków 

i form oddziaływania uzależnioną od rodzaju dysfunkcji. Wiedza nauczyciela na temat 

jednostki chorobowej ucznia pozwala na optymalne dostosowanie ćwiczeń, gier i zabaw 

do indywidualnych możliwości niepełnosprawnego (Kałużny, 2003, s. 60). Jak podaje 

Kałużny, ze względu na specyfikę lekcji wychowania fizycznego, uczniowie, którzy nie mogą 

w sposób aktywny uczestniczyć w zajęciach, mają możliwość pełnienia różnego rodzaju ról 

społecznych: kapitan drużyny, sędzia, asystent nauczyciela czy nawet trener drużyny. 

„Pełnienie przez uczniów niepełnosprawnych określonych funkcji wpływa na fakt bycia 

jednostką społeczną ze wszystkimi obowiązkami, zasadami i korzyściami wynikającymi 

z odgrywania owej roli” (Kałużny, 2003, s.61). 

Jednakże pojawia się zagrożenie dotyczące edukacji ruchowej realizowanej na etapie 

kształcenia zintegrowanego. Wychowawczynie klas, które prowadzą wszystkie zajęcia, często 

otwarcie mówią, że nie są wystarczająco przygotowane do realizacji zajęć ruchowych. 

Mimo że w tego typu zajęciach w grupach integracyjnych mogą liczyć na pomoc nauczyciela 

wspomagającego (pedagoga specjalnego), to podczas realizacji zdarza się, że brakuje 

im specjalistycznych kompetencji.  

Najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji byłaby współpraca nauczyciela kształcenia 

zintegrowanego i nauczyciela wychowania fizycznego. Dzięki takiej kooperacji wszystkie 

zaangażowane strony poczują się spełnione, uczeń będący podmiotem edukacji ruchowej 

zostanie potraktowany w sposób indywidualny. 

Podczas realizacji zajęć ruchowych nauczyciel zawsze powinien wytwarzać taką atmosferę, 

aby uczniowie dostrzegali wyraźną satysfakcję z uczestnictwa w tego typu zajęciach, 

a współpraca pomiędzy dziećmi oraz pomoc niesiona dzieciom z dysfunkcjami przez 

pozostałych powinna być wszechobecna. 

Zwłaszcza w niższych klasa edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć związanych 

z aktywnością fizyczną powinno dominować połączenie zabawy i nauki, jako celne 

rozwiązanie nie tylko w przypadku terapii w grupie integracyjnej. Forma zabawowa bardzo 

ułatwia terapię i naukę, nie męczy tak dzieci, nie oddala ich koncentracji. Możliwość 
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znacznych modyfikacji i uproszczenia zabaw pozwala na zastosowanie form u dzieci 

z wieloraką niepełnosprawnością, która często stanowi barierę ograniczającą udział dzieci 

niepełnosprawnych w wielu zajęciach. (Krajewski, Cichy, 2009). 

Należy dążyć do takiej sytuacji, aby w szkołach integracyjnych, na lekcji wychowania 

fizycznego, wszyscy uczniowie ćwiczyli i byli zaangażowani w zajęcia. Ponadto należy 

pamiętać, że aby zaszczepić w nich pasję do różnych form aktywności ruchowej i aktywnego 

spędzania czasu wolnego, nauczyciel wychowania fizycznego musi wykazać się wielką pasją 

i zaangażowaniem, a także umiejętnością doboru odpowiednich form, metod i środków 

dydaktycznych, realizując najprostsze formy aktywności fizycznej. 

                                                
 http://www.naszswiat.org/index.php/content/view/14/19/ (dostęp: 28.12.2009) 
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4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 
4.1. Źródła poszukiwań badawczych  

4.1.1. Znaczenie badań pilotażowych dla obranej strategii badań 
Wprowadzona w Polsce w 1999 roku reforma edukacji przyniosła rewolucyjne zmiany 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym, między innymi na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej. Zmiany te dały ogromne możliwości nauczycielom, którzy, wykorzystując 

nowatorskie i aktywizujące metody,  chcą w sposób holistyczny wyposażać uczniów 

w niezbędne dla nich w przyszłości kompetencje. Nie można jednak zapominać, że podstawą 

prawidłowego funkcjonowania dziecka w otaczającym go społeczeństwie jest rozwój 

nie tylko sfery umysłowej i społecznej, ale również fizycznej i motorycznej bardzo szybko 

rozwijających się w okresie wczesnoszkolnym. 

Jedną z odpowiedzi na zaproponowane zmiany było powstanie na wrocławskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego projektu wprowadzającego do szkół podstawowych nowy 

przybór dydaktyczny, jakim były piłki edukacyjne „edubal”. Autorami tego przedsięwzięcia 

byli pracownicy AWF Wrocław, Andrzej Rokita i Tadeusz Rzepa. To oni, prezentując piłki 

edukacyjne w wielu szkołach oraz publikując opracowania dotyczące wykorzystania 

tej nowatorskiej pomocy dydaktycznej, sprawili, że szybko znaleźli się zwolennicy piłek 

„edubal”.  

W latach 2003-2004 podjąłem się realizacji badań pilotażowych w jednej 

z wrocławskich szkół podstawowych, które miały charakter eksploracyjny. Jednym z celów 

tych badań było wykazanie, w jakim stopniu wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłkami 

edukacyjnymi „edubal”, wpływa na nabywanie i rozwój wybranych zdolności motorycznych 

uczniów klas I szkoły podstawowej. Drugim natomiast wykazanie wpływu, jaki wywołują 

zajęcia ruchowe z piłkami „edubal” na kształtowanie sprawności intelektualnej w zakresie 

rozwiązywania prostych działań matematycznych i opanowania treści związanych z edukacją 

językową, przewidzianych w programie kształcenia zintegrowanego. 

W badaniach zastosowałem eksperyment pedagogiczny, w którym wyłoniłem dwie grupy 

dzieci: eksperymentalną i kontrolną. Klasę eksperymentalną reprezentowało 13 dziewcząt 

oraz 7 chłopców, natomiast grupę kontrolną 5 dziewcząt i 13 chłopców. W obu klasach 

znajdowały się ponadto dzieci z pewnymi dysfunkcjami w sferze psychicznej i motorycznej, 

ponieważ były to klasy integracyjne. 

Proces dydaktyczny realizowany był podobnie jak w przypadku opisywanych w niniejszej 

pracy, badań właściwych, w oparciu o program nauczania „Wesoła szkoła”. 
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Do badania poziomu sfery motorycznej siedmiolatków wykorzystano „Międzynarodowy Test 

Sprawności Fizycznej” (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat wg Pilicza. Sprawdzenie treści 

dotyczących sfery intelektualnej przeprowadzono w oparciu o test kompetencji, przewidziany 

dla tej grupy wiekowej, a dotyczący zagadnień związanych z analizą i syntezą wzrokową, 

słuchową oraz klasyfikowaniem (np. niski-wysoki, mniejszy-większy).  

Przykładowe zadania wykonywane przez dzieci dotyczyły: 

- odtwarzanie kształtów figur literopodobnych i geometrycznych, 

      - składanie całości z części, wskazywanie takich samych rysunków, 

- wyodrębnienie części z całości, 

      - wskazywanie różnic między rysunkami, 

      - klasyfikowanie – skreślanie elementu, który nie pasuje do pozostałych, 

      - rysowanie ołówkiem postaci ludzkich. 

Na podstawie uzyskanych w badaniach wynikach, w klasach pierwszych, zauważyłem, 

że wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” w zajęciach ruchowych realizujących treści 

dotyczące edukacji zintegrowanej, a w szczególności matematycznej i polonistycznej, 

wywołało korzystne zmiany (Cichy, Rzepa, 2005). Przeprowadzony wśród badanych uczniów 

test kompetencji wykazał, jak duży postęp odnotowały dzieci z grupy eksperymentalnej 

w stosunku do pierwszego badania, a uzyskany wynik  jest lepszy o ponad  10%. 

Średnie wyniki z testu kompetencji w grupie kontrolnej utrzymały się w obu przypadkach 

na tym samym  poziomie. Ponadto należy podkreślić, że uzyskane równolegle do wyników 

badań kompetencji rezultaty dotyczące sprawności fizycznej w badaniu drugim w grupie 

eksperymentalnej były wyższe w stosunku do badania pierwszego w następujących próbach: 

zwisie na ramionach, dynamometria dłoniowa oraz biegu na dystansie 50 metrów, 

która to różnica okazała się istotna statystycznie. 

Uzyskane w badaniach pilotażowych wyniki utwierdziły mnie w przekonaniu 

o zasadności podjętego problemu, a sama realizacja tych badań pomogła w przygotowaniu 

strategii badań właściwych. Jednakże ze względu na kilka wątpliwości, jakie pojawiły 

się po realizacji badań pilotażowych, postanowiłem dopracować szczegóły eksperymentu, 

które w znaczący sposób pomogłyby w zminimalizowaniu wpływu zmiennych zakłócających 

na rezultaty badań właściwych. 

Pierwsza z wątpliwości, jakie pojawiły się po przeprowadzeniu badań wstępnych, 

dotyczyła mojej osoby, ponieważ, jako nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący 

zajęcia ruchowe w grupie eksperymentalnej, mogłem mieć większy wpływ na efektywność 

procesu nauczania, niż nauczycielka kształcenie zintegrowanego w grupie kontrolnej. 
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Chcąc uniknąć takiej sytuacji postanowiłem, że w badaniach właściwych realizacją zajęć 

ruchowych we wszystkich grupach zajmą się nauczycielki kształcenia zintegrowanego, 

które są wychowawczyniami tych grup. Wybierając takie rozwiązanie, zakładałem, 

że nauczycielki te posiadają podobne kwalifikacje do prowadzenia zająć ruchowych 

w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Kolejnym z mankamentów, które dostrzegłem po realizacji badań pilotażowych, 

było niewłaściwe dobranie narzędzi badawczych. W badaniach tych do oceny rezultatów 

edukacyjnych wykorzystałem test diagnozujący osiągnięcia edukacyjne uczniów klasy 

pierwszej szkoły podstawowej. Test ten był narzędziem, które pozwalało mi na weryfikację 

wyników ucznia w oparciu o określony program nauczania, w tym przypadku 

„Wesoła szkoła”. W związku z tym, że narzędzie to nie było wystandaryzowane, odstąpiłem 

od jego wykorzystania na rzecz Testu Kompetencji przygotowanego przez Instytut Badań 

Kompetencji w Wałbrzychu. Test ten, w przeciwieństwie do poprzedniego, jest narzędziem 

poddanym standaryzacji i normalizacji. Ponadto diagnozuje opanowanie określonych 

kompetencji i umiejętności oraz przypisane im standardy wymagań egzaminacyjnych. 

Ze względu na dynamiczny charakter zajęć ruchowych z wykorzystaniem piłek oraz udział 

w eksperymencie dzieci z różnymi dysfunkcjami, postanowiłem wprowadzić dodatkowe 

narzędzie diagnozujące osiągnięcia uczniów dotyczące sfery psychomotorycznej. 

Wykorzystano do tego celu  Test Koordynacji Ciała Kipharda i Schillinga (KTK), dzięki 

któremu można zdiagnozować ogólną koordynację i opanowanie ciała u dzieci w wieku 5-14 

lat. Stwierdzona mała wyćwiczalność zadań testu KTK umożliwia zastosowanie 

go do kontroli ćwiczeń terapii psychomotorycznych. 

Wykorzystane w badaniach pilotażowych do oceny rozwoju zdolności motorycznych próby 

z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej pozostawiłem bez zmian jako narzędzie 

rzetelne i trafne. 

Przed rozpoczęciem badań pilotażowych, poza publikacjami pomysłodawców (Rokita 

i Rzepa, 2002, 2003; Cichy, Rokita, Rzepa, 2003) piłek edukacyjnych „edubal”, niewiele 

można było znaleźć informacji w literaturze na temat ich wykorzystania w praktyce szkolnej. 

W związku z tym badania te miały także na celu odpowiedzieć na pytanie: Na ile możliwe 

jest wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” w klasach integracyjnych na etapie 

kształcenia zintegrowanego? 

Po realizacji tych badań nasunęła się jednoznaczna i pozytywna odpowiedź na postawione 

pytanie. Właściwe i umiejętne wykorzystanie „edubali” w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym czy terapeutycznym staje się pomocnym instrumentem we wszechstronnym 
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przygotowaniu dziecka do szeroko rozumianego życia społecznego, gdyż poprzez specyfikę 

zajęć – angażowana jest cała sfera doznań psychicznych oraz sprawność fizyczna i ruchowa.  

Ostatnią z wątpliwości, które pojawiły się po realizacji badań pilotażowych, 

był sposób analizowania uzyskanych wyników. Udział dzieci niepełnosprawnych 

w badaniach oraz osiągane przez nie wyniki z testu kompetencji, a w szczególności rezultaty 

dotyczące sprawności fizycznej, poddane wspólnej z dziećmi zdrowymi analizie ilościowej 

obarczone były dużym błędem. Wyniki zarówno grupy eksperymentalnej, jak i kontrolnej 

w wielu przypadkach okazały się znacznie zaniżone po uwzględnieniu dzieci 

niepełnosprawnych. Uznałem, że taki sposób analizowania wyników uzyskanych w grupach 

integracyjnych jest niedopuszczalny. Postanowiłem zatem w badaniach właściwych 

uwzględnić występowanie zmiennej zakłócającej, jaką jest bez wątpienia udział dzieci 

niepełnosprawnych w eksperymencie, a wyniki uzyskane przez nie potraktować w sposób 

jakościowy, a nie ilościowy. Na podstawie tych konsekwencji podjąłem decyzję 

o zastosowaniu w analizie materiału, w badaniach właściwych studium indywidualnego 

przypadku, które dotyczyłoby dzieci z dysfunkcjami.  

Wnioski jakie sformułowałem po realizacji badań pilotażowych były następujące: 

1. Zajęcia ruchowe podczas realizacji badań właściwych powinien prowadzić nauczyciel 

wychowawca klasy. 

2. W badaniach właściwych należy skorzystać z zweryfikowanego narzędzia badawczego 

dotyczącego oceny kompetencji edukacyjnych. 

3. Ze względu na specyfikę zajęć ruchowych z piłkami „edubal”, należy wprowadzić 

narzędzie oceniające koordynację ruchową. 

4. Zajęcia z piłkami edukacyjnymi „edubal” cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci 

zdrowych i niepełnosprawnych i co bardzo istotne nie spowodowały pogorszenia 

uzyskanych w badaniach wyników uczniów. Można więc zakładać, że realizacja takich 

zajęć między innymi w klasach integracyjnych, może być stosowana zamiennie 

z istniejącymi i sprawdzonymi rozwiązaniami, lub je w wartościowy sposób  uzupełniać.  

5. Wyniki uzyskane przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy 

potraktować w sposób jakościowy, stosując do tego celu metodę indywidualnych 

przypadków.   
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4.1.2. Badania jakościowe w eksperymencie pedagogicznym  

Nie ulega wątpliwości, że we współczesnej pedagogice zarówno badania ilościowe, 

jak i jakościowe mają do odegrania istotną rolę. Jak podaje Łobocki (2007, s.19) przypisuje 

się im coraz częściej charakter komplementarny.  

„Pomimo to jedni pedagodzy skłaniają się bardziej do badań ilościowych niż jakościowych. 

Niektórzy zaś kwestionują możliwość występowania jakichkolwiek badań ilościowych 

w pedagogice. Uważają, że przedmiot jej zainteresowań jest tak subtelny, wewnętrznie 

zróżnicowany i nieuchwytny, że nie poddaje się badaniom ilościowym” (Łobocki, 2007, 

s.19).  

Biorąc pod uwagę pluralistyczne podejście badawcze, można powiedzieć, 

że za najwłaściwsze uznaje się połączenie badań ilościowych i jakościowych, które 

w ten sposób doskonale by się uzupełniały. W podejściu tym nie nastawiamy się jedynie 

na dokładny pomiar interesujących nas faktów czy zjawisk, lecz również na szczegółowy 

ich opis i interpretację w wymiarze jednostkowym i społecznym (Łobocki, 2007).  

Na zdecydowaną różnicę pomiędzy wyżej opisywanymi sposobami badania wskazują 

Delamont i Hamilton. „Według nich badania ilościowe w porównaniu z badaniami 

jakościowymi: 

 nie ukazują kontekstu badanych zjawisk, czyli odrywają się niejako z tła innych 

zjawisk, których stanowią część składową; 

 ograniczają się do nader powierzchownej rejestracji zewnętrznych zachowań osób 

badanych bez wnikania w przyświecające im intencje i rozumienie używanych przez 

nich pojęć ważnych z naukowego punktu widzenia; 

 nadmiernie koncentrują się na dużej liczbie danych i ich analizie statystycznej 

z wyraźnym niedocenianiem analizy jakościowej badanych zjawisk; 

 nierzadko też przesądzają o wynikach badań z powodu przyjętych z góry zmiennych, 

wyznaczających sposób konstruowania narzędzi badawczych” 

(cyt. za: H. Komorowska, 1989, s.16). 

Wykorzystując badania jakościowe, łatwiej jest, niż w badaniach ilościowych, dotrzeć 

do złożoności i osobliwości co najmniej niektórych badanych zjawisk. Przede wszystkim 

jednak badania jakościowe (studium indywidualnych przypadków) umożliwiają poznanie 

szerszego kontekstu interesujących badacza zjawisk i rozpoznanie ich w warunkach 

naturalnych. Bardzo istotne jest również w tych badaniach partnerskie traktowanie osób 

badanych i liczenie się z ich kompetencjami (Łobocki, 2007).  
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Należy pamiętać o tym, że „wybór właściwego sposobu badań musi być podporządkowany 

optymalnemu rozwiązaniu problemu naukowego. Przykładem rozwiązania korzystającego 

z podejścia pluralistycznego może być eksperyment pedagogiczny, w którym zmienne 

niezależne poddaje się zazwyczaj opisowi i analizie jakościowej, a zmienne zależne - badaniu 

ilościowemu” (Łobocki, 2007, s. 19). 

Przygotowując analizę jakościową dotyczącą funkcjonowania dzieci podczas realizacji 

rocznego programu nietradycyjnego, starałem się uwzględnić, m.in. opinie dzieci, 

ich wypowiedzi, reakcje, ich zaangażowanie oraz aktywność przede wszystkim osób 

niepełnosprawnych. Brałem także pod uwagę sugestie nauczycieli prowadzących zajęcia 

oraz rodziców, którzy je obserwowali. Opis funkcjonowania dzieci w trakcie eksperymentu 

przedstawiłem w rozdziale szóstym.  

W rozdziale piątym szczegółowo zaprezentowałem sylwetki dzieci z dysfunkcjami, których 

wyniki poddane zostały studiom indywidualnych przypadków. 

Charakterystyka nietradycyjnego programu nauczania opartego na zajęciach ruchowych 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” została przedstawiona w dalszej części 

niniejszego rozdziału oraz na przykładzie scenariuszy znajdujących się w załączniku pracy. 

 

4.1.3. Cele pracy 

Sformułowane przeze mnie w niniejszej rozprawie cele mają, zgodnie 

z metodologiczną koncepcją nauk humanistycznych, charakter naukowo-poznawczy 

i praktyczny. 

Celem poznawczym pracy było określenie przydatności piłek edukacyjnych jako 

środka dydaktycznego usprawniającego osiąganie celów kształcenia zintegrowanego. 

Celem praktycznym była realizacja i weryfikacja programu zajęć z wykorzystaniem 

piłek edukacyjnych „edubal” w kształceniu zintegrowanym. 

 

4.2. Problemy i hipotezy badawcze 

Określając problem badawczy rozprawy, należy się przede wszystkim kierować 

faktem, iż  „w badaniach pedagogicznych rdzennie naukowych poszukuje się nie tyle 

potwierdzenia lub zaprzeczenia ogólnej efektywności propagowanej metody nauczania 

czy wychowania, ile ściśle określonych skutków (następstw), jakie pociąga ona za sobą 

w porównaniu z jakąś inną metodą oddziaływania pedagogicznego” (Łobocki, 2007, s. 24).  

W związku z powyższym głównym problemem badawczym postawionym w niniejszej 

rozprawie było pytanie:  
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Czy i w jakim stopniu wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” zwiększy 

efektywność w osiąganiu celów kształcenia zintegrowanego? 

Konsekwencją postawionego problemu głównego było przedstawienie szczegółowych pytań 

badawczych: 

1) Czy program wzbogacony o wykorzystanie piłek edukacyjnych spowoduje  

zmiany w sprawności fizycznej uczniów? 

2) Czy program nietradycyjny oparty na zajęciach wychowania fizycznego 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” spowoduje istotne zmiany 

w ogólnej koordynacji ciała? 

3) Czy program wzbogacony o wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” 

spowoduje większe zmiany w obszarze kompetencji edukacyjnych niż program 

tradycyjny?  

Biorąc pod uwagę postawione powyżej pytania, sformułowałem główną hipotezę: 

Po przez udział dzieci w zajęciach z piłkami edukacyjnymi „edubal” cele 

kształcenie zintegrowanego zostaną zrealizowane co najmniej w takim samym 

stopniu, jak w przypadku programu tradycyjnego. 

Konsekwencją postawienia głównej hipotezy badawczej było sformułowanie hipotez  

szczegółowych:  

1) Program nietradycyjny, w którym wykorzystane zostaną zajęcia ruchowe 

z piłkami edukacyjnymi „edubal”, spowoduje istotne zmiany w sprawności 

fizycznej uczniów. 

2) Program nauczania, w którym wykorzystywane są zajęcia ruchowe z piłkami 

edukacyjnymi, spowoduje korzystne zmiany w ogólnej koordynacji ciała 

badanych dzieci. 

3) Program nietradycyjny może spowodować co najmniej takie same zmiany 

w obszarze kompetencji edukacyjnych, co program tradycyjny. 

 

4.3. Operacjonalizacja zmiennych 

Nieodłącznym elementem każdych badań, a w szczególności ilościowych, są zmienne 

i ich wskaźniki. Według Łobockiego „bez ich uwzględnienia niemożliwy byłby wszelki 

rozsądny pomiar badanych faktów, zjawisk, zdarzeń. One to właśnie czynią taki pomiar 

w pełni możliwy i realny” (Łobocki, 2007, s. 32). 

Uważa on również, że zmienne i wskaźniki są próbą uszczegółowienia problemów 

badawczych i hipotez. Zmienne według niego dotyczą badanych zjawisk ze względu 
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na podstawowe ich cele, natomiast wskaźniki określają każdą z wyodrębnionych zmiennych. 

„Zadaniem ich jest znalezienie empirycznego sensu dla ustalonych zmiennych, 

czyli poddanie ich tzw. operacjonalizacji (por. E. Hornowska, 1989)” (Łobocki, 2007, s. 32).  

Dzięki temu zabiegowi wskaźniki umożliwiają przełożenie zmiennych na wielkości, które 

poddają się badaniom empirycznym.  

W prezentowanych badaniach zmienną niezależną był roczny udział uczniów 

w zajęciach opartych na tradycyjnym programie nauczania oraz nietradycyjnym, podczas 

którego w zajęciach ruchowych wykorzystywane były ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami 

edukacyjnymi „edubal”. 

Zmiennymi zależnymi będzie poziom sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała oraz 

kompetencji edukacyjnych badanych dzieci. 
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Tabela 1. Zmienne zależne i ich wskaźniki 

Zmienne zależne Wskaźniki 
zmiennych 

SP
R

A
W

N
O

ŚC
Ć

 F
IZ

Y
C

Z
N

A
 

      Poziom sprawności fizycznej: 
 szybkość - bieg na dystansie 50 m, 
 siła eksplozywna NN - skok w dal z miejsca, 
 siła RR – ściskanie dynamometru, 
 siła funkcjonalna - zwis na ramionach ugiętych, 
 zwinność - bieg wahadłowy 4 x 10 m 

z przenoszeniem drewnianego klocka, 
 siła tułowia - siady z leżenia, 
 gibkość tułowia - skłon tułowia w przód z pozycji 

stojącej. 

Wybrane próby 
Międzynarodowego 
Testu Sprawności 

Fizycznej 

O
G

Ó
L

N
A

 
K

O
O

R
D

Y
N

A
C

JA
 

C
IA

Ł
A

       Poziom ogólnej koordynacji ciała: 
 przejście po równoważni w tył, 
 przeskoki na jednej nodze (prawej i lewej), 
 boczne przeskakiwanie tam i z powrotem, 
 boczne przekładanie deseczki. 

Test Ogólnej 
Koordynacji Ciała 

Kipharda i Schillinga 
(KTK) i opanowania 

ciała u dzieci w wieku   
5-14 lat. 

K
O

M
PE

TE
N

C
JE

 
E

D
U

K
A

C
Y

JN
E 

 (s
ta

nd
ar

dy
 w

ym
ag

ań
 e

du
ka

cy
jn

yc
h)

 
 

C
Z

Y
T

A
N

IE
 I 

K
O

R
Z

Y
ST

A
N

IE
 Z

 
IN

FO
R

M
A

C
JI

 
 

Poziom opanowania następujących umiejętności: 
 lokalizowanie informacji, 
 analizowanie informacji, 
 interpretowanie informacji, 
 

Test Kompetencji 
(Instytut Badań 

Kompetencji 
w Wałbrzychu) 

 
W

Y
K

O
R

Z
Y

ST
Y

W
A

N
IE

 
W

IE
D

Z
Y

 W
 P

R
A

K
T

Y
C

E 
 

 posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki 
o języku, 

 stosowanie terminów, praw, własności 
i algorytmów matematyczno-
przyrodniczych, 

 wykonywanie obliczeń na liczbach 
mianowanych. 
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4.4. Metody i procedura badań 

W podjętych badaniach zastosowany został eksperyment pedagogiczny, 

który przeprowadziłem w warunkach naturalnych (Brzeziński, 2007; Łobocki, 2007). 

Wykorzystana została technika grup równoległych polegająca na wyłonieniu w badaniach 

trzech grup. 

Badania eksperymentalne pozwalają zweryfikować przydatność stosowania określonych 

programów, metod i form oddziaływań na dzieci i młodzież. Wykorzystanie w badaniach 

eksperymentu pedagogicznego z zastosowaniem techniki grup równoległych pozwala 

dokonać pomiaru określonych zmiennych zarówno w sytuacji zastosowania interesujących 

nas programów, metod lub form oddziaływań wychowawczych, jak również w warunkach 

wykluczających tego rodzaju oddziaływania. Posługując się tego typu metodą, można 

ponadto poddać ścisłej kontroli nie tylko zmienne zależne, ale przede wszystkim zmienne 

niezależne, tj. programy, metody lub formy nauczania. Przeprowadzenie w rzetelny sposób 

tego typu badań posiada bardziej naukowy charakter, niż badania o charakterze 

diagnostycznym. 

Warto zauważyć, że eksperyment pedagogiczny umożliwia poddanie wielostronnej analizie 

zarówno jakościowej, jak i ilościowej uzyskanych za jego pomocą wyników, przy czym 

charakterystyce jakościowej podlegają w szczególności zmienne niezależne, 

czyli zastosowane programy nauczania i wychowania, metody lub formy (Łobocki, 2007). 

Ponadto w eksperymencie metodę uzupełniającą było studium indywidualnych przypadków 

oraz następujące techniki badawcze: obserwacja, analiza dokumentów szkolnych, testy 

psychomotoryczne, motoryczne oraz pedagogiczne.  

W realizowanych badaniach we wszystkich trzech grupach (eksperymentalnej E1, 

eksperymentalnej E2 oraz kontrolnej K) jako zmienną niezależną określiłem realizację 

rocznego programu nauczania „Wesoła szkoła”. Manipulowanie tą zmienną w grupach 

eksperymentalnych 1 i 2  polegało na realizacji rocznego programu nauczania 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” (program nietradycyjny). 

Natomiast w grupie kontrolnej, będącej jedynie punktem odniesienia dla grup 

eksperymentalnych, była to realizacja tradycyjnego programu nauczania „Wesoła szkoła” 

(program tradycyjny). We wszystkich grupach zajęcia prowadzili różni nauczyciele, 

wychowawcy klas, ponieważ wynika to ze specyfiki pracy szkoły. Nauczyciele  

legitymowali się porównywalnym stażem pracy w szkole (od 15-25 lat) oraz stopniem 

awansu zawodowego (gr. E1 – mianowany, gr. E2 - dyplomowany, gr. K – mianowany). 

Pedagodzy prowadzący zajęcia w grupach eksperymentalnych uczestniczyli wcześniej 
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w warsztatach, podczas których prezentowane były możliwości wykorzystania piłek 

edukacyjnych „edubal” w szkole podstawowej. W związku z powyższym zmienna 

zakłócająca, jaką mógł być wpływ doświadczenia zawodowego na jakość prowadzonych 

zajęć, została poddana kontroli przez eksperymentatora. Ponadto nauczyciele prowadzący 

zajęcia w grupach eksperymentalnych rzetelnie i systematycznie realizowali zadania według 

przekazanych scenariuszy oraz sporządzanych na bieżąco obserwacji i przekazywanych 

wytycznych. 

We wszystkich grupach dokonałem pomiaru zmiennych zależnych we wstępnej i końcowej 

fazie eksperymentu (Łobocki, 2007). Aby zadbać o wyeliminowanie zmiennych 

zakłócających nie podano uczniom do jakiej grupy należą, co mogłoby wpływać 

na ich tendencyjne zachowanie. W tym celu także utajniony został przed nimi prawdziwy 

cel eksperymentu. Ponadto pretesty i posttesty przeprowadzone zostały przez 

eksperymentatora oraz osoby z zespołu badawczego, który stanowili przeszkoleni do tego 

celu studenci III roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ponadto 

eksperyment zaprezentowany w niniejszej pracy uzyskał pozytywną opinię Senackiej 

Komisji d.s. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego. 

Na rycinie nr 1 został zaprezentowany schemat planu eksperymentalnego. 
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Wybór i podział grup badanych na podstawie schematu losowania grupowego. 
Uwzględnienie cech natury technicznej, przemawiających za tym, by za grupę 

uznać zespół elementów populacji tworzących naturalny zespół                       
(grupa pierwszoklasistów) w danej szkole* 

       Grupa kontrolna  
                  (K) 
  Badania początkowe 
1. Wybrane próby zdolności 

motorycznych 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych (Instytut Badań 
Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK)      
i opanowania ciała u dzieci      
w wieku 5-14 lat. 

Grupa eksperymentalna II 
(E2) 

 Badania początkowe 
1. Wybrane próby zdolności 

motorycznych 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych (Instytut Badań 
Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK)      
i opanowania ciała u dzieci      
w wieku 5-14 lat. 

Wprowadzenie czynnika 
eksperymentalnego 

NAUCZYCIEL I 
Zajęcia prowadzone w oparciu 

o program „WESOŁA 
SZKOŁA” z wykorzystaniem 
Piłek Edukacyjnych „edubal” 

 
Zajęcia prowadzone w oparciu 

o tradycyjny 
 program  

„WESOŁA SZKOŁA”  
NAUCZYCIEL III 

Wprowadzenie czynnika 
eksperymentalnego 

NAUCZYCIEL II 
Zajęcia prowadzone w oparciu 

o program „W ESOŁA 
SZKOŁA” z wykorzystaniem 
Piłek Edukacyjnych „edubal” 

Grupa eksperymentalna I           
(E1) 

   Badania końcowe 
1. Wybrane próby zdolności 

motorycznych 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych (Instytut Badań 
Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK) 
i opanowania ciała u dzieci 
w wieku 5-14 lat. 

Grupa kontrolna  
(K) 

  Badania końcowe 
1. Wybrane próby zdolności 

motorycznych 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych (Instytut Badań 
Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK)         
i opanowania ciała u dzieci           
w wieku 5-14 lat. 

Grupa eksperymentalna II 
(E2) 

Badania końcowe  
1. Wybrane próby zdolności 

motorycznych 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych (Instytut Badań 
Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK)       
i opanowania ciała u dzieci         
w wieku 5-14 lat. 

Grupa eksperymentalna I 
(E1) 

 Badania początkowe 
1. Wybrane próby  zdolności 

motorycznych. 

2. Test kompetencji dla uczniów 
klas I-szych  
(Instytut Badań Kompetencji). 

3. Test ogólnej koordynacji ciała 
Kipharda i Schellinga (KTK)      
i opanowania ciała u dzieci      
w wieku 5-14 lat. 

Porównanie wyników badań 
Analiza 

Interpretacja 
Wnioski 

 
Rycina 1. Schemat planu eksperymentalnego 

                                                
 Tej samej procedurze badań poddane zostały dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które uczęszczały 
do klas objętych eksperymentem pedagogicznym. Jednakże uzyskane przez nie wyniki badań zostały poddane 
odrębnej analizie, która jako studia indywidualnych przypadków została przedstawiona w rozdziale 5. 5. 



 54

Eksperyment według powyższego planu prowadzony został w czterech etapach. 

Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu we wrześniu 2006 roku pretestów w grupach: 

eksperymentalnej I, eksperymentalnej II i kontrolnej. 

Drugi etap stanowił dobór i podział dzieci do grup badanych: dwóch eksperymentalnych 

i jednej kontrolnej. 

Trzeci etap obejmował realizację rocznego programu nauczania dla klas pierwszych 

„Wesoła szkoła” w grupach eksperymentalnych oraz kontrolnej (od października do maja, 

łącznie 30 tygodni dydaktycznych).  

Zmienną niezależną manipulowałem w trzech grupach w sposób następujący: 

 W grupie eksperymentalnej I i II zajęcia realizowane były w oparciu o program 

nauczania „Wesoła szkoła”, gdzie podczas zajęć z aktywności ruchowej, w wymiarze 

dwóch godzin tygodniowo, wprowadziłem ćwiczenia oraz zabawy z piłkami 

edukacyjnymi „edubal”. Trzecia godzina zajęć ruchowych poświęcona była na inne 

formy aktywności niezwiązane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych 

a przygotowane przez nauczyciela-wychowawcę (np. spacery rekreacyjne oraz 

taniec).  

 W grupie kontrolnej zajęcia prowadzone były także w oparciu o ten sam program 

nauczania, z tą jednak różnicą, że podczas zajęć z aktywności ruchowej uczniowie 

nie wykorzystywali piłek edukacyjnych, tylko realizowali inne formy aktywności 

fizycznej określone w programie nauczania. 

 Zarówno w grupach eksperymentalnych, jak i kontrolnej w takich samych zajęciach 

jak ich zdrowi rówieśnicy uczestniczyły dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Uczniowie ci byli poddani także takim samym pretestom 

oraz posttestom, ponieważ ich dysfunkcje nie uniemożliwiały im tego. 

We wszystkich grupach obowiązywał ten sam dwudziestogodzinny plan lekcji, a liczba zajęć 

z aktywności ruchowej była dla wszystkich również taka sama i wynosiła trzy godziny 

tygodniowo. 

Czwartym etapem było wykonanie na przełomie maja i czerwca posttestów w obu grupach 

eksperymentalnych oraz kontrolnej, a także przeprowadzenie w późniejszym terminie analizy 

zebranych wyników. 

Uzyskane wyniki badań opracowane zostały statystycznie przy użyciu programu 

STATISTICA 9.0, zgodnie z obowiązującymi pod tym względem zasadami.
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4.5. Charakterystyka badanych dzieci i kryteria doboru grup eksperymentalnych 

W badaniach eksperymentalnych uczestniczyło 58 uczniów klas pierwszych 

z oddziałami integracyjnymi Szkoły Podstawowej nr 43 we Wrocławiu, w tym 8 dzieci 

z dysfunkcjami. Badana grupa składała się z 27 dziewcząt i 31 chłopców. 

Wybór szkoły, w której zdecydowałem się realizować badania, był celowy. Celowość 

tę wyznaczała przede wszystkim możliwość przeprowadzenia rocznego eksperymentu 

pedagogicznego, przygotowanie pedagogiczne uczestniczących w nim nauczycieli, 

porównywalność środowiska rodzinnego dzieci (szkoła rejonowa) oraz fakt, iż badania 

pilotażowe realizowałem właśnie w tej placówce (Łobocki, 2007, Brzeziński, 2007). 

Na uwagę zasługuje to, że nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych grupach 

w badaniach właściwych uczestniczyli również w prowadzonych przeze mnie badaniach 

pilotażowych, podczas których nabywali doświadczeń w prowadzeniu zajęć ruchowych 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”. Co bardzo istotne, szkoła, w której 

prowadziłem badania, jako jedna z pierwszych we Wrocławiu uczestniczyła w projekcie 

promującym wprowadzanie piłek edukacyjnych do szkół podstawowych. Przy tej okazji 

jej nauczyciele wielokrotnie brali udział w szkoleniach i pokazach związanych 

z wykorzystaniem piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym.  

O ile dobór szkoły, którym się kierowano przed rozpoczęciem eksperymentu, 

był jak najbardziej celowy, o tyle dobór klas i, co za tym idzie, dzieci w nim uczestniczących 

był jak najbardziej losowy i związany z jego realizacją w warunkach naturalnych. 

Podczas doboru grup należy pamiętać, że ich „całkowita równoważność jest niemożliwa, 

zwłaszcza, gdy eksperyment prowadzony jest w warunkach naturalnych. Eksperymentator 

skazany jest tutaj na funkcjonujące od dawna grupy (klasy szkolne, itp.). Na ogół nie ma więc 

wpływu na ich powstanie, jak ma to miejsce w eksperymentach przeprowadzanych 

w warunkach laboratoryjnych. W każdym razie w badaniach eksperymentalnych na gruncie 

pedagogiki nie jest rzeczą możliwą dobrać grupy w ten sposób, by być całkowicie pewnym, 

że w grupie kontrolnej uzyskano by dokładnie te same wyniki, co w grupie eksperymentalnej 

– gdyby i tam wprowadzono czynnik eksperymentalny (zmienną niezależną). Badacz nie jest 

w stanie kontrolować wpływów wszystkich możliwych zmiennych zakłócających. Każda 

najbardziej wnikliwie dobrana grupa pozostanie zawsze pewną niewiadomą 

dla eksperymentatora, choćby z powodu różnicowania objętych badaniami osób pod 

względem ich pochodzenia, cech osobowości, zainteresowań, poziomu inteligencji, itp. 

(por. E. Aronson i inni, 1990, s. 15; A. Rubin, E. Babbie, 1997, s. 287). (…) Nie zawsze 

też o względnie poprawnym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych może 
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zadecydować dobór losowy. Tak na przykład, jeśli eksperymentator ma do swej dyspozycji 

tylko dwie grupy, o których wie, że jedna z nich pod względem badanych zmiennych 

uzyskuje lepsze wyniki od tej drugiej, to ma prawo decydować się na dobór świadomy, 

a niejednokrotnie dobór taki okazuje się metodologicznie bardziej poprawny niż dobór 

losowy (por. Łobocki, 1999, s. 162-171). To znaczy, do grupy eksperymentalnej zalicza 

wtedy tę z mniej korzystnymi wynikami badań; do grupy kontrolnej zaś tę z bardziej 

dodatnimi wynikami, a nie odwrotnie”. (Łobocki, 2007, s. 125-126). 

Uwzględniając powyższe uwagi, przygotowałem eksperyment pedagogicznym, w którym, 

ze względu na jego realizację, dobór dzieci do poszczególnych grup odbył się losowo, 

to wynika ze sposobu rekrutacji, przyjętego w szkole. Natomiast podział na grupy 

eksperymentalne i kontrolną był świadomy w przypadku grupy eksperymentalnej E2, która 

chociaż w teście kompetencji uzyskała porównywalne z pozostałymi grupami wyniki, 

to jednak w przypadku sprawności fizycznej i ogólnej koordynacji ciała wypadła najgorzej. 

Drugą z grup eksperymentalnych (E1) wytypowałem losowo, co związane było 

z porównywalnymi wynikami badanych zmiennych w pretestach. Grupę eksperymentalną E1 

stanowiło 9 dziewcząt i 10 chłopców, w tym 3 dzieci o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych, w grupie eksperymentalnej E2 znalazło się 9 dziewcząt i 8 chłopców, w tym 3 

dzieci niepełnosprawnych, natomiast w grupie kontrolnej K znalazło się 9 dziewcząt i 13 

chłopców, w tym 2 osoby z dysfunkcjami. Liczebność dzieci w poszczególnych grupach 

w ujęciu całościowym, z podziałem na płeć oraz liczbę osób o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (z dysfunkcjami) przedstawia rycina nr 2. 

 
 Liczba wszystkich uczestników badań 

58 osób  
(w tym 8 osób z dysfunkcjami) 

Grupa eksperymentalna E1 
19 uczniów 

(w tym 3 z dysfunkcjami) 

Grupa eksperymentalna E2 
17 uczniów 

(w tym 3 z dysfunkcjami) 
 

Grupa kontrolna K 
22 uczniów 

(w tym 2 z dysfunkcjami) 
 

9 
dziewcząt 

10 
chłopców 

9 
dziewcząt 

8 
chłopców 

13 
chłopców 

9 
dziewcząt  

 

Rycina 2. Liczba uczniów uczestniczących w eksperymencie pedagogicznym 



 57

4.6. Opis narzędzi badawczych 

Wybór zastosowanych w badaniach narzędzi związany był ze znaczeniem 

poszczególnych sfer wpływających na powodzenie dziecka w szkole. Ponadto o gotowości 

ucznia do nauki oraz jego powodzeniach w szkole decyduje rozwój takich elementów, 

jak sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała, orientacja w przestrzeni, koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, czytanie, rachowanie i rozumowanie (Pawłucki, 1984, 

Krajewski, 2007). 

W przeprowadzonych badaniach początkowych i końcowych (pretestach i posttestach) 

wykorzystałem trzy testy, z których dwa dotyczyły sfery motorycznej, a jeden - sfery 

intelektualnej badanych osób.  

Do określenia opanowania kompetencji edukacyjnych, a tym samym standardów wymagań 

edukacyjnych dla I etapu nauczania, wykorzystałem Test Kompetencji dla uczniów klas 

pierwszych przygotowany przez pracowników Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu. 

Jest to test o zróżnicowanej i atrakcyjnej formie stanowiący wystandaryzowane 

i znormalizowane narzędzie do wszechstronnego sprawdzenia kompetencji edukacyjnych 

(standardów wymagań egzaminacyjnych): czytania, pisania, ujmowania świata w kategoriach 

matematycznych, rozpoznawania otaczającej przyrody. Jest to jeden z testów, użytych przez 

wałbrzyski Instytut Badań Kompetencji w badaniach masowych w latach 2000-2003, 

podczas których przebadanych zostało 200 tysięcy uczniów klas I-III kształcenia 

zintegrowanego, co pozwoliło na opracowanie normalizacji osiągniętych wyników.  

Zadania w  teście zostały wzbogacone o proste i czytelne wskaźniki pomiarowe opracowane 

na podstawie szczegółowej analizy zebranych wyników.  

Przy użyciu tego testu możemy zbadać poziom opanowania następujących kompetencji 

dotyczących czytania i korzystania z informacji oraz dotyczących posługiwania się wiedzą 

w praktyce: 

 Lokalizowanie informacji  

Standard I. Czytanie 

Uczeń odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę 

obywatelską): 

 uczeń czyta teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory 

poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej 

(I. 1b) 

 uczeń odczytuje dane z tekstu źródłowego (I. 4a) 
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 Analizowanie informacji 

Standard II. Czytanie 

Uczeń odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę 

obywatelską): 

 uczeń czyta teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory 

poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej 

(I. 1b) 

 uczeń odczytuje dane z tekstu źródłowego (I. 4a) 

Standard III. Rozumowanie 

Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:  

  - uczeń porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej (III. 1d) 

 Interpretowanie informacji 

Standard I. Czytanie 

Uczeń odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę 

obywatelską): 

 uczeń czyta teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory 

poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej 

(I. 1b) 

 uczeń odczytuje dane z tekstu źródłowego (I. 4a) 

Standard III. Rozumowanie 

Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:  

 uczeń sytuuje je w przestrzeni (III. 1a) 

 Posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku 

Standard V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

 uczeń posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji 

spotykanych w środowisku (V. 1) 

 Stosowanie terminów, praw, własności i algorytmów matematyczno-przyrodniczych 

Standard III. Rozumowanie 

 Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:  

 liczb (III. 6a) 
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 Wykonywanie obliczeń na liczbach mianowanych 

Standard III. Rozumowanie 

 Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:  

 liczb (III. 6a) 

W nawiasach podane zostały numery standardów wymagań edukacyjnych dla szkoły 

podstawowej opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano siedem prób z Międzynarodowego 

Testu Sprawności Fizycznej (Drabik i wsp. 2002). 

Badanie to określa poziom rozwoju zdolności motorycznych, takich, jak siła, szybkość, moc, 

zwinność, gibkość. Zrezygnowałem z biegu na dystansie 600 m, ponieważ nie wszyscy 

rodzice wyrazili zgodę na wykonanie tej próby. Ponadto przy szkole, która znajduje 

się w centrum miasta, nie ma terenu, na którym można by było przeprowadzić próbę 

wytrzymałości biegowej.  Test ten jest znormalizowany, a także wielokrotnie przebadany 

pod względem rzetelności, obiektywności i selektywności. Badanie obejmowało siedem 

prób, takich jak: 

 szybkość – bieg na dystansie 50 m, 

 siła eksplozywna NN – skok w dal z miejsca, 

 siła RR – ściskanie dynamometru, 

 siła funkcjonalna – zwis na ramionach ugiętych, 

 zwinność – bieg wahadłowy 4 x 10 m – z przenoszeniem drewnianego klocka, 

 siła tułowia – siady z leżenia, 

 gibkość tułowia – skłon tułowia w przód z pozycji stojącej 

Do badania poziomu koordynacji ruchowej wykorzystałem Test Koordynacji Ciała 

Kipharda i Schillinga (KTK), dzięki któremu można zdiagnozować ogólną koordynację 

ciała i opanowanie ciała u dzieci w wieku 5-14 lat. 

Test  KTK daje dokładną ocenę ogólnej koordynacji ciała i nadaje się do ustalenia 

zahamowania w rozwoju ogólnej koordynacji ciała u dzieci w wieku 3-14 lat. Stwierdzono 

małą wyćwiczalność zadań testu KTK i dzięki temu umożliwia to zastosowanie 

go do kontroli ćwiczeń terapii psychomotorycznych. Rzetelność tego testu sprawdzono 

na około 800 dzieciach w wieku od 3 do 14 lat i wyniosła dla poszczególnych prób wyniosła 

r = 0,80, a dla całości testu r = 0,93 (Staśkiel, 1978). 

Test obejmuje cztery próby, takie jak: 

 przejście po równoważni w tył, 
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 przeskoki na jednej nodze (prawej i lewej), 

 boczne przeskakiwanie tam i z powrotem, 

 boczne przekładanie deseczki. 

Dokładny opis wszystkich narzędzi zastosowanych w niniejszej dysertacji znajduje się 

w aneksie w załączniku nr 2. 

 

4.7. Charakterystyka zajęć ruchowych z piłkami edukacyjnymi „edubal” 

wykorzystanych w programie nietradycyjnym. 

Czym są piłki edukacyjne „edubal”? – specjalnie zaprojektowany zestaw piłek 

do mini gier zespołowych, które powstały głównie z myślą o rozwoju ruchowym dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. Jednakże ze względu na ich liczebność (90 sztuk) oraz inne 

specyficzne cechy – kolory (zielone, czerwone, niebieskie, żółte) i nadruki cyfr od 0-9, 

liter wielkich i małych oraz znaki działań matematycznych (+), (-), (:), (<), (>), oraz znak 

poczty e-mail’owej znajdują daleko szersze zastosowanie.  

Zabawy z piłkami edukacyjnymi „edubal” oparte są na naturalnych formach ruchu (bieg, 

skok, rzut, chwyt) co powoduje, że są one dostępne dla mniej lub bardziej sprawnych 

ruchowo dzieci. Zajęcia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” dają możliwość 

wykazania się dzieciom zarówno sprawnym, jak i mniej sprawnym ruchowo także walorami 

intelektualnymi (Rokita, Rzepa,  2002). W związku z tym możliwość udziały wszystkich 

dzieci w zabawie powoduje, że szkolna aktywność fizyczna staje się mniej selektywna, 

a współpraca i współdziałanie w zespole wyposaża dzieci w istotne i pożądane umiejętności 

interpersonalne i wybrane właściwości osobowościowe. 

Podstawowym kryterium podziału aktywności ruchowej dzieci, podczas której 

wykorzystywane są piłki edukacyjne jest forma zajęć. W związku z tym możemy je podzielić 

na: 

- ćwiczenia – dzieci wykorzystując piłki edukacyjne starają się wykonywać polecenia 

nauczyciela, który dokładnie określa cel ćwiczenia i sposób jego wykonania 

np. wykonanie tylu podań oburącz do partnera,  na ile wskazuje wartość cyfry na piłce, 

- zabawy  –  dzieci mają określony scenariusz postępowania, a ich aktywność jest tylko 

w niewielkim stopniu ograniczona i charakteryzuje się dużą spontanicznością 

np. „Berek bieżny”, w którym wszystkie dzieci posiadają piłki „edubal”, a jedno z nich 

z piłką, na której znajduje się cyfra „5”, jest berkiem. Przekazanie berka polega 

na wymianie piłek pomiędzy berkiem a dotkniętą osobą. Osoba dotknięta może jednak 
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uchronić się przed przekazaniem berka jeżeli poda działanie, którego wynikiem będzie 

liczba „5”.  

- zadania  –  dzieci mają określony cel zadania, który jest przed nimi stawiany, jednak 

sposób postępowania w drodze do jego osiągnięcia, zależy tylko od ich inwencji 

twórczej np.  Każde dziecko posiada piłkę edukacyjną „edubal” i porusza się z nią 

w dowolny sposób. Na sygnał nauczyciela dzieci dobierają się w pary, tak aby z głosek 

lub samogłosek widniejących na ich piłkach utworzyć sylaby, a następnie łączą się 

w trójki lub czwórki, układając krótkie wyrazy. 

- gry  -  na tym etapie nauczania gry powinny być mało skomplikowane i bazować 

na naturalnych formach ruchu np. „Gra w dwa ognie” gdzie tylko piłka o określonym 

wcześniej kolorze „zbija” zawodnika, a inna, w innym kolorze, może go ochronić przed 

„zbiciem”.  

Biorąc pod uwagę zaprezentowany podział warto podkreślić, że w zajęciach z piłkami 

edukacyjnymi nie tylko forma oddziaływania będzie decydowała o ich efektywności, 

ale także liczba dzieci uczestniczących w rozwiązywaniu określonego zadania np. 

- zajęcia zespołowe – podczas których wszystkie dzieci wspólnie dążą do osiągnięcia 

celu. Takie rozwiązanie pozwala na aktywny udział wszystkich uczniów, nawet tych 

mniej sprawnych i gorzej uczących się, którzy baliby się brać na siebie 

odpowiedzialność za losy zadania. 

- zajęcia w małych grupach – najczęściej wykorzystywane podczas zajęć ruchowych 

z piłkami „edubal”, podczas których uczniowie bardzo intensywnie współpracują 

ze sobą w celu rozwiązania postawionego problemu. Pojawia się również element 

rywalizacji, który dodatkowo mobilizuje do szybkiego działania, ale co bardzo istotne 

uczy wygrywać i przegrywać. 

- zajęcia indywidualne – mogą być często stosowane jako zadania dodatkowe dla 

uczniów, którzy bardzo szybko rozwiązują postawione zadania lub dla tych, którzy nie 

radzą sobie z nimi i konieczne jest zastosowanie zadań prostszych, ale równie 

atrakcyjnych. 

Jak podaje A. Żak, wykorzystywanie podczas zajęć piłek sprzyja wszechstronnemu 

rozwojowi dziecka – rozwojowi ruchowemu, rozwojowi funkcji percepcyjnych, 

poznawczych, rozwojowi społecznemu, a w szczególności: 

 realizacji jednego z założeń reformy oświaty, jakim jest dostosowanie sposobu 

nauczania do naturalnej w tym wieku aktywności ruchowej dziecka, 

 integrowaniu zespołu przedszkolnego i szkolnego, 
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 rozwijaniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

 kształceniu umiejętności współdziałania w zespole, przestrzegania reguł, zasad, 

podejmowania decyzji, odpowiedzialności, zachowania w roli zwycięzcy 

i pokonanego, 

 polisensorycznemu uczeniu się, każde dziecko ma szanse uczenia się zgodnie 

z preferowanym przez siebie systemem sensorycznym, 

 zapobieganiu powstawaniu wad postawy, 

 rozwijaniu spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej oraz 

koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 

 kształceniu uwagi, pamięci, myślenia, wyobraźni, 

 rozbudzaniu ciekawości poznawczej, aktywności umysłowej, 

 rozwijaniu pomysłowości, kreatywności, twórczości, 

 planowaniu czynności, 

 rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń, 

 przeżywaniu pozytywnych emocji - radości, przyjemności oraz rozładowaniu 

napięcia nerwowego i obniżaniu tonusu mięśniowego (Żak A., 2004).  

Wnioski te, mimo że bardzo obiecujące, powstały na podstawie obserwacji dzieci podczas 

zajęć i nie zostały potwierdzone empirycznie przez autorkę. 

Zabawy z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”, przygotowane w odpowiedni 

sposób, potrafią być czynnikiem integrującym dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Dzięki temu 

takie zajęcia tworzą przyjazną atmosferę, budują poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają 

akceptowaniu dziecka jako osoby, która potrzebna jest grupie, i odwrotnie - grupa jest 

jej potrzebna.  

W tego typu grupach najlepiej sprawdzają się zajęcia zespołowe i w małych grupach, 

w których element rywalizacji nie jest najistotniejszy. Często to właśnie te dzieci, którym 

zajęcia na sali sportowej nie zawsze dobrze się kojarzą, są najbardziej spełnione i potrzebne 

jak nigdy dotąd. 

 Te wszystkie wymienione aspekty towarzyszące edukacji dziecka na etapie kształcenia 

zintegrowanego, sprzyjają  skutecznemu i trwałemu procesowi uczenia się przez poznawanie 

i doświadczanie. 

Wykorzystanie piłek „edubal” podczas aktywności ruchowej może stanowić atrakcyjne 

uzupełnienie standardowych zajęć realizowanych w integracyjnych grupach szkolnych. 

Umiejętne wykorzystanie „edubali” w procesie dydaktyczno - wychowawczym czy 
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terapeutycznym staje się pomocnym instrumentem we wszechstronnym przygotowaniu 

dziecka do szeroko rozumianego życia społecznego, gdyż poprzez specyfikę zajęć  

angażowana jest cała sfera doznań fizycznych, psychicznych i społecznych (Krajewski, 

Cichy, 2009).  

Stosowane w wyżej opisywanych zajęciach z piłkami edukacyjnymi rozwiązania stwarzają 

dziecku sytuację dzięki której może wykazać się dużą aktywnością umysłową i wytrwałością 

w dążeniu do osiągania nie tylko celu indywidualnego, ale również grupowego. 

Nauczycielowi natomiast, zajęcia takie, dają możliwość oceny relacji społecznych w grupie, 

a przyjmowanie na siebie przez dzieci różnorodnych ról i wykonywanie w związku z nimi 

zadań pozwala dostrzec pomysłowość, zaangażowanie, pasję, ofiarność i aktywność twórczą 

dziecka. Sam udział w ćwiczeniach, zabawach i grach z piłkami powoduje wyrażanie o wiele 

większej ilości treści (niż tylko działania), daje także dzieciom możliwość zdobywania 

doświadczeń i wiedzy o nich samych (Krajewski, Cichy, 2009). 
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5. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 
 

5.1. Poziom sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała i kompetencji 

edukacyjnych przed rozpoczęciem eksperymentu 

Analizowane wyniki uzyskane przez dzieci, z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz 

kontrolnej K, uczestniczące w eksperymencie, wykazują typową dla prezentowanego 

materiału dużą zmienność oraz asymetrię rozkładów. Dostrzega się też pewną grupę 

obserwacji odstających, ale można przypuszczać, że jest to specyfika badanych dzieci. 

Używanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego jako miar opisujących badane 

zmienne, obarczone byłoby bardzo dużym błędem. Dlatego też w dalszej analizie posłużyłem 

się miarami położenia: medianą, kwartynami i odchyleniem kwartalnym (ćwiartkowym), 

a do testowania różnic pomiędzy interesującymi mnie grupami zastosowałem testy rang 

(nieparametryczne). W przypadku porównania więcej niż dwóch grup stosowałem 

nieparametryczny test ANOVA Kruscala Wallisa, natomiast dla porównania dwóch grup 

płciowych posłużyłem się testem U- Manna Whitney’a. W trakcie analiz zaprezentowałem 

wartość p – prawdopodobieństwo testowe. Wszystkie stosowane testy statystyczne 

rozpatrywane były na poziomie istotności  =0.05 (poziom dopuszczalnego błędu). 

W przedstawionej analizie badań medianę, jako miarę położenia, do której najczęściej 

występowały odwołania, wykorzystywałem zamiennie z takimi terminami, jak wartość 

typowa lub wartość środkowa.  

Dokonując porównań typowych wartości w grupach płciowych, zaobserwowałem 

w większości przypadków bardzo niewielkie różnice. Tam, gdzie owe różnice były widocznie 

większe, należało wskazać na fakt zmniejszenia liczności grup z powodu podziału 

na podgrupy płciowe. Stąd porównania grup płciowych zostały pominięte jako nieistotne 

we właściwej części pracy, ale w całości umieszczone w aneksie (załącznik 4,               

Ryciny 69-125).
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5.1.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci. 

Poziom sprawności fizycznej oceniono na podstawie wyników uzyskanych przez 

uczniów w siedmiu próbach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej składającego 

się z następujących prób: bieg na dystansie 50 m, skok w dal z miejsca, dynamometria 

dłoniowa, zwis na ramionach ugiętych, bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m 

z przenoszeniem klocka, siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s oraz skłon tułowia 

w przód w staniu (Pilicz i wsp. 2004).  

Środkowe wartości, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

szybkości, przedstawiono na rycinie nr 3. 

 

Porównanie badanych grup
     Zmienna: SZYBKOŚĆ_1       
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Rycina 3.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej w grupach K, 

E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,8634) 
 

 
Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej oraz obu grup 

eksperymentalnych nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby szybkości (zob. tabela nr 5, 

załącznik 3 w aneksie). Najlepszy typowy wynik w odniesieniu do próby szybkości uzyskała 

grupa eksperymentalna E1 ( M E1 =10,010 s), nieco gorszy wynik grupa eksperymentalna E2 

( M E2 =10,180 s), natomiast grupa kontrolna K uzyskał najniższą wartość mediany 

( M K =10,350 s). 
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Środkowe wartości wyników badań wstępnych w odniesieniu do próby mocy, jakie 

uzyskały w pretestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K, przedstawiono na rycinie nr 4. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 4.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie mocy w grupach K, E1 i E2 – 

badania przedeksperymentalne (p=0,1459) 
 

 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej oraz obu grup 

eksperymentalnych nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby mocy (zob. tabela nr 5, załącznik 3 

w aneksie). Grupa kontrolna K uzyskała najwyższą wartość mediany na poziomie ( M K =1,20 

m), natomiast grupy eksperymentalna E1 oraz eksperymentalna E2 tylko nieco niższe typowe 

wartości, odpowiednio ( M E1 =1,14 m; M E2 =1,12 m). 

Analizując wyniki badań, wykazano, iż w próbie mocy rozkłady wyników w grupach 

eksperymentalnych E1 i E2 były bardzo podobne, natomiast grupa kontrolna K uzyskała 

nieco wyższą środkową wartość punktową w stosunku do pozostałych grup.
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Na rycinie nr 5 przedstawiono środkowe wartości wyników, jakie uzyskały 

w badaniach wstępnych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K w odniesieniu do próby siły statycznej (dynamometria dłoniowa). 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 5.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej mierzonej 

dynamometrem w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,2862) 
 

 

Jak widać na rycinie, rozkłady wyników próby siły statycznej, uzyskanych 

w badaniach wstępnych przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych i kontrolnej 

kształtowały się na podobnym poziomie. Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy 

kontrolnej K oraz obu grup eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu 

początkowym różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby siły 

statycznej (zob. tabela nr 5, załącznik 3 w aneksie). Grupa kontrolna K uzyskała najwyższą 

wartość mediany ( M K =15,0 kg), nieco niższą wartość typową uzyskała grupa 

eksperymentalna E2 ( M E2 =14 kg), natomiast najgorszy wynik uzyskała grupa 

eksperymentalna E1 ( M E1 =13 kg).
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Na kolejnej rycinie - nr 6 przedstawiono środkowe wartości wyników, jakie uzyskały 

w badaniach początkowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K w stosunku do próby siły funkcjonalnej. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 6.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej w grupach K, E1 

i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,6131) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup 

eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby siły funkcjonalnej - zwis 

na ramionach ugiętych (zob. tabela nr 5, załącznik 3 w aneksie).  

Na podstawie  analizy wyników badań wykazano, iż w próbie dotyczącej siły funkcjonalnej 

rozkłady wyników we wszystkich grupach były podobne, a najwyższą wartość typową 

osiągnęły dzieci z grupy eksperymentalnej E1 ( M E1 =11,50 s). W grupie eksperymentalnej E2 

wartość środkowa wyniosła ( M E2 =9,02 s). Najgorszy wynik uzyskała grupa kontrolna K 

( M K =8,42 s). 
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Na rycinie nr 7 przedstawiono typowe wartości wyników badań w odniesieniu 

do próby zwinności, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 

i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 7.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności w grupach K, E1 i E2 – 

badania przedeksperymentalne (p=0,4654) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej oraz obu grup 

eksperymentalnych nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby zwinności (zob. tabela nr 5, 

załącznik 3 w aneksie). Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najlepszą wartość środkową 

( M E2 =14,990 s). Grupy eksperymentalna E1 uzyskała tylko nieco niższa wartość typową 

( M E1 =15,265 s). Najgorszy wynik osiągnęła grupa kontrolna K ( M K =15,780 s). 

Dokonując analizy wyników badań, wykazano ponadto, iż w próbie zwinności rozkłady 

wyników we wszystkich badanych grupach były bardzo zbliżone.
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Środkowe wartości wyników, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do próby siły 

mięśni tułowia, przedstawiono na rycinie 8. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 8.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły mięśni tułowia w grupach K, E1 

i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0696) 
 
 

Dokonując porównania wyników uzyskanych przez grupy eksperymentalne E1 i E2 

oraz kontrolną K w badaniu przedeksperymentalnym, stwierdzono, że nie wykazują 

one różnic istotnych statystycznie pomiędzy nimi w odniesieniu do próby siły mięśni tułowia 

(zob. tabela nr 5, załącznik 3 w aneksie). Grupa eksperymentalna E1 uzyskała najlepszy 

wynik w ilości powtórzeń, a wartość mediany jej przypadku wyniosła ( M E1 =17,5). Najgorszy 

wynik w próbie siadów z leżenia uzyskała grupa kontrolna K ( M K =14,0). W przypadku 

grupy eksperymentalna E2 wartość typowa wyniosła ( M E2 =14,5). Ponadto przeprowadzona 

analiza wyników badań wykazała, iż w obszarze siły mięśni tułowia rozkłady wyników 

w grupach E2 i K były bardzo zbliżone, a w grupie E1 uzyskana wartość typowa znajdowała 

się na nieco wyższym poziomie.
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Rycina nr 9 zaprezentowana poniżej odzwierciedla środkowe wartości wyników, jakie 

uzyskały w badaniach wstępnych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci 

z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby gibkości. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 9.  Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości w grupach K, E1 i E2 – 

badania przedeksperymentalne (p=0,0186) 
 
 

Jak widać na rycinie nr 9,  rozkłady wyników próby gibkości uzyskanych w badaniach 

wstępnych przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych i kontrolnej były 

zróżnicowane. Istotna statystycznie różnica wystąpiła pomiędzy grupą kontrolną K a grupą 

eksperymentalną E1 (p=0,0315). Nie odnotowano natomiast istotnych różnic pomiędzy 

grupami K i E2 oraz grupami eksperymentalnymi E1 i E2 (zob. tabela nr 5, załącznik 3 

w aneksie). Analizując wyniki badań, wykazano, iż w próbie gibkości, rozkłady wyników 

w grupach eksperymentalnych E1 i E2 były podobne ( M E1 =0,5 cm; M E2 =0 cm), natomiast 

grupa kontrolna K uzyskała najlepszy wynik o wartości mediany ( M K =7,0 cm). 

 

Biorąc pod uwagę rezultaty przed-eksperymentalnych wyników badań określających 

poziom sprawności fizycznej ze wszystkich trzech grup, stwierdzono, że: 

 Jedyna różnica istotna statystycznie wystąpiła pomiędzy grupą kontrolną K a grupą 

eksperymentalną E1 w próbie gibkości (p=0,0186). Warto zwrócić uwagę, 
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że w przypadku gibkości wystąpiła różnica bardzo bliska istotności statystycznej 

pomiędzy grupą kontrolną K a eksperymentalną E2 (p=0,0925) 

 Brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy poszczególnymi grupami, 

w pozostałych obszarach, świadczy o porównywalności grup badanych w początkowej 

fazie eksperymentu, w zakresie sprawności fizycznej. 

 Grupa eksperymentalna E1 uzyskała zdecydowanie lepszy wynik od pozostałych grup 

w próbie siły mięśni tułowia, a grupa kontrolna K wyraźnie lepszy od obu 

eksperymentalnych w próbie gibkości. 

 Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych próbach sprawności fizycznej, 

należy zauważyć, że uzyskane wartości środkowe we wszystkich grupach w próbie 

szybkości, mocy, siły statycznej, siły funkcjonalnej oraz zwinności są podobne. 

Statystyki opisowe odzwierciedlające wyniki uzyskane w pretestach przez badane 

dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 między innymi 

w odniesieniu do siedmiu badanych prób sprawności fizycznej przedstawiają tabele nr 11, 

12 i 13 znajdujące się w aneksie w załączniku 3.
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5.1.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci 

Do określenia ogólnej koordynacji ciała dzieci posłużono się Testem Koordynacji 

Ciała Kipharda i Schillinga (KTK), składającym się z czterech prób służących wyłącznie do 

badania cechy „ogólnej koordynacji ciała” i opanowania ciała u dzieci w wieku 5 – 14 lat. 

Narzędzie to pozwala na uzyskanie informacji odnośnie ogólnej koordynacji ciała 

wykazywanej przez dzieci, a także ocen cząstkowych ogólnej koordynacji ciała mierzonych 

za pomocą następujących prób: przejścia po równoważniach w tył, przeskoków na jednej 

nodze (prawej i lewej), bocznego przeskakiwania tam i z powrotem, oraz bocznego 

przekładania deseczek. 

Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby przejścia 

po równoważni, przedstawiono na rycinie nr 10. 
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Rycina 10. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia po równoważniach 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0290) 
 
 

Jak widać na rycinie nr 10, rozkłady wyników próby przejścia po równoważni w tył, 

uzyskanych w badaniach wstępnych przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych 

i kontrolnej, kształtowały się na zróżnicowanych poziomach. Różnica istotna statystycznie 

wystąpiła pomiędzy grupą eksperymentalną E2 a grupą kontrolną K, p=0,0367. 

Nie odnotowano natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami K i E1 oraz 

grupami eksperymentalnymi E1 i E2 (zob. tabela nr 8, załącznik 3 w aneksie). 
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Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie przejścia po równoważni rozkłady wyników 

w grupach eksperymentalnych E1 i K były podobne, natomiast grupa eksperymentalna E2 

uzyskała znacznie niższą środkową wartość punktową w stosunku do grupy E1 i K 

( M K =48,0 pkt; M E1 =43,50 pkt; M E2 =26,50 pkt). 

Środkowe wartości wyników w ujęciu punktowym, jakie uzyskały w pretestach 

badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K 

w odniesieniu do próby przeskoków na jednej nodze (prawej i lewej), przedstawiono 

na rycinie nr 11. 
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Rycina 11. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze 

(prawej i lewej) w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne   (p=0,1436) 
 

 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup 

eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby przeskoków na jednej nodze 

(zob. tabela nr 8, załącznik 3 w aneksie).  

Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie przeskoków na jednej nodze (lewej i prawej) 

rozkład wyników w grupach eksperymentalnej E1 i kontrolnej K był podobny ( M E1 =40,50 

pkt; M K =38,0). Grupa eksperymentalna E2 uzyskała nieco niższą w stosunku do grupy E1 

i K wartość mediany ( M E2 =31,50 pkt). 
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Na rycinie nr 12, zaprezentowanej poniżej, przedstawiono środkowe wartości 

wyników, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby bocznego przeskakiwania tam 

i z powrotem. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  BOCZNE PRZESKOKI_1
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Rycina 12. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania tam 

i z powrotem w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0054) 
 
 

Jak widać na rycinie 12, rozkłady wyników próby bocznego przeskakiwania tam 

i z powrotem, uzyskanych w badaniach wstępnych przez dzieci objęte badaniami z grup 

eksperymentalnych i kontrolnej, kształtowały się na różnych poziomach. Różnica istotna 

statystycznie wystąpiła pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 (p=0,0241), a także 

między grupą eksperymentalną E2 a kontrolną K (p=0,0078). Nie odnotowano natomiast 

istotnych różnic pomiędzy grupami K i E1 (zob. tabela nr 8, załącznik 3 w aneksie). 

Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie bocznego przeskakiwania rozkłady wyników 

w grupach eksperymentalnej E1 i kontrolnej K były podobne, natomiast grupa 

eksperymentalna E2 uzyskała niższą środkową wartość punktową w stosunku do grupy E1 

i K ( M E1 =43,0 pkt; M K =41,50 pkt; M E2 =34,0 pkt).
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

bocznego przekładania deseczek, przedstawiono na rycinie nr 13. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  PRZEKŁADANIE DESECZEK_1
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Rycina 13. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przekładania deseczek 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,7161) 
 
 

Zarówno w grupie kontrolnej K, jak i w obu grupach eksperymentalnych E1 i E2 

środkowe wartości wyników uzyskanych przez badane dzieci nie wykazały w badaniu 

przedeksperymentalnym istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu 

do próby bocznego przekładania deseczek (zob. tabela nr 8, załącznik 3 w aneksie). 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najlepszy wynik o wartości mediany ( M E2 =56,50 pkt). 

Grupy kontrolna K oraz eksperymentalna E1 uzyskały nieco niższe, ale bardzo zbliżone 

do siebie wartości typowe ( M K =56,0 pkt; M E1 =55,50 pkt). 

Analiza wyników badań wykazała, iż w obszarze bocznego przekładania deseczek rozkłady 

wyników we wszystkich grupach były zbliżone.
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Rycina nr 14 zaprezentowana poniżej odzwierciedla środkowe wartości punktowe, 

jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci 

z grupy kontrolnej K w odniesieniu do oceny całościowej ogólnej koordynacji ciała. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna: OGÓLNA KOORDYNACJA CIAŁA_1 - SUMA
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Rycina 14. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie całościowej oceny ogólnej 

koordynacji ciała w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0237) 
 
 

Wyniki całościowej oceny ogólnej koordynacji ciał, uzyskane w badaniach 

początkowych przez dzieci z grupy eksperymentalnej E1 i kontrolnej K wykazały istotne 

statystycznie różnice (p=0,0275). Analiza wyników badań dowiodła, iż w całościowej ocenie 

ogólnej koordynacji ciała rozkłady wyników w grupach eksperymentalnych E1 i kontrolnej K 

kształtowały się na podobnym poziomie. Grupa eksperymentalna E2 uzyskała nieco niższe 

wartości punktowe w stosunku do grupy E1 i K ( M E1 =192,50 pkt; M K =184,0 pkt; 

M E2 =154,0 pkt). 

Statystyki opisowe odzwierciedlające wyniki uzyskane w pretestach przez badane 

dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2, między innymi 

w odniesieniu do czterech badanych obszarów ogólnej koordynacji ciała, jak i oceny 

całościowej ogólnej koordynacji ciała, przedstawiają tabele nr 11, 12 i 13 znajdujące się 

w aneksie w załączniku 3. 
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Podsumowując rezultaty przed-eksperymentalnych wyników badań określających 

poziom ogólnej koordynacji ciała i opanowanie ciała u dzieci ze wszystkich trzech grup, 

należy stwierdzić, że: 

 Środkowe wartości ogólnej koordynacji ciała w ujęciu całościowym 

w poszczególnych grupach badawczych, charakteryzują rozkłady wyników uzyskane 

przez grupy w ocenach cząstkowych testu. 

 Zarówno w ocenie całościowej testu, jak i w ocenach poszczególnych prób 

nie obserwuje się różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami 

eksperymentalnymi E1 i K. 

 Różnice istotne pod względem statystycznym wystąpiły pomiędzy grupą kontrolną K, 

a grupą eksperymentalną E2, w obszarze przechodzenia po równoważni o wartości 

p=0,0367, w obszarze bocznego przeskakiwania o wartości p=0,0078 oraz 

w całościowym wyniku ogólnej koordynacji ciała na poziomie istotności p=0,0274. 

 Różnica istotna pod względem statystycznym wystąpiła także pomiędzy grupą E1 

a E2 w przypadku bocznego przeskakiwania na poziomie p=0,0241. 

 Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych próbach testu ogólnej 

koordynacji ciała, należy zauważyć, że grupa eksperymentalna E2 uzyskała najsłabsze 

wyniki spośród wszystkich grup. 

 Brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy poszczególnymi grupami w pozostałych 

obszarach, jak i w całości ogólnej koordynacji ciała świadczy o porównywalności 

grup badanych w początkowej fazie eksperymentu, w zakresie tego testu. 

 

5.1.3. Poziom wybranych kompetencji edukacyjnych badanych dzieci 

Poziom opanowania kompetencji edukacyjnych oceniłem na podstawie wyników 

uzyskanych przez uczniów z Testu Kompetencji opracowanego przez Instytut Badań 

Kompetencji w Wałbrzychu. W badaniach przeprowadzanych przed rozpoczęciem 

eksperymentu wykorzystałem test dostosowany do możliwości dziecka rozpoczynającego 

naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Test ten badał następujące kompetencje: 

czytanie i korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz związane 

z nimi umiejętności: 

 Lokalizowanie informacji 

 Analizowanie informacji 

 Interpretowanie informacji 
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 Posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku 

 Stosowanie terminów, praw, własności i algorytmów matematyczno-przyrodniczych 

 Wykonywanie obliczeń na liczbach 

Na rycinie nr 15 przedstawiłem typowe wartości punktowe, jakie uzyskały 

w pretestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej 

K w  odniesieniu do obszaru dotyczącego lokalizowania informacji. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  LOKALIZOWANIE INFORMACJI_1
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Rycina 15. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,1037) 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z obu grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz 

kontrolnej K nie wykazały podczas pomiarów przedeksperymentalnych różnic istotnych 

statystycznie w odniesieniu do obszaru związanego z lokalizowaniem informacji (zob. tabela 

nr 2, załącznik 3 w aneksie). Grupa kontrolna K uzyskała minimalnie niższą w stosunku 

do obu pozostałych grup wartość mediany ( M K =4,0 pkt). Grupy eksperymentalna E1 oraz 

eksperymentalna E2 uzyskały taką samą wartość środkową w tym obszarze ( M E1 = M E2 =5,0 

pkt). Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań zauważyłem, iż w obszarze 

kompetencji edukacyjnych związanych z lokalizowaniem informacji, rozkłady wyników 

w poszczególnych grupach były bardzo zbliżone. Grupa kontrolna K uzyskała nieznacznie 

gorszy od pozostałych grup, choć, z jakościowego punktu widzenia, i tak wysoki wynik. 
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru 

analizowania informacji zostały przedstawione na rycinie 16. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  ANALIZOWANIE INFORMACJI_1
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Rycina 16. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji w grupach 

K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,7611) 
 

Wyniki uzyskane przez dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup eksperymentalnych 

E1 i E2, nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic istotnych statystycznie 

pomiędzy grupami w odniesieniu do obszaru związanego z analizowaniem informacji 

(zob. tabela nr 2, załącznik 3 w aneksie). Także w tym obszarze dotyczącym kompetencji 

edukacyjnych grupa kontrolna K uzyskała najniższą wartość mediany na poziomie 

( M K =4,0 pkt). Grupa eksperymentalna E1 uzyskała najlepszy wynik ( M E1 =5,0 pkt), 

natomiast eksperymentalna E2 wartość środkową kształtującą się na poziomie ( M E2 =4,5 pkt). 

Analizując wyniki badań, wykazano, iż w obszarze analizowania informacji rozkłady 

wyników w poszczególnych grupach były bardzo podobne, a grupa kontrolna K uzyskała 

nieznacznie gorszy wynik od pozostałych badanych grup.  Żadna z prezentowanych różnic 

nie okazała się istotna statystycznie.
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w badaniach początkowych dzieci 

z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru 

interpretowania informacji przedstawiono na rycinie nr 17. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  INTERPRETOWANIE INFORMACJI_1
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Rycina 17. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0533) 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej K, oraz obu grup 

eksperymentalnych E1 i E2, nie wykazały w badaniu przedeksperymentalnym różnic 

istotnych statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do obszaru interpretowania 

informacji (zob. tabela nr 2, załącznik 3 w aneksie).  

Analiza wyników badań dotyczących kompetencji nabywanych w trakcie nauki wykazała, 

że rozkłady wyników w grupach eksperymentalnej E2 i kontrolnej K były podobne, 

( M E2 = M K =4,0 pkt). Natomiast na uwagę zasługuje wynik uzyskany przez grupę 

eksperymentalna E1, gdzie co najmniej 75% badanych uzyskała 4 punkty, które, tak samo jak 

w przypadku pozostałych grup, stanowiły wartość mediany. Grupa ta uzyskała najlepszy 

wynik z porównywanych, a różnica okazała się bliska istotności statystycznej.
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Rycina nr 18 przedstawia środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w pretestach 

badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K 

w odniesieniu do obszaru związanego z wiedzą o języku. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  WIEDZA O JĘZYKU_1
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Rycina 18. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku w grupach K, E1 

i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,2093) 
 

Jak widać na wykresie, rozkłady wyników próby dotyczącej wiedzy o języku, 

uzyskanych w badaniach wstępnych przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnej 

E2 i kontrolnej K, kształtował się na bardzo podobnym poziomie, a wartość mediany w obu 

przypadkach kształtowała się na poziomie ( M E2 = M K =4,0 pkt).. W przypadku grupy 

eksperymentalnej E1, która po raz kolejny uzyskała najlepszy wynik, wartość środkowa 

wyniosła ( M E1 =5,0 pkt), a 75% dzieci z tej grupy uzyskało wysoki wynik w przedziale 

od 4 do 5 punktów. Nie odnotowano natomiast żadnych różnic istotnych statystycznie 

pomiędzy uczestniczącymi w badaniach grupami (zob. tabela nr 2, załącznik 3 w aneksie). 
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Rycina nr 19 zaprezentowana poniżej przedstawia środkowe wartości punktowe, 

które charakteryzują badane w pretestach dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego z właściwym 

stosowaniem terminów. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  STOSOWANIE TERMINOLOGII_1
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Rycina 19. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie właściwego stosowania terminów 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,0770) 
 

Przeprowadzone we wszystkich grupach objętych eksperymentem badanie związane 

z właściwym stosowaniem terminów, nie wykazało w badaniu przedeksperymentalnym 

różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do tej próby (zob. tabela nr 2, 

załącznik 3 w aneksie). Grupa eksperymentalna E1 oraz eksperymentalna E2 uzyskały bardzo 

podobne rozkłady wyników, mimo iż pierwsza z nich uzyskała wartość środkową 

na poziomie ( M E1 =4,5 pkt), a druga ( M E2 =3,5 pkt). Grupa kontrolna K uzyskała najwyższą 

możliwą w tym przypadku wartość mediany wynoszącą ( M K =5,0 pkt). Ponadto, dokonując 

analizy statystycznej wyników dotyczących właściwego stosowania terminów, wykazano, 

że w przypadku grupy kontrolnej K 75% badanych uczniów uzyskało wysoki wynik w ujęciu 

jakościowym mieszczący się w przedziale między 4 a 5 punktów.
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Na rycinie nr 20, zaprezentowanej poniżej, przedstawiono typowe wartości punktowe, 

które charakteryzują badane w pretestach dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego z obliczeniami 

matematycznymi. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  OBLICZENIA MATEMATYCZNE_1
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Rycina 20. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych 

w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,5427) 
 

Zarówno w grupie kontrolnej K, jak i w obu grupach eksperymentalnych E1 i E2 

średnie wyniki uzyskane przez badane dzieci nie wykazały w badaniu 

przedeksperymentalnym istotnych statystycznie różnic, pomiędzy grupami w odniesieniu 

do próby związanej z obliczeniami matematycznymi (zob. tabela nr 2, załącznik 3 w aneksie). 

Najwyższą wartość mediany uzyskała grupa eksperymentalna E2 ( M E2 =4,5 pkt), następnie 

grupa kontrolna K ( M K =4,0 pkt). Natomiast grupa eksperymentalna E1 uzyskała najniższą 

wartość typową na poziomie ( M E1 =3,5 pkt). Analizując wyniki badań, wykazano, 

iż w obszarze dotyczącym obliczeń matematycznych rozkłady wyników we wszystkich 

grupach był bardzo zbliżone. Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej z trzech grup 75% 

badanych dzieci uzyskało w tej właśnie próbie wynik mieszczący się w przedziale między 

3 a 5 punktów, co może świadczyć o bardzo zbliżonych umiejętnościach badanych w zakresie 

prostych obliczeń matematycznych. 
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Typowe wartości w ujęciu punktowym, jakie uzyskały w pretestach badane dzieci 

z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w ocenie całościowej 

testu kompetencji, przedstawiono na rycinie nr 21. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  WYNIK CAŁOŚCIOWY Z TESTU KOMPETENCJI_1
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Rycina 21. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w całościowej ocenie nabywanych 

kompetencji w grupach K, E1 i E2 – badania przedeksperymentalne (p=0,3227) 
 

Biorąc pod uwagę wyniki całościowe z testu kompetencji, uzyskane przez badane 

dzieci ze wszystkich grup, należy zauważyć, że nie wykazały istotnych statystycznie różnic. 

Analizując wyniki badań, wykazano, iż w całościowej ocenie nabywanych kompetencji 

edukacyjnych rozkłady wyników w grupach eksperymentalnych E1 i E2 oraz kontrolnej K, 

były podobne. Grupa eksperymentalna E1 uzyskała najwyższą wartość środkową 

( M E1 =26,0 pkt). Grupa eksperymentalna E2 i kontrolna K nieco niższe wartości mediany 

( M E2 =24,0 pkt; M K =23,0 pkt).  Jednak warto zwrócić uwagę, iż 75% z wszystkich 

uczestniczących w badaniach dzieci uzyskało wynik z testu kompetencji mieszczący 

się w przedziale między 21,5 a 30 punktów, gdzie 30 punktów stanowi najlepszy 

do uzyskania rezultat. 
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Na podstawie zaprezentowanych wyników badań przed-eksperymentalnych  

określających poziom kompetencji uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej, ze wszystkich trzech grup, należy stwierdzić, że: 

 Typowe wartości testu kompetencji w ujęciu całościowym w poszczególnych grupach 

badawczych wynikają z rozkładów wyników uzyskanych przez grupy w ocenach 

cząstkowych testu. 

 Poza próbami dotyczącymi właściwego stosowania terminów oraz prawidłowego 

obliczania matematycznego najlepsze wyniki uzyskała grupa eksperymentalna E1. 

Jednakże różnice pomiędzy nią a pozostałymi grupami w każdym przypadku były 

nieistotne statystycznie. 

 W żadnym z badanych obszarów, jak i w ocenie całościowej testu kompetencji, 

nie wystąpiły różnice istotne statystycznie pomiędzy poszczególnymi grupami. 

 Wykazany dzięki analizie statystycznej brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy 

poszczególnymi grupami we wszystkich pozostałych obszarach, jak i w ocenie 

całościowej testu kompetencji, świadczy o bardzo dużej porównywalności grup 

badanych w zakresie testu kompetencji na tym etapie badań. 

 Bardzo wysokie wyniki uzyskane przez zdecydowaną większość wszystkich badanych 

uczniów świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia edukacji 

szkolnej. 

Statystyki opisowe, odzwierciedlające wyniki uzyskane w pretestach przez badane 

dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2, między innymi 

w odniesieniu do siedmiu badanych obszarów dotyczących kompetencji edukacyjnych 

uczniów, jak i oceny całościowej z testu kompetencji, przedstawiają tabele nr 11, 12 i 13 

znajdujące się w aneksie w załączniku 3.
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5.2. Specyfika funkcjonowania dzieci w trakcie realizacji eksperymentu. 

Funkcjonowanie dzieci podczas realizacji programu nietradycyjnego opartego 

na zajęciach ruchowych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”. 

Prowadzone przeze mnie w roku szkolnym 2003/2004 w Szkole Podstawowej nr 43 

badania pilotażowe dotyczące wykorzystania piłek edukacyjnych „edubal” w kształceniu 

zintegrowanym spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrekcji szkoły oraz grona 

pedagogicznego. Tematyka i problematyka zajęć była dla nich bardzo atrakcyjna, tym bardziej, 

że niektóre z nauczycielek już wcześniej uczestniczyły w szkoleniach dotyczących 

wykorzystania piłek edukacyjnych „edubal” w kształceniu zintegrowanym prowadzonych 

między innymi przeze mnie. W związku z tym dyrekcja szkoły chętnie wyraziły zgodę 

na współpracę i prowadzenie zajęć przez nauczycieli klas pierwszych w ramach badań 

właściwych.  

Zajęcia we wszystkich trzech grupach prowadziły nauczycielki-wychowawczynie tych 

klas wspomagane przez pedagogów specjalnych ze względu na integracyjny charakter 

oddziałów. W grupie eksperymentalnej - E1 zajęcia prowadziła nauczycielka z piętnastoletnim 

stażem pracy w szkole (nauczyciel mianowany kształcenia zintegrowanego), w grupie 

eksperymentalnej - E2 nauczycielka z dwudziestodwuletnim stażem pracy (nauczyciel 

dyplomowany kształcenia zintegrowanego) oraz w grupie kontrolnej - K pedagog 

z piętnastoletnim stażem pracy (nauczyciel mianowany kształcenia zintegrowanego). 

Wszystkie panie legitymowały się porównywalnym stażem pracy, co miało bardzo istotne 

znaczenie dla całości eksperymentu. We wszystkich klasach występował dodatkowy 

nauczyciel wspomagający-pedagog specjalny zajmujący się pomocą w funkcjonowaniu dzieci 

niepełnosprawnych w grupie. 

W celu właściwej realizacji założeń badawczych obie panie prowadzące zajęcia 

w grupach eksperymentalnych E1 i E2 uczestniczyły wcześniej w szkoleniach i lekcjach 

otwartych, podczas których wykorzystywane były piłki edukacyjne „edubal” po to, 

by merytorycznie i warsztatowo przygotować się do prowadzenia zajęć z nowatorską pomocą 

dydaktyczną.  

W przygotowanym przeze mnie eksperymencie pedagogicznym wykorzystałem przyjęty 

do realizacji w Szkole Podstawowej nr 43 program nauczania „Wesoła szkoła”, w którym 

modyfikacji poddałem tematykę zajęć dotyczącą edukacji ruchowej w grupach 

eksperymentalnych. 

W grupach eksperymentalnych E1 i E2 zajęcia ruchowe realizowane były dwa razy 

w tygodniu według takich samych scenariuszy przygotowywanych przeze mnie co tydzień 
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wspólnie z Paniami je prowadzącymi. Trzecia godzina edukacji ruchowej przeznaczona była 

do dyspozycji wychowawczyń, które w jej ramach realizowały taniec, gimnastykę, spacery 

oraz marszobiegi terenowe. W treści w/w scenariuszy w ok. 50 – 60 % czasu trwania zajęć 

dominowały zabawy, ćwiczenia oraz zadania z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”. 

Według ustaleń nauczycielek i moich realizowana tematyka związana była bezpośrednio 

z utrwaleniem i doskonaleniem tych elementów materiału, które realizowano w bieżącym 

tygodniu w ramach kręgu dydaktycznego i sprawiały uczniom trudności w opanowaniu lub tak 

istotne, że warto było poświęcić im więcej czasu. 

Zdarzały się sytuacje, kiedy po cotygodniowych rozmowach z nauczycielkami, prowadzącymi 

zajęcia w grupach eksperymentalnych stwierdzaliśmy, że zabawy opisane w poprzednim 

scenariuszu są na tyle atrakcyjne dla dzieci, a jednocześnie wnoszą tak wiele w doskonalenie 

wybranych umiejętności dydaktycznych, że warto je jeszcze raz powtórzyć. Częste sugestie 

Pań prowadzących zajęcia dotyczyły dostosowania zabaw do indywidualnych możliwości 

dzieci niepełnosprawnych. Wówczas zabawy i ćwiczenia były tak modyfikowane, aby każde 

z nich w pełni zrozumiało fabułę zabawy i bez żadnych przeszkód w niej uczestniczyło.  

Na przykład Michał z grupy eksperymentalnej E1 bardzo lubił ćwiczenie, podczas którego 

dzieci wykonywały rzut piłką na odległość. Podczas tego ćwiczenia mógł pokazać wszystkim, 

że mimo, iż nie jest najszybszym i najzwinniejszym uczniem, to na pewno jest najsilniejszy 

i potrafi bardzo daleko rzucić piłką.  

Uwagi, o których wcześniej wspomniałem, nigdy nie dotyczyły zaangażowania dzieci 

niepełnosprawnych w zajęcia z piłkami edukacyjnymi, ponieważ było ono zawsze bardzo 

wysokie. Wielokrotnie nauczycielki stawiały niektóre z nich jako wzór zaangażowania 

i aktywności podczas zajęć ruchowych.  

Przygotowując program zajęć aktywności ruchowej, niektóre zabawy oraz scenariusze 

zaczerpnąłem z  istniejących już propozycji edukacyjnych zawartych w podręcznikach 

(Żak A., 2004 oraz Rokita, Rzepa, 2003). Pozostałą część programu, w formie scenariuszy 

zajęć, przygotowałem samodzielnie, bazując na własnych pomysłach, doświadczeniach 

z rocznego prowadzenia zajęć w klasie pierwszej szkoły podstawowej w ramach badań 

pilotażowych, wiadomości zdobytych m.in. podczas toku studiów w Akademii Wychowania 

Fizycznego oraz prowadzonych przeze mnie warsztatach z piłkami edukacyjnymi „eduaba” 

dla nauczycieli. 

Najtrudniejsze w pierwszych zajęciach z „edubalami” okazały się utrzymanie 

dyscypliny na zajęciach. Wbrew pozorom nie piłki stanowiły czynnik niekorzystnie 

wpływający na zachowanie uczniów, a fakt, że był to wrzesień, czyli początek edukacji 
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szkolnej dla tych młodych, zagubionych dzieci i wychowawczynie rozpoczynały budowanie 

autorytetu wśród nich i wprowadzanie dyscypliny na własnych zajęciach.  

Już na początku pierwszych zajęć rozsypanie wszystkich piłek na sali sportowej spowodowało, 

że dzieci, widząc tak dużą liczbę toczących się w różnych kierunkach, kolorowych piłek, 

zaczęły je zbierać i wymieniały się pomiędzy sobą spostrzeżeniami na ich temat. 

Mówiły do siebie: „ile masz piłek?”, „mnie udało się zebrać więcej żółtych”, „proszę Pani, 

ja mam trzy piłeczki w rękach, a czwartą udało mi się schować pod koszulkę”.  

Na początku dzieci miały problem z odnajdywaniem konkretnych liter czy cyfr. 

Musiały zorganizować sobie pracę, ogarnąć tak dużą ilość piłek, by wiedzieć, które już 

sprawdzały, a które nie. Widząc poruszające się różnokolorowe piłki z zawartymi na nich 

znakami, w dzieciach natychmiast uwidoczniła się naturalna w tym wieku potrzeba ruchu. 

Obserwując zajęcia w obu grupach, szczególną uwagę zwracałem na zaangażowanie w zabawy 

i ćwiczenia dzieci niepełnosprawnych, które, ku mojemu zdziwieniu, bardzo szybko 

zaadaptowały się do nowej, bardzo atrakcyjnej z ich punktu widzenia sytuacji. Przyglądając się 

grupie, osoba nieznająca ćwiczących z pewnością nie dostrzegłaby wśród nich dzieci 

posiadających jakiekolwiek dysfunkcje. Biorąc pod uwagę te bardzo istotne spostrzeżenia, 

można stwierdzić, że zajęcia ruchowe, w tym przypadku z piłkami edukacyjnymi „edubal”, 

w oddziałach integracyjnych pełnią bardzo istotną funkcję integracyjną.  

Kolejną, bardzo atrakcyjną dla dzieci oraz interesującą z punktu widzenia 

eksperymentatora formą zajęć ruchowych były wyścigi rzędów, w których wykorzystywano 

„edubale” w celu utrwalania znajomości dodawania i odejmowania. Bardzo często dochodziło 

do sytuacji, w których dzieci nieznające wyniku działania matematycznego miały możliwość 

podglądania innych osób siedzących w rzędach obok i w ten sposób przyswajały sobie 

rozwiązania działań, a zarazem cały czas brały czynny udział w rywalizacji. Na przykład 

podczas „wyścigu literek” dzieci z tego samego rzędu mówiły do siebie: „ zobacz, u nich 

biegnie Michalina z literką B, dlaczego u nas pobiegł Andrzej, przecież 

on ma literkę C?...Andrzej, wracaj, wracaj, to nie ty miałeś pobiec, tylko Darek”. 

Często dochodziło do sytuacji bardzo pożądanej z wychowawczego punktu widzenia, w której 

większość osób w rzędzie pomagała w rozwiązaniu zadania osobie nieznającej odpowiedzi 

(„teraz powinien biec Wojtek,… Wojtek, biegnij, biegnij szybko”). 

W ten sposób cały zespół wspólnie pracował na wynik końcowy. Ponadto, wyścigi 

rzędów, tak często wykorzystywane w edukacji fizycznej, które dotychczas faworyzowały 

tylko i wyłącznie osoby sprawne ruchowo, dzięki wykorzystaniu w nich piłek edukacyjnych 

umożliwiły pełną rywalizację wszystkich uczestników. Uczniowie sprawni fizycznie mogli 
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wykazać się swoimi możliwościami, ale także dzieci posiadające duże możliwości 

intelektualne a niski poziom sprawności fizycznej mogły przyczynić się do sukcesu zespołu. 

Uczniowie mając szanse dokonania samodzielnego wyboru członków zespołu do rywalizacji 

w wyścigach rzędów z „edubalami”, często mówili do siebie „ weźmy Palinkę, ona bardzo 

dobrze liczy”, lub „ my wybieramy Emila, on szybko biega i szybko dodaje”.  

Panie, które na co dzień uczą te dzieci, stwierdziły, że działania na zbiorach, zwykle sprawiają 

problemy uczniom. Jednakże zauważyły, iż  podczas zajęć ruchowych z piłkami „edubal” 

dzieci doskonale radziły sobie z tymi działaniami. Współpraca i integracja dzieci, 

która towarzyszyła zabawom w wielu sytuacjach, zdawała się być istotniejsza 

niż współzawodnictwo i dążenie do zwycięstwa. Jednak bardzo dał się zauważyć podział 

obowiązków w zespołach na dzieci kierujące poczynaniami reszty ćwiczących. W grupie 

eksperymentalnej E1 to Patrycja i Nikola, a w grupie eksperymentalnej E2 Sylwia i Emil 

mobilizowali do działania i kontrolowali poczynania pozostałych członków zespołu. 

Często z ich ust padały komunikaty typy: „ zbierajcie więcej piłek”, „ nie te piłeczki są nam 

potrzebne”, „ my trzymamy piłki, żeby się nie rozsypały, a wy przynieście pozostałe 

spółgłoski”.  

Podczas zajęć ruchowych uczniowie często realizowali zadania z zakresu edukacji językowej. 

Dzieci wykazywały się kreatywnością podczas układania określonych sylab w wyrazach 

lub wyrazów w zdaniu, a współpraca, z jaką to robiły, wskazywała, iż praca dla zespołu 

w danym momencie była najważniejszym dla nich dobrem.  

Uczniowie w każdym zadaniu brali bardzo aktywny udział i panie prowadzące zajęcia 

nie musiały zachęcać uczestników do wykonania poleceń, co rzadko zdarza się w praktyce 

szkolnej. Ponadto nauczycielki, pytając uczniów o podanie wyniku zadania, wielokrotnie 

napotykały na sytuację, w której wszystkie dzieci chciały  udzielić odpowiedzi jednocześnie 

(„ja, ja, proszę pani chcę powiedzieć”), co pozwalało wnioskować, że zabawy z piłkami 

„edubal” potrafiły zaktywizować nawet te najbardziej nieśmiałe i skryte na co dzień dzieci. 

Piłki edukacyjne oraz ich wykorzystanie na lekcji spowodowało, że uczniowie dotąd 

nielubiący odpytywania przez nauczyciela i odpowiedzi z ławki szkolnej poczuli się w grupie 

bezpieczni i zdecydowanie odważniejsi. Co bardzo ciekawe, podczas tych zajęć rzadko można 

było zaobserwować konflikty pomiędzy delikatnymi i bardzo dokładnymi dziewczynkami, 

a bardzo żywymi i niejednokrotnie mało ostrożnymi chłopcami.  

Podczas zajęć z piłkami „edubal” niektóre z dzieci chciały bardzo mocno zaistnieć na tle 

rówieśników swoją sprawnością, inteligencją czy spostrzegawczością, co nie jest zjawiskiem 

niepożądanym, pod warunkiem, że w ten sposób nie sprawiały przykrości innym ćwiczącym. 
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Uwidaczniały się również postawy egoistyczne, introwertyczne i zaburzenia emocjonalne, 

stanowiące wyzwanie edukacyjne dla wychowawcy. 

Obserwujące swoich podopiecznych, panie z grup eksperymentalnych podkreślały, 

że wielokrotnie zostały zaskoczone zachowaniem (pozytywnym bądź negatywnym) uczniów, 

którzy w ławce szkolnej nie prezentowali tego typu postaw. Świadczy to o tym, że zajęcia 

ruchowe, nie tylko z wykorzystaniem piłek edukacyjnych, pozwalają wytrawnemu 

nauczycielowi zdiagnozować pewne zachowania ucznia nieujawniane w innych sytuacjach.  

Zdarzały się sytuacje, kiedy zaproponowana zabawa lub zadanie były zbyt trudne 

lub za łatwe do zrealizowania. Wówczas dzieci mówiły do wychowawczyni: „ proszę Pani, 

to zadanie jest za łatwe, chcemy trudniejsze”. Po takich sugestiach pani prowadząca zajęcia 

musiała wykazać się elastycznością działania i dokonywała modyfikacji zadania w taki sposób, 

aby podtrzymać atrakcyjność i jednocześnie osiągnąć cel zabawy. Rozwiązanie często 

w twórczy sposób podsuwali sami uczniowie. 

Zadania z wykorzystaniem piłek edukacyjnych sprawiały, że często dzieci utożsamiały 

się z literką lub kolorem znajdującym się na jego piłce. Ponadto nauczycielki obserwujące 

zajęcia zauważyły, że zastosowane zabawy zlikwidowały podziały na dzieci lepiej  i gorzej 

uczące się, gdyż zadania nie sprawiały tym drugim trudności, a dzieci, które na ogół 

są nadpobudliwe ruchowo, w naturalny sposób zaspokoiły swoje potrzeby związane z ruchem, 

a przy tym realizowały zadanie intelektualne. Pierwszy raz uczyły się w trakcie dosłownej 

zabawy, nie siedząc przy stolikach. Ich ruch służył wówczas zupełnie innym zadaniom. 

Wspólne grupowe zadania łączyły wszystkie dzieci i mobilizowały je do podejmowania trudu 

rozwiązania sytuacji zadaniowej. Stawiane zadania wyzwalały w uczestnikach ciekawość, 

zainteresowanie i motywację do ich wykonania.  

Współpraca i integracja  dzieci, która towarzyszyła zabawom w wielu sytuacjach zdawała 

się być istotniejsza niż współzawodnictwo i dążenie do zwycięstwa. 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (wrzesień, październik, kwiecień, maj), 

zajęcia prowadzono w warunkach plenerowych na terenach zielonych przy boisku szkolnym. 

W ten sposób można było zaprezentować uczniom kolejną możliwość wykorzystania piłek 

edukacyjnych „edubal”, tym razem na otwartej przestrzeni. Zajęcia te były również atrakcyjne 

dla uczniów, a z punktu widzenia nauczyciela zajęć ruchowych spełniały w szerszym stopniu 

funkcje wychowania fizycznego.  

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal”, czyli „w-f z „edualkami”, 

jak często nazywane były przez uczniów, z punku widzenia obserwatora likwidowały w dużym 

stopniu podziały na dzieci zdolne i mniej zdolne intelektualnie. Pozwalały zaspokoić potrzebę 
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ruchu, zwłaszcza u dzieci nadpobudliwych ruchowo, jednocześnie uaktywniając do współpracy 

dzieci nieśmiałe, wrażliwe, zlęknione i apatyczne. Uatrakcyjniły także przebieg zajęć 

dydaktycznych,  co pozwoliło na indywidualizację ich z uwzględnieniem  predyspozycji 

dziecka. 

Piłki edukacyjne, o czym warto wspomnieć, pełniły funkcję tradycyjnego przyboru, 

który wykorzystywany jest podczas gier i zabaw drużynowych. Tak jak wcześniej 

zaznaczyłem, zajęcia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych stanowiły od 50 do 60 % czasu 

przeznaczonego na aktywność ruchową. Pozostała część przeznaczono na gry 

z wykorzystaniem piłki, np. „Dwa ognie”, „Rzucanka” czy „Gra w kolory”. W związku z czym 

zajęcia tak modyfikowano, aby potrzymana była ich duża intensywność, a co za tym idzie - 

zaangażowanie dzieci.  

Wszystkie osoby, które obserwowały zajęcia, stwierdziły, iż mimo, że zarówno wykonywane 

zadania ruchowe, jak i działania typowo intelektualne były im doskonale znane, to połączenie 

ich w jedną całość dało zadziwiający i, co najważniejsze, korzystny dla ucznia efekt. 

Na podstawie rozmów z uczniami, nauczycielkami mogę stwierdzić, że zaproponowany 

przeze mnie nietradycyjny program wykorzystujący w swojej treści piłki edukacyjne „edubal” 

okazał się ciekawą i przede wszystkim atrakcyjną formą realizacji zajęć ruchowych dla jego 

młodych uczestników. Świadczyło o tym duże zainteresowanie i zaangażowanie dzieci 

w poszczególne gry i zabawy ruchowo-edukacyjne.  

Po realizacji rocznego programu dzieci znając już doskonale możliwości wykorzystania piłek 

edukacyjnych „edubal”, same upominały się o zabawy z tym przyborem: „kiedy pobawimy 

się „edubalami”?”, „czy możemy zabrać na podwórko „edubale”?”.  

Dostrzegalna była również wyraźna satysfakcja z udziału w zajęciach, współpraca oraz pomoc 

dzieciom z dysfunkcjami niesiona przez pozostałe dzieci. Przykładowe scenariusze zajęć 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”, realizowane na podstawie programu 

nauczania „Wesoła szkoła”, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej pracy. 
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5.3. Poziom sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała i kompetencji 

edukacyjnych po realizacji eksperymentu 

W celu zaprezentowania zmian dotyczących badanych w pracy obszarów związanych 

z kompetencjami kluczowymi, sprawnością fizyczną oraz ogólną koordynacją ciała wśród 

badanych dzieci, z grup eksperymentalnych i kontrolnej, po upływie rocznego eksperymentu 

pedagogicznego dokonałem ponownego pomiaru wyżej wymienionych składowych. 

W tym celu wykorzystałem te same narzędzia badawcze. Zgodnie z przyjętym w pracy 

schematem eksperymentalnym, opartym na technice grup równoległych, poziom zmian 

zachodzących wśród dzieci po eksperymencie zbadałem ponownie, wykorzystując do tego 

celu Test Kompetencji opracowany przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu, 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (wybrane próby) oraz Test Ogólnej Koordynacji 

Ciała. Uzyskane wyniki w posttestach zaprezentowałem w niniejszej części pracy. 

 

5.3.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci. 

W celu określenia składowych sprawności fizycznej dzieci w badaniach 

poeksperymentalnych posłużono się ponownie Międzynarodowym Testem Sprawności 

Fizycznej (Pilicz i wsp. 2004). Wykorzystanie tego narzędzia pozwoliło na uzyskanie 

informacji na temat zmian w badanych grupach. Zmiany te mogły wyniknąć między innymi 

z przeprowadzonego postępowania eksperymentalnego w odniesieniu do sprawności 

fizycznej wykazywanej przez dzieci w poszczególnych próbach. Oceny cząstkowe 

sprawności fizycznej dotyczyły: szybkości, mocy, siły statycznej, siły funkcjonalnej, 

zwinności, siły mięśni tułowia oraz gibkości.
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Środkowe wartości, jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

szybkości, przedstawiłem na rycinie 22. 
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Rycina 22. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej w grupach K, 

E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0732) 
 
 

Jak widać na rycinie 22, rozkłady wyników próby dotyczącej szybkości biegowej, 

uzyskanych w badaniach końcowych przez dzieci objęte badaniami z grup 

eksperymentalnych i kontrolnej, kształtowały się na podobnym poziomie. Wyniki uzyskane 

przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup eksperymentalnych E1 i E2 

nie wykazały w badaniu końcowym różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami 

w odniesieniu do próby szybkości (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie). 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najlepszy wynik w biegu na 50 metrów, nieco niższą 

wartość typową uzyskała grupa kontrolna K, natomiast najgorszy wynik uzyskała grupa 

eksperymentalna E1 ( M E2 =9,41 s; M K =9,50 s; M E1 =9,99 s).
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Na rycinie nr 23 przedstawiłem środkowe wartości wyników, jakie uzyskały 

w badaniach końcowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K w odniesieniu do próby mocy (skok w dal z miejsca). 
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Rycina 23. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie mocy w grupach K, E1 i E2 – 

badania podeksperymentalne (p=0,5171) 
 
 

Uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej oraz obu grup eksperymentalnych 

wyniki nie wykazały w badaniu poeksperymentalnym różnic istotnych statystycznie 

pomiędzy grupami w odniesieniu do próby mocy (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie). 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najwyższą wartość mediany, natomiast grupy kontrolna 

K oraz eksperymentalna E1 tylko nieco niższe typowe wartości, odpowiednio ( M E2 =1,25 m; 

M K =1,22 m; M E1 =1,20 m). 

Na podstawie analizy uzyskanych rezultatów badań wykazano, iż w próbie mocy rozkłady 

wyników w grupach eksperymentalnych E1 i kontrolnej K były bardzo podobne, natomiast 

grupa eksperymentalna E2 uzyskała minimalnie wyższą środkową wartość punktową 

w stosunku do pozostałych grup.



 96

Środkowe wartości wyników końcowych w odniesieniu do próby siły statycznej, jakie 

uzyskały w posttestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K, przedstawiłem na rycinie nr 24. 
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Rycina 24. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej mierzonej 

dynamometrem w grupach K, E1 i E2 - badania poeksperymentalne (p=0,5171) 
 
 
Rycina nr 24 przedstawia rozkłady wyników próby siły statycznej uzyskanych 

w badaniach końcowych przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych 

i kontrolnej, które kształtowały się na podobnym poziomie. Wyniki uzyskane przez badane 

dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały 

w badaniu początkowym różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu 

do próby siły statycznej (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie). Grupa kontrolna K uzyskała 

najwyższą wartość mediany ( M K =15,0 kg), natomiast obie grupy eksperymentalne nieco 

niższą ( M E1 = 14,0 kg; M E2 = 14 kg).
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Na kolejnej rycinie - nr 25 przedstawiłem środkowe wartości wyników, jakie uzyskały 

w badaniach końcowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K w stosunku do próby siły funkcjonalnej. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 25. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej w grupach K, E1 

i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,6537) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup 

eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu poeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do próby dotyczącej siły funkcjonalnej – zwis 

na ramionach ugiętych (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie).  

Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie dotyczącej siły funkcjonalnej rozkłady 

wyników w obu grupach eksperymentalnych oraz grupie kontrolnej K były bardzo zbliżone 

( M E1 =10,48 s; M E2 =9,90 s; M K =9,10 s). Żadna z badanych grup nie uzyskała zdecydowanej 

przewagi w stosunku do pozostałych objętych badaniami. 
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Środkowe wartości wyników, jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

zwinności, przedstawia rycina 26. 
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Rycina 26. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności w grupach K, E1 i E2 – 

badania podeksperymentalne (p=0,9513) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej oraz obu grup 

eksperymentalnych nie wykazały w badaniu końcowym różnic istotnych statystycznie 

pomiędzy grupami w odniesieniu do próby zwinności (zob. tabela nr 6, załącznik 3 

w aneksie).  

Jednoczynnikowa analiza wariancji wyników wykazała, iż w próbie dotyczącej siły 

funkcjonalnej rozkłady uzyskanych wyników w obu grupach eksperymentalnych oraz grupie 

kontrolnej K były bardzo podobne ( M E1 =14,91 s; M E2 =14,95 s; M K =14,85 s). Na uwagę 

zasługuje fakt, iż co najmniej 50% badanych uczniów osiągnęła rezultat mieszczący 

się w przedziale pomiędzy 14,09 s a 16,37 s. Podobnie jak w przypadku próby dotyczącej siły 

funkcjonalnej żadna z badanych grup nie uzyskała zdecydowanej przewagi w stosunku 

do pozostałych objętych badaniami. 
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Rycina nr 27 zaprezentowana poniżej odzwierciedla środkowe wartości wyników, 

jakie uzyskały w badaniach końcowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci 

z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby siły mięśni tułowia. 
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Rycina 27. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie siły mięśni tułowia w grupach K, 

E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,2486) 
 
 

Na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji wyników uzyskanych przez grupy 

eksperymentalne E1 i E2 oraz kontrolną K w badaniu poeksperymentalnym stwierdzono, 

że nie wykazują one  różnic istotnych statystycznie pomiędzy sobą w odniesieniu do próby 

siły mięśni tułowia, (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie). Najlepszy typowy wynik 

w ilości powtórzeń uzyskały obie grupy eksperymentalne E1 i E2 ( M E1 = M E2 =16,0). 

Najgorszy wynik w próbie siadów z leżenia uzyskała grupa kontrolna K ( M K =14,0). Ponadto 

na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań wykazano, iż w obszarze siły mięśni 

tułowia rozkłady wyników w grupach eksperymentalnych E1 i E2 były podobne. 

W grupie kontrolnej K uzyskany rozrzut wyników był zdecydowanie na niższym poziomie, 

a 50% badanych dzieci uzyskało wynik mieszczący się w zakresie 2-14 powtórzeń.
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Środkowe wartości wyników, jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

gibkości, przedstawiłem na rycinie nr 28. 
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Rycina 28. Środkowe wartości wyników uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,1635) 
 
 

Na rycinie nr 28 zaprezentowałem, częściowo zróżnicowane, rozkłady wyników próby 

gibkości uzyskane przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych i kontrolnej 

podczas posttestów. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi 

grupami (zob. tabela nr 6, załącznik 3 w aneksie). Na podstawie dokonanej analiza wyników 

badań stwierdzono, iż w próbie gibkości rozkłady wyników w grupach kontrolnej K 

i eksperymentalnej E2 były podobne ( M K =3,5 cm; M E2 = 1,5 cm) natomiast grupa 

eksperymentalna E1 uzyskała najgorszy wynik o wartości mediany ( M E1 = -0,5 cm). 

Ponadto co najmniej 50% badanych uczniów uzyskała wynik o wartości ujemnej. 

 

Biorąc pod uwagę rezultaty po-eksperymentalnych wyników badań określających 

poziom sprawności fizycznej, ze wszystkich trzech grup, stwierdziłem, że: 

 W żadnej z prób przeprowadzonych podczas badań końcowych, a dotyczących 

sprawności fizycznej nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy 
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poszczególnymi grupami, co może świadczyć o dużej porównywalności grup 

badawczych w końcowej fazie eksperymentu, w badanym obszarze. 

 Grupa kontrolna K uzyskała zdecydowanie lepszy wynik od pozostałych grup 

w próbie dotyczącej gibkości. 

 Grupy eksperymentalne E1 i E2 osiągnęły wyraźnie lepszy wynik od grupy kontrolnej 

w próbie dotyczącej siły mięśni tułowia  w próbie gibkości. 

 Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych próbach sprawności fizycznej, 

należy zauważyć, że uzyskane wartości środkowe we wszystkich grupach w próbie 

szybkości, mocy, siły statycznej, siły funkcjonalnej oraz zwinności są podobne. 

Statystyki opisowe, odzwierciedlające wyniki uzyskane w posttestach, przez badane 

dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2, między innymi 

w odniesieniu do siedmiu badanych prób sprawności fizycznej, przedstawiają tabele nr 11, 

12 i 13 znajdujące się w aneksie w załączniku 3.
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5.3.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci 

Do ponownego określenia ogólnej koordynacji ciała dzieci po zakończeniu 

eksperymentu pedagogicznego wykorzystałem, podobnie jak w badaniach początkowych, 

Test Ogólnej Koordynacji Ciała Kipharda i Schillinga (KTK). Wykorzystując to narzędzie 

uzyskałem informację dotyczącą ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci, oraz ocen 

cząstkowych, które osiągały w poszczególnych obszarach będących składowymi koordynacji 

ciała.  

Na rycinie nr 29, zaprezentowanej poniżej, przedstawiłem środkowe wartości 

wyników, jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby przejścia po równoważni. 
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Rycina 29. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia po równoważniach, 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,1810) 
 
 

Na rycinie nr 29, zaprezentowałem rozkłady wyników próby przejścia po równoważni 

w tył uzyskane w posttestach przez badanych uczniów klas pierwszych z grup 

eksperymentalnych i kontrolnej, które kształtowały się na zróżnicowanych poziomach. 

Analiza wyników badań wykazała, iż w opisywanej próbie rozkłady wyników w grupach 

eksperymentalnej E1 i kontrolnej K były podobne, a uzyskane wartości typowe plasowały 

się na tym samym poziomie ( M E1 = M K =46,5 pkt). Grupa eksperymentalna E2 uzyskała 

znacznie niższą, w stosunku do pozostałych grup, wartość mediany ( M E2 =34,50 pkt). 
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Nie odnotowano żadnych istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami 

(zob. tabela nr 9, załącznik 3 w aneksie).  

Środkowe wartości wyników w ujęciu punktowym, jakie uzyskały w badaniach 

końcowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz kontrolnej K w odniesieniu 

do próby przeskoków na jednej nodze (prawej i lewej), przedstawia rycina 30. 
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Rycina 30. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze 

(prawej i lewej) w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,2859) 
 
 

Zarówno w grupie kontrolnej K, jak i w obu grupach eksperymentalnych E1 i E2, 

środkowe wartości wyników uzyskanych przez badane dzieci nie wykazały w badaniach 

końcowych istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do próby 

przeskoków na jednej nodze (prawej i lewej), (zob. tabela nr 9, załącznik 3 w aneksie). 

Najlepszy wynik uzyskała grupa eksperymentalna E2, a wartość mediany w jej przypadku 

wyniosła ( M E2 =36,50 pkt). Grupy kontrolna K uzyskały nieco niższą wartość typowe 

( M K =35,0 pkt). Natomiast najsłabszy wynik w odniesieniu do tej próby uzyskała grupa 

eksperymentalna E1 ( M E1 =31,5 pkt). Analiza wyników badań wykazała, iż w obszarze 

dotyczącym przeskoków na jednej nodze rozkłady wyników we wszystkich grupach były 

zbliżone. 
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Rycina nr 31, zaprezentowana poniżej, przedstawia środkowe wartości wyników, 

jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci 

z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby bocznego przeskakiwania tam i z powrotem. 
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Rycina 31. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania 

tam i z powrotem w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0039) 
 
 

Zaprezentowana powyżej rycina 31 przedstawia rozkłady wyników próby bocznego 

przeskakiwania tam i z powrotem uzyskane w posttestach przez dzieci objęte badaniami 

z grup eksperymentalnych i kontrolnej, które kształtowały się na zróżnicowanym poziomie. 

Różnica istotna statystycznie, wystąpiła pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 

(p=0,0036), a także między grupą eksperymentalną E2 a kontrolną K (p=0,0433). 

Nie odnotowano natomiast istotnych różnic pomiędzy grupami K i E1, (zob. tabela nr 9, 

załącznik 3 w aneksie). Jednoczynnikowa analiza wariancji wyników badań wykazała, 

iż w próbie bocznego przeskakiwania, rozkłady wyników w grupach eksperymentalnej E1 

i kontrolnej K były podobne, a 75% badanych z tych grup uzyskała wysoki z jakościowego 

punktu widzenia rezultat mieszczący się w przedziale od 42 do 67 punktów. 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najsłabszy wynik spośród badanych grup 

( M E1 =54,50 pkt; M K =50,50 pkt; M E2 =40,50 pkt
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w badanich końcowych dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

bocznego przekładania deseczek przedstawiłem na rycinie nr 32. 
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Rycina 32. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przekładania deseczek 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,2943) 
 
 

Podobnie jak na poprzedniej rycinie kształtują się wyniki w przypadku bocznego 

przekładania deseczki. Uzyskane przez dzieci objęte badaniami z grup eksperymentalnych 

i kontrolnej wyniki końcowe kształtowały się na zróżnicowanym poziomie. Różnica istotna 

statystycznie wystąpiła jednak w tym przypadku pomiędzy grupą eksperymentalną E1 

i kontrolną K (p=0,0444). Nie odnotowano natomiast istotnych różnic pomiędzy grupami E1 

i E2 oraz K i E1 (zob. tabela nr 9, załącznik 3 w aneksie).  

Grupa kontrolna K uzyskała najlepszy wynik o wartości mediany ( M K =53,50 pkt). 

Grupy eksperymentalne E1 i E2 uzyskały nieco niższe, ale bardzo zbliżone do siebie wartości 

typowe ( M E1 =52,0 pkt; M E2 =51,0 pkt).
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Rycina nr 33 zaprezentowana poniżej przedstawia środkowe wartości punktowe, jakie 

uzyskały w badaniach końcowych dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz kontrolnej K 

w odniesieniu do oceny całościowej ogólnej koordynacji ciała. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  OGÓLNA KOORDYNACJA CIAŁA_2 - SUMA

 Mediana 
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Rycina 33. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie całościowej oceny ogólnej 

koordynacji ciała w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0432) 
 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wyników, dotyczących całościowej oceny ogólnej 

koordynacji ciała, uzyskanych w badaniach końcowych przez dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz kontrolnej K nie wykazała istotne statystycznie różnice. 

Na podstawie analizy wyników badań zauważyłem, iż w całościowej ocenie ogólnej 

koordynacji ciała, rozkłady wyników w grupach kontrolnej K i eksperymentalnej E1 

kształtowały się na bardzo podobnym poziomie. Grupa eksperymentalna E2 uzyskała nieco 

niższe wartości punktowe w stosunku do wyżej wymienionych grup ( M K = M E1 =184,0 pkt; 

M E2 =164,0 pkt). 

Statystyki opisowe prezentujące wszystkie wyniki uzyskane w posttestach, 

przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2, 

między innymi w odniesieniu do czterech badanych obszarów ogólnej koordynacji ciała, 

jak i oceny całościowej ogólnej koordynacji ciała, przedstawiają tabele nr 11, 12 i 13 

znajdujące się w aneksie w załączniku 3. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań końcowych określających poziom ogólnej 

koordynacji ciała i opanowanie ciała u dzieci ze wszystkich trzech grup, stwierdziłem, że: 
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 Środkowe wartości punktowe ogólnej koordynacji ciała w ujęciu całościowym 

w poszczególnych grupach badanych, charakteryzują rozkłady wyników uzyskane 

przez grupy w ocenach cząstkowych testu. 

 Zarówno w ocenie całościowej testu, jak i w ocenach poszczególnych prób 

nie obserwuje się różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami 

eksperymentalnymi E1 i K. 

 Różnice istotne pod względem statystycznym wystąpiły pomiędzy grupami 

eksperymentalnymi E1 a E2 (p=0,0036) oraz eksperymentalną E2 a kontrolną K 

(p=0,0433) w obszarze dotyczącym bocznego przeskakiwania, a także w przypadku 

próby bocznego przekładania deseczek pomiędzy grupą eksperymentalną E2 

a kontrolną K (p=0,0444). 

 Grupa eksperymentalna E2, poza próbą dotyczącą przeskoków na jednej nodze 

uzyskała najsłabsze wyniki spośród wszystkich badanych grup w obszarze 

dotyczącym ogólnej koordynacji ciała. 

 Brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami uczestniczącymi w badaniach, 

w pozostałych obszarach, jak i w całości ogólnej koordynacji ciała, świadczy 

o porównywalności grup badawczych po zakończeniu eksperymentu, w zakresie tego 

testu. 

 

5.3.3. Poziom opanowania kompetencji edukacyjne badanych dzieci. 

Poziom opanowania kompetencji edukacyjne, po realizacji eksperymentu 

pedagogicznego, oceniono na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów z testu 

kompetencji. W badaniach przeprowadzanych po rocznych badaniach wykorzystano test 

dostosowany do możliwości uczniów kończących pierwszą lub rozpoczynających drugą klasę 

szkoły podstawowej. Test ten badał następujące kompetencje: czytanie i korzystanie 

z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz związane z nimi umiejętności: 

 Lokalizowanie informacji 

 Analizowanie informacji 

 Interpretowanie informacji 

 Posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku 

 Stosowanie terminów, praw, własności i algorytmów matematyczno-przyrodniczych 

 Wykonywanie obliczeń na liczbach.
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w posttestach badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru 

lokalizowania informacji zostały przedstawione na rycina 34.  

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  LOKALIZOWANIE INFORMACJI_2

 Mediana 
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Rycina 34. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0196) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz obu grup 

eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu poeksperymentalnym różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do obszaru lokalizowania informacji 

(zob. tabela nr 3, załącznik 3 w aneksie).  

Analiza wyników badań dotyczących kompetencji nabywanych w trakcie nauki wykazała, 

że rozkłady wyników w grupach eksperymentalnej E1 i kontrolnej K były bardzo podobne, 

( M E1 = M K =4,0 pkt). Na uwagę zasługują wyniki uzyskany przez dzieci z oby tych grup, 

gdzie 75 % badanych uzyskała wynik co najmniej 4 punkty.  Grupa eksperymentalna E2 

uzyskała taką samą wartość mediany ( M E2 = 4 pkt), natomiast na podstawie uzyskanych 

wyników należy zauważyć, że 75 % badanych uzyskała rezultat w przedziale między 3 a 4 

punkty. 
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Na rycinie nr 35 przedstawiłem typowe wartości punktowe, jakie uzyskały w badane 

posttestach dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K 

w odniesieniu do obszaru dotyczącego analizowania informacji. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  ANALIZOWANIE INFORMACJI_2

 Mediana 
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 Min-Maks E1 E2 K

grupa

-1

0

1

2

3

4

5

6

[p
kt

]

 
Rycina 35. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji w grupach 

K, E1 i E2 – badania podeksperymentalne (p=0,0599) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badane dzieci z obu grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz 

kontrolnej K nie wykazały podczas pomiarów poeksperymentalnych różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy nimi w odniesieniu do obszaru związanego z analizowaniem 

informacji (zob. tabela nr 3, załącznik 3 w aneksie). Na podstawie przeprowadzonej analizy 

wyników badań zauważono, iż w obszarze kompetencji edukacyjnych związanych 

z analizowaniem informacji rozkłady wyników w poszczególnych grupach były bardzo 

zbliżone w przypadku grupy eksperymentalnej E1 i kontrolnej K ( M E1 = M K =4,0 pkt). 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała taką samą wartość środkową ( M E2 = 4,0 pkt), natomiast 

na podstawie rozkładów wyników uzyskanych przez dzieci wewnątrz grupy należy 

stwierdzić, że 50 % z nich osiągnęła wynik mieszczący się w przedziale między 2-4 punkty.
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Rycina nr 36 przedstawia środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w posttestach 

badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K 

w odniesieniu do obszaru związanego z interpretowaniem informacji. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  INTERPRETOWANIE INFORMACJI_2
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Rycina 36. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,5032) 
 
 

Wyniki uzyskane przez badanych pierwszoklasistów z grupy kontrolnej K oraz obu 

grup eksperymentalnych E1 i E2 nie wykazały w badaniu poeksperymentalnym różnic 

istotnych statystycznie pomiędzy grupami w odniesieniu do obszaru interpretowania 

informacji (zob. tabela nr 3, załącznik 3 w aneksie).  

Analiza wyników badań dotyczących kompetencji nabywanych w trakcie nauki wykazała, 

że rozkłady wyników w grupach eksperymentalnej E1 i kontrolnej K były podobne, 

( M E1 = M K =4,0 pkt), gdzie co najmniej 75 % badanych uzyskała rezultat mieszczący się 

w przedziale między 3,5-5,0 pkt. Natomiast na podstawie wyników uzyskanych przez dzieci 

z grupy eksperymentalnej E2 ( M E2 = 4 pkt), w której wartość mediany była na tym samym 

poziomie jak w pozostałych grupach, można stwierdzić, że 25 % badanych uzyskała bardzo 

słaby wynik z jakościowego punktu widzenia, mieszczący się w przedziale między 0-2 pkt.
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Środkowe wartości punktowe, jakie uzyskały w badaniach końcowych dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego 

z wiedzą o języku, przedstawiłem na rycinie nr 37. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  WIEDZA O JĘZYKU_2
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Rycina 37. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku w grupach K, E1 

i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,2507) 
 

 

Obserwując rycinę nr 37, można zauważyć, że rozkłady wyników próby dotyczącej 

wiedzy o języku, uzyskanych w posttestach przez dzieci objęte badaniami z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz kontrolnej K, kształtował się na podobnym poziomie, 

a wartość mediany we wszystkich przypadkach plasowała się na poziomie 

( M E1 = M E2 = M K =4,0 pkt). W przypadku grupy eksperymentalnej E1, która uzyskała 

najlepszy wynik, aż 75% badanych dzieci uzyskało wysoki wynik mieszczący 

się w przedziale od 3,5 do 5,0 punktów. 

Natomiast najsłabsze wyniki uzyskała grupa kontrolna K, w której 50 % dzieci uzyskało 

wynik w przedziale 2,0-4,0 pkt.  Nie odnotowano natomiast żadnych różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy uczestniczącymi w badaniach grupami (zob. tabela nr 3, załącznik 3 

w aneksie). 
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Rycina nr 38 zaprezentowana poniżej przedstawia środkowe wartości punktowe, 

które charakteryzują badane w  posttestach dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz 

dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego z właściwym stosowaniem 

terminów. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  STOSOWANIE TERMINOLOGII_2
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Rycina 38. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie właściwego stosowania terminów 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0162) 
 
 

Jak widać na rycinie 38, dotyczącej próby właściwego stosowania terminów, rozkłady 

wyników uzyskanych w badaniach końcowych przez dzieci objęte badaniami z grup 

eksperymentalnych i kontrolnej, kształtowały się na różnych poziomach. Różnica istotna 

statystycznie wystąpiła pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 (p=0,0327). Pomiędzy 

grupą kontrolną K a eksperymentalną E2 wystąpiła różnica bardzo bliska istotności 

statystycznej (p=0547). Nie odnotowano natomiast istotnych różnic pomiędzy grupami K 

i E1, (zob. tabela nr 3, załącznik 3 w aneksie). Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie 

dotyczącej stosowania terminologii rozkłady wyników w grupach eksperymentalnej E1 

i kontrolnej K były podobne, natomiast grupa eksperymentalna E2 uzyskała najgorszą 

środkową wartość punktową w stosunku do grupy E1 i K ( M E1 =4,0 pkt; M K =4,0 pkt; 

M E2 = 2,0 pkt).
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Na rycinie nr 39, zaprezentowanej poniżej, przedstawiłem typowe wartości punktowe, 

które charakteryzują badane w posttestach dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz 

dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego z obliczeniami 

matematycznymi. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  OBLICZENIA MATEMATYCZNE_2
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Rycina 39. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych 

w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0246) 
 
 

Jak widać na rycinie 39, rozkłady wyników próby dotyczącej obliczeń 

matematycznych, uzyskanych w posttestach przez dzieci objęte badaniami z grup 

eksperymentalnych i kontrolnej, kształtowały się na zróżnicowanych poziomach. 

Różnica istotna statystycznie wystąpiła pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 

(p=0,0403). Nie odnotowano natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami K 

i E1 oraz grupami eksperymentalnymi E2 i kontrolną K (zob. tabela nr 3, załącznik 3 

w aneksie). Analiza wyników badań wykazała, iż w próbie dotyczącej obliczeń 

matematycznych rozkłady wyników w grupach eksperymentalnych E2 i kontrolnej K były 

podobne, natomiast grupa eksperymentalna E1 uzyskała najlepszy wynik spośród badanych 

grup. Środkowe wartości punktowe plasowały się na poziomie ( M E1 =5,0 pkt; M E2 =3,5 pkt; 

M K =3,0 pkt). 
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Typowe wartości w ujęciu punktowym, jakie uzyskały w badaniu końcowym dzieci 

z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w ocenie całościowej 

testu kompetencji, przedstawiłem na rycinie nr 40. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  WYNIK CAŁOŚCIOWY Z TESTU KOMPETENCJI_2
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Rycina 40. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w całościowej ocenie nabywanych 

kompetencji w grupach K, E1 i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0507) 
 
 

Wyniki całościowej oceny testu kompetencji uzyskane w badaniach końcowych przez 

dzieci z grupy eksperymentalnych E1 i E2 wykazały istotne statystycznie różnice (p=0,0470). 

Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej, obliczeń matematycznych, 

nie odnotowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami eksperymentalną E1 

a kontrolną K oraz eksperymentalną E2 a kontrolną K. Analiza wyników badań wykazała, 

iż w całościowej ocenie testu kompetencji rozkłady wyników w grupach eksperymentalnych 

E1 i kontrolnej K kształtowały się na podobnym poziomie. Dzieci z grupy eksperymentalna 

E2 uzyskały nieco niższe wartości punktowe w stosunku do grupy E1 i K, choć wartość 

mediany plasowała się na tym samym poziomie, co w przypadku grupy kontrolnej K 

( M E1 =25,5 pkt; M K =21,0 pkt; M E2 =21,0 pkt).
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Podsumowując wyniki badań poeksperymentalnych  określających poziom kompetencji 

uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ze wszystkich 

trzech grup, stwierdziłem, że: 

 Typowe wartości testu kompetencji w ujęciu całościowym w poszczególnych grupach 

badanych dzieci wynikają z rozkładów wyników uzyskanych przez grupy w ocenach 

cząstkowych testu. 

 We wszystkich grupach objętych badaniami (zarówno eksperymentalnych 

jak i kontrolnej), w ocenach cząstkowych testu, a także w ocenie całościowej, 

wystąpiło pogorszenie wyników osiągniętych przez dzieci. Było ona jednak 

zróżnicowana, w zależności od danej grupy. 

 Zarówno w ocenie całościowej testu, jak i w ocenach poszczególnych prób, 

po przeprowadzeniu analizy wariancji nie odnotowane zostały różnice istotne 

statystycznie pomiędzy grupami eksperymentalną E1 i kontrolną K oraz pomiędzy 

eksperymentalną E2 i kontrolną K.  

 Różnice istotne pod względem statystycznym w teście kompetencji wystąpiły jedynie 

pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2, w obszarze dotyczącym stosowania 

terminów (p=0,0327), obliczeń matematycznych (p=0,0403) oraz w przypadku 

wyniku całościowego z testu kompetencji (p=0470). 

 Wyniki uzyskane przez dzieci w badaniu końcowym w zakresie testu kompetencji 

pokazują, że zdecydowanie najlepsze wyniki cząstkowe oraz wynik całościowy 

osiągnęła grupa eksperymentalna E1.  

 Niepokojący jest fakt, że wszystkie z grup uzyskały gorsze wyniki z testu kompetencji 

w badaniu końcowym, przy czym grupa eksperymentalna E1 zanotowała tylko 

niewielki spadek o 0,5 punktu.  

Statystyki opisowe odzwierciedlające wyniki uzyskane w posttestach przez badane dzieci z 

grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2, między innymi 

w odniesieniu do siedmiu badanych obszarów dotyczących kompetencji edukacyjnych, 

jak i oceny całościowej z testu kompetencji, przedstawiają tabele nr 11, 12 i 13 znajdujące 

się w aneksie w załączniku 3. 
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5.4. Różnice w wynikach pomiędzy badaniem końcowym a początkowym, 

uzyskanych przez badane dzieci, w poziomie sprawności fizycznej, ogólnej 

koordynacji ciała i kompetencji edukacyjnych 

Niniejsza część pracy prezentuje różnice pomiędzy wynikami końcowymi 

a początkowymi, uzyskanymi przez dzieci z obu grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz kontrolnej K.  Rezultaty z badania wstępnego i końcowego dotyczyły prezentowanych 

już wcześniej w pracy trzech obszarów rozwoju ucznia szkoły podstawowej: kompetencji 

edukacyjnych, rozwoju sprawności fizycznej oraz ogólnej koordynacji ciała.  

 

5.4.1. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci 

W celu określenia różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez wszystkie 

uczestniczące w badaniach grupy w badaniu początkowym i końcowym uzyskane rezultaty 

poddane zostały jednoczynnikowej analizie wariancji obliczonej na przyrostach. 

Odzwierciedla ona  poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w obu badaniach w odniesieniu 

do obszaru związanego ze sprawnością fizyczną. 

Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby szybkości została przedstawiona 

na rycinie nr 41. 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  SZYBKOŚĆ_P
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Rycina 41. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie szybkości w grupach K, E1 i E2 - badania 

poeksperymentalne (p=0,0152)
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Widoczne na rycinie nr 41 różnice w przyrostach szybkości wykazują przewagę grupy 

eksperymentalnej E2, a zwłaszcza kontrolnej K w stosunku do grupy eksperymentalnej E1. 

Jak widać, przyrost w grupie eksperymentalnej E1 jest niewielki. W wyniku analizy wariancji 

wykazałem występowanie istotnych statystycznie różnic w przyrostach szybkości pomiędzy 

grupą eksperymentalną E1 a kontrolną K (p=0,0128). Najlepszy wynik uzyskały dzieci z 

grupy kontrolnej K, gdzie ponad 75% badanych uzyskała rezultat w badaniu końcowym co 

najmniej taki sam lub lepszy niż w badaniu początkowym. 

Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do próby mocy zaprezentowana została 

na rycinie nr 42. 
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Rycina 42. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie mocy w grupach K, E1 i E2 - badania 

poeksperymentalne (p=0,4511) 
 
 

Różnice w przyrostach, widoczne na rycinie nr 42, są stosunkowo nieduże i pokazują 

największą wartość przyrostu w grupie eksperymentalnej E2 w odniesieniu do próby mocy. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wariancji stwierdziłem, brak istotnych statystycznie 

różnice w przyrostach dotyczących próby mocy (zob. tabela nr 7, załącznik 3 w aneksie). 

Należy także zauważyć, że w przypadku grup eksperymentalnych E1 i E2 ponad 75% 

badanych dzieci uzyskało wynik badania drugiego co najmniej taki sam lub lepszy 
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niż w badaniu pierwszym. W grupie kontrolnej K uzyskano najgorszy wynik spośród 

wszystkich grup. 

Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby siły statycznej została przedstawiona 

na rycinie nr 43. 
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Rycina 43. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie siły statycznej w grupach K, E1 i E2 – badania 

poeksperymentalne (p=0,9810) 
 
 

Analizując wynik przyrostów dotyczących próby siły statycznej należy stwierdzić, 

że nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnic między obserwowanymi grupami 

(zob. tabela nr 7, załącznik 3 w aneksie). 

Jednakże należy podkreślić, że uzyskane wyniki we wszystkich grupach osiągnęły wartość 

mediany taką samą lub nieznacznie wyższą zarówno w badaniu drugim, jak i w badaniu 

pierwszym. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż 50% badanych we wszystkich grupach 

uzyskało wynik co najmniej taki sam lub wyższy o 0,5 kg w badaniu drugim w stosunku 

do badania pierwszego.
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Analizę wariancji obliczoną na przyrostach, odzwierciedlającą poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do próby siły funkcjonalnej zaprezentowałem 

na rycinie nr 44. 
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Rycina 44. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie siły funkcjonalnej w grupach K, E1 i E2 – badania 

poeksperymentalne (p=0,2244) 
 
 

Widoczne na rycinie nr 44 wyniki uzyskane na przyrostach są zróżnicowane 

i pokazują najwyższą wartość mediany w grupie eksperymentalnej E2 w odniesieniu do próby 

siły funkcjonalnej. W wyniku przeprowadzonej analizy wariancji należy stwierdzić, 

że nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnice w przyrostach dotyczących próby 

siły funkcjonalnej(zob. tabela nr 7, załącznik 3 w aneksie). Należy także zauważyć, 

że w przypadku grupy eksperymentalnej E1 i kontrolnej K ponad 50%, a przypadku grupy 

eksperymentalnej E2 ponad 75% badanych dzieci uzyskało wynik badania drugiego 

co najmniej taki sam lub lepszy niż w badaniu pierwszym.
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Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczonej na przyrostach 

odzwierciedlającej poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

zwinności przedstawia rycina nr 45. 
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Rycina 45. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie zwinności w grupach K, E1 i E2 - badania 

poeksperymentalne (p=0,1013) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach zwinności wykazują przewagę 

grupy kontrolnej K w stosunku do grupy eksperymentalnych E1 i E2. Jak widać, przyrost 

typowych wartości w grupach eksperymentalnej E1 i eksperymentalnej E2 jest niewielki. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji nie stwierdziłem istotnych statystycznie 

różnic w przyrostach zwinności pomiędzy uczestniczącymi w badaniach grupami. 

Najlepszy wynik uzyskały dzieci z grupy kontrolnej K, gdzie ponad 75% badanych uzyskała 

rezultat w badaniu końcowym co najmniej taki sam lub lepszy niż w badaniu początkowym.
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Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do próby siły tułowia zaprezentowana została 

na rycinie nr 46. 
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Rycina 46. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie siły mięśni tułowia w grupach K, E1 i E2 – badania 

poeksperymentalne (p=0,0132) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach dotyczących próby siły mięśni 

tułowia wykazują istotne zróżnicowanie pomiędzy grupami. Należy zauważyć, że przyrost 

w grupie eksperymentalnej E2 jest wyższy w stosunku do obu pozostałych grup. 

W wyniku przeprowadzenia analizy wariancji udało się wykazać istotne statystycznie różnice 

w przyrostach dotyczących próby siły mięśni tułowia pomiędzy grupą eksperymentalnymi E1 

i E2 (p=0,0113). Nie stwierdziłem natomiast występowania różnicy istotnej statystycznie 

pomiędzy pozostałymi grupami (zob. tabela nr 7, załącznik 3 w aneksie). 

Należy podkreślić, że wszystkie grupy uzyskały w badaniu końcowym minimalnie wyższe 

wartości mediany w stosunku do badania początkowego, a w przypadku grupy E2 było 

to ponad 75% badanych uczniów.
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Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby gibkości została przedstawiona 

na rycinie nr 47. 
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Rycina 47. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie gibkości w grupach K, E1 i E2 - badania 

poeksperymentalne (p=0,0089) 
 
 

Zaprezentowane na rycinie nr 47 różnice w przyrostach gibkości, wykazują przewagę 

grupy E1, a zwłaszcza E2 względem grupy K. Na podstawie przeprowadzonej 

jednoczynnikowej analizy wariancji stwierdziłem występowanie istotnych statystycznie 

różnice w przyrostach gibkości pomiędzy grupą eksperymentalną E2 a kontrolną K 

(p=0,0099). Nie wykazałem natomiast występowania różnicy istotnej statystycznie pomiędzy 

pozostałymi grupami (zob. tabela nr 7, załącznik 3 w aneksie).  

Ponadto należy zauważyć, że uzyskane przez grupę kontrolną K typowe wartości, w próbie 

gibkości,  zdecydowanie się obniżyły, a ponad 75% badanych dzieci uzyskało wyniki 

co najwyżej takie same i gorsze. 

Podsumowując wyniki uzyskane na przyrostach określających poziom sprawności 

fizycznej, we wszystkich trzech grupach, należy zauważyć, że: 

 Wyniki wieloczynnikowej analizy wariancji obliczonej na przyrostach pokazały, 

iż różnice istotne z punktu widzenia statystycznego wystąpiły tylko pomiędzy trzema 

parami grup. 
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 Istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy grupami eksperymentalną E1 

a kontrolną K w próbie szybkości, pomiędzy grupą grupami eksperymentalnymi E1 

i E2 w próbie siły tułowia oraz pomiędzy grupami E2 i K w próbie gibkości. 

 Zdecydowanie największa poprawa wyników nastąpiła, bo aż w czterech (moc, siła 

funkcjonalna, siła tułowia, gibkość) z siedmiu wykorzystywanych prób sprawności 

fizycznej w grupie eksperymentalnej E2. Jednakże analizując uzyskany wynik, należy 

pamiętać, że dziecko w wieku wczesnoszkolnym charakteryzują dynamiczne 

i znaczące zmiany w motoryce wynikające z rozwoju ontogenetycznego. W związku 

z tym uzyskany wynik dzieci z grupy eksperymentalnej E2 może, ale nie musi być 

bezpośrednio związany z wprowadzeniem do ich zajęć czynnika eksperymentalnego.  

 Nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, w której z pozostałych grup uzyskane 

wyniki w poszczególnych próbach sprawności fizycznej po realizacji badań były 

najsłabsze. 
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5.4.2. Poziom ogólnej koordynacji ciała badanych dzieci 

W celu określenia różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez wszystkie 

uczestniczące w badaniach grupy w badaniu początkowym i końcowym uzyskane rezultaty 

poddałem jednoczynnikowej analizie wariancji obliczonej na przyrostach. Odzwierciedla ona  

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w obu badaniach w odniesieniu do ogólnej koordynacji ciała. 

Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do próby przejścia po równoważni 

w tył zaprezentowana została na rycinie nr 48. 
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Rycina 48. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie przejścia po równoważni w tył w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,0926) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach pokazują nieznaczną przewagę 

przyrostu w grupie eksperymentalnej E2 w próbie dotyczącej przejścia po równoważni 

w tył. Przeprowadzona analiza wyników nie wykazała istotnych statystycznie różnic 

w przyrostach między badanymi grupami (zob. tabela nr 10, załącznik 3 w aneksie). 

Należy jednak zauważyć, że w przypadku grupy eksperymentalnej E2 75% badanych dzieci 

z tej grupy uzyskała w badaniu końcowym wartości typowe co najmniej na tym samym 

poziomie lub wyższe w stosunku do badania początkowego. W grupach eksperymentalnej E1 
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i kontrolnej K środkowe wartości plasowały się w okolicy zera, co świadczy o powtarzalności 

wyników  w obu badaniach. 

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczonej na przyrostach 

odzwierciedlającej poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby 

dotyczącej przeskoków na jednej nodze przedstawiłem na rycinie nr 49. 
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Rycina 49. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie dotyczącej przskoków na jednej nodze w grupach K, E1 

i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0255) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach dotyczących próby przeskoków 

na jednej nodze, wykazują przewagę grup eksperymentalnej E2 i kontrolnej K w stosunku 

do grupy eksperymentalnej E1. W wyniku analizy stwierdziłem istotne statystycznie różnice 

w przyrostach dotyczących przeskoków na jednej nodze, pomiędzy grupą eksperymentalną 

E1 a kontrolną K (p=0,0481). Należy również zauważyć, że pomiędzy grupami 

eksperymentalnymi E1 i E2 wystąpiła różnica bardzo bliska istotności statystycznej 

(p=0,0667). Nie odnotowałem istotnych różnic pomiędzy grupą eksperymentalną E2 

i kontrolną K (zob. tabela nr 10, załącznik 3 w aneksie). Zauważyłem ponadto, że pogorszenie 

wyników wystąpiło we wszystkich grupach, a w grupie eksperymentalnej E1 było 

największe. Właśnie w tej grupie uzyskano najgorszy wynik, gdzie ponad 75% badanych 
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dzieci osiągnęła typowe wartości punktowe co najwyżej taki sam lub gorsze. W pozostałych 

grupach wystąpiło niewielkie pogorszenie uzyskanych wyników. 

Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do próby bocznego przeskakiwania, została 

przedstawiona na rycinie nr 50._ 
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Rycina 50. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie bocznego przeskakiwania w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,1084) 
 
 

Różnice w przyrostach, widoczne na rycinie nr 50, pokazują największą wartość 

przyrostu w grupie eksperymentalnej E1 w odniesieniu do próby bocznego przeskakiwania. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wariancji stwierdziłem brak istotnych statystycznie 

różnice w przyrostach dotyczących próby bocznego przeskakiwania (zob. tabela nr 10, 

załącznik 3 w aneksie). Należy także zauważyć, że w przypadku grup eksperymentalnej E2 

i kontrolnej K ponad 75% badanych dzieci, a w przypadku grupy eksperymentalnej E1 

wszystkie dzieci, uzyskały wynik badania drugiego co najmniej taki sam lub lepszy 

niż w badaniu pierwszym. 
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Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do próby bocznego przekładania deseczek 

zaprezentowana została na rycinie nr 51. 
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Rycina 51. Przyrosty uzyskane przez dzieci w próbie bocznego przekładania deseczek w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,8981) 
 

Na rycinie nr 51 przedstawione zostały różnice w przyrostach dotyczących próby 

przeskoków na jednej nodze. Na tej podstawie należy stwierdzić, że uzyskane wyniki 

we wszystkich grupach są do siebie bardzo zbliżone. W wyniku analizy nie stwierdziłem 

istotnych statystycznie różnice w przyrostach dotyczących przeskoków na jednej nodze 

pomiędzy objętymi badaniami grupami (zob. tabela nr 10, załącznik 3 w aneksie). 

Zauważyłem ponadto, że pogorszenie wyników o ponad 50% wystąpiło we wszystkich 

grupach. Na uwagę zasługuje fakt, iż we wszystkich trzech grupach wystąpiły osoby, 

u których nastąpiła poprawa o ponad 15 pkt. Natomiast w przypadku grup eksperymentalnych 

E1 i E2 niektóre z badanych dzieci uzyskały wyniki w posttestach, dotyczących analizowanej 

próby, gorsze o ponad 25 pkt w stosunku do badania początkowego.
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 Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do całościowego wyniku ogólnej koordynacji 

ciała została przedstawiona na rycinie nr 52. 
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Rycina 52. Przyrosty uzyskane przez dzieci w całościowym wyniku ogólnej koordynacji ciała w grupach K, 

E1 i E2 - badania poeksperymentalne (p=0,3037) 
 

Na powyższej rycinie zaprezentowane zostały różnice w przyrostach pokazujące 

nieznaczną przewagę przyrostu w grupie eksperymentalnej E2 w całościowym wyniku 

ogólnej koordynacji ciała. Przeprowadzona analiza wyników nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic w przyrostach między badanymi grupami (zob. tabela nr 10, załącznik 3 

w aneksie). Należy jednak zauważyć, że w przypadku grupy eksperymentalnej E2 75% 

badanych dzieci z tej grupy uzyskała w badaniu końcowym wartości typowe co najmniej 

na tym samym poziomie lub wyższe w stosunku do badania początkowego. W grupach 

eksperymentalnej E1 i kontrolnej K środkowe wartości plasowały się w okolicy zera, 

co świadczy o powtarzalności wyników w obu badaniach. 

Podstawowe statystyki opisowe prezentujące wyniki uzyskane na przyrostach przez 

badane dzieci z obu grup eksperymentalnych oraz dzieci z grupy kontrolnej, dotyczące 

czterech badanych obszarów ogólnej koordynacji ciała, jak i oceny całościowej ogólnej 

koordynacji ciała, ilustrują tabele nr 11, 12, 13 znajdujące się w aneksie w załączniku 3.  
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Szczegółowy opis wyników jednoczynnikowej analizy wariancji obliczonej na przyrostach 

odzwierciedlający poziom istotności różnic uzyskany przez badane dzieci z wszystkich 

objętych eksperymentem grup, a dotyczący między innymi czterech diagnozowanych 

obszarów ogólnej koordynacji ciała, jak i oceny całościowej ogólnej koordynacji ciała, 

przedstawiony został w tabeli nr 10 znajdującej się w aneksie w załączniku 3. 

Podsumowując wyniki uzyskane na przyrostach określających ogólną koordynację 

ciała badanych dzieci, we wszystkich trzech grupach, należy stwierdzić, że: 

 W przypadku prób dotyczących przejścia w tył po równoważni, bocznego 

przeskakiwania tam i z powrotem, a także w ocenie całościowej testu ogólnej 

koordynacji ciała wystąpiła poprawa wyników osiągniętych przez dzieci w badaniu 

końcowym w stosunku do badania początkowego. Była ona jednak zróżnicowana, 

w zależności od danej grupy. 

 Poza próbą związaną z bocznym przekładaniem deseczek zauważyłem wyraźną 

poprawę wyników we wszystkich próbach, szczególnie w przypadku grup 

eksperymentalnych E1 i E2. 

 Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach zarówno w odniesieniu 

do ocen poszczególnych prób, jak i oceny całościowej testu nie wykazała różnic 

istotnych statystycznie pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 oraz 

eksperymentalną E2 a kontrolną K. 

 Różnice istotne statystycznie w teście ogólnej koordynacji, wystąpiły jedynie 

pomiędzy grupą kontrolną K a grupą eksperymentalną E1 (p=0,0481) w obszarze 

dotyczącym przeskoków na jednej nodze. Wskazały one tym samym przewagę 

w wartościach wyników obliczanych na przyrostach dzieci z grupy eksperymentalnej 

E1 w stosunku do grupy kontrolnej.  

 Ocena całościowa ogólnej koordynacji ciała pokazuje, że wartości przyrostów 

w ujęciu punktowym są bardzo do siebie zbliżone w przypadku grupy 

eksperymentalnej E1 i kontrolnej K. (por. tabele nr 11, 12 i 13 zamieszczone 

w aneksie w załączniku 3). Potwierdza to analiza dokonana na przyrostach, która 

nie wykazuje różnic istotnych statystycznie, pomiędzy wyżej wymienionymi grupami 

w ujęciu całościowym. Uzyskane wyniki potwierdzają także, że uczestniczące 

w badaniach grupy uzyskały co najmniej takie same rezultaty lub wyższe po realizacji 

eksperymentu w stosunku do badania wstępnego.  



 130

 W przypadku grupy eksperymentalnej E2 można zauważyć, że wartość przyrostów 

w odniesieniu do oceny całościowej ogólnej koordynacji ciała jest wyższa 

niż w pozostałych dwóch grupach (nieistotna statystycznie), co świadczy o wyraźnej 

poprawie wyżej wymienionej grupy w badanym obszarze po realizacji eksperymentu.  

 

5.4.3. Poziom opanowania kompetencji edukacyjnych przez badane dzieci 

Aby określić różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi przez wszystkie uczestniczące 

w badaniach grupy w badaniu początkowym i końcowym, uzyskane rezultaty poddałem 

analizie wariancji obliczonej na przyrostach. Odzwierciedla ona poziom istotności różnic 

uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 

kontrolnej K w obu badaniach w odniesieniu do obszaru związanego z opanowaniem 

kompetencji i umiejętności edukacyjnych. 

Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru lokalizowania informacji, została 

zaprezentowana na rycinie nr 53. 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  LOKALIZOWANIE INFORMACJI_P

 Mediana 
 25%-75% 
 Min-Maks E1 E2 K

grupa

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

[p
kt

]

 
 
Rycina 53. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,1181) 
 

Analizując wynik przyrostów dotyczących lokalizowania informacji, stwierdziłem, 

że nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnic między obserwowanymi grupami. 

Jednakże należy podkreślić, że typowe wartości w grupach eksperymentalnych E1 i E2 

obniżyły się do tego stopnia, że w pierwszej z wymienionych grup 75% badanych uzyskała 
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wyniki co najwyżej takie same i gorsze. Najlepszy wynik uzyskała grupa kontrolna K, 

w której 50% uczniów uzyskało wyniki przynajmniej takie same jak w badaniu wstępnym 

lub wyższe. 

Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do umiejętności analizowania informacji, 

zilustrowana została na rycinie nr 54. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  ANALIZOWANIE INFORMACJI_P
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Rycina 54. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji w grupach K, E1 i E2 – 

badania podeksperymentalne (p=0,2270) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach dotyczących analizowania 

informacji wykazują zróżnicowanie pomiędzy grupami. Zauważyłem ponadto, że pogorszenie 

wyników w grupie eksperymentalnej E2 było największe w stosunku do obu pozostałych 

grup. W wyniku analizy stwierdziłem brak istotnych statystycznie różnic w przyrostach 

dotyczących analizowania informacji pomiędzy poszczególnymi grupami (zob. tabela nr 4, 

załącznik 3 w aneksie). Najgorszy wynik badania końcowego w stosunku do badania 

początkowego uzyskała grupa eksperymentalna E2, w której 75% badanych dzieci uzyskało 

wynik co najwyżej taki sam lub gorszy. W pozostałych grupach przyrost oscylował wokół 

zera.
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Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru interpretowania informacji została 

przedstawiona na rycinie nr 55. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  INTERPRETOWANIE INFORMACJI_P

 Mediana 
 25%-75% 
 Min-Maks E1 E2 K

grupa

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

[p
kt

]

 
 
Rycina 55. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,3014) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach są zbliżone i pokazują 

nieznaczną przewagę przyrostu w grupie kontrolnej K w próbie dotyczącej interpretowania 

informacji. Przeprowadzona analiza wyników nie wykazała istotnych statystycznie różnic 

w przyrostach między badanymi grupami (zob. tabela nr 4, załącznik 3 w aneksie). 

Należy jednak zauważyć, że w przypadku grupy kontrolnej K, 75% badanych dzieci z tej 

grupy uzyskała w badaniu końcowym wynik taki sam lub lepszy nawet o 3 pkt. w stosunku 

do badania początkowego. W grupach eksperymentalnych E1 i E2 typowe wartości plasowały 

się w okolicy zera, co świadczy o powtarzalności wyników w obu badaniach.
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Analiza wariancji obliczona na przyrostach, odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do obszaru związanego z wiedzą o języku 

zaprezentowana została na rycinie nr 56. 

 

Porównanie badanych grup
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Rycina 56. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku w grupach K, E1 i E2 – badania 

poeksperymentalne (p=0,9978) 
 
 

Analizując wynik przyrostów dotyczących wiedzy o języku należy stwierdzić, 

że nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnic między obserwowanymi grupami 

(zob. tabela nr 4, załącznik 3 w aneksie). 

Jednakże należy podkreślić, że uzyskane wyniki we wszystkich grupach osiągnęły wartość 

mediany taką samą zarówno w badaniu drugim, jak i w badaniu pierwszym. Na uwagę jednak 

zasługuje fakt, iż 50% badanych we wszystkich grupach uzyskało wynik co najwyżej taki sam 

lub niższy o 1 pkt w badaniu drugim w stosunku do badania pierwszego. 
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Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach, odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do obszaru związanego z właściwym 

stosowaniem terminów została przedstawiona na rycinie nr 57. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  STOSOWANIE TERMINOLOGII_P
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Rycina 57. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie właściwego stosowania terminów w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,0628) 
 
 

Na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji dotyczącej wyników uzyskanych 

przez obie grupy eksperymentalne E1 i E2 oraz kontrolną K nie udało się wykazać istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami. Jednakże pomiędzy grupami 

eksperymentalnymi E1 i E2 wystąpiła różnica bardzo bliska istotności statystycznej 

(p=0,0730). Zauważono ponadto, że środkowe wartości punktowe w grupie eksperymentalnej 

E2 i kontrolnej K obniżyły się. W grupie E2 ponad 75%, a w grupie K 100% badanych 

uczniów uzyskało wyniki co najwyżej takie same lub gorsze. Na uwagę w tej sytuacji 

zasługuje wynik grupy eksperymentalnej E1, w której około połowa badanych uzyskała 

w badaniu końcowym wyniki takie same lub lepsze nawet o 2 pkt. w stosunku do badania 

początkowego. 
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Analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca poziom istotności 

różnic uzyskanych przez badane dzieci z grupy kontrolnej K oraz dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 w odniesieniu do obszaru związanego z obliczeniami 

matematycznymi zaprezentowana została na rycinie nr 58. 

 

Porównanie badanych grup 
Zmienna:  OBLICZENIA MATEMATYCZNE_P
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Rycina 58. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych w grupach K, E1 i E2 – 

badania poeksperymentalne (p=0,0158) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach dotyczących obliczeń 

matematycznych wykazują zróżnicowanie pomiędzy grupami. Zauważyłem ponadto, 

że pogorszenie wyników w grupie eksperymentalnej E2 było największe w stosunku do obu 

pozostałych grup. W wyniku analizy stwierdziłem istotne statystycznie różnice w przyrostach 

dotyczących obliczeń statystycznych pomiędzy grupami eksperymentalnymi E1 i E2 

(0,0159). Nie wykazałem istotnych statystycznie różnic pomiędzy pozostałymi 

uczestniczącymi w badaniach grupami (zob. tabela nr 4, załącznik 3 w aneksie). Podobnie 

jak w przypadku próby dotyczącej stosowania terminów w grupie eksperymentalnej E2 

i w grupie kontrolnej K 75% badanych uczniów uzyskało wyniki w posttestach co najwyżej 

takie same lub gorsze niż w badaniu początkowym. Ponadto zauważono, że w grupie 

eksperymentalnej E1 ponad połowa badanych uzyskała wyniki w badaniu końcowym takie 

same lub lepsze nawet o 3 pkt. w stosunku do badania początkowego. 
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Jednoczynnikowa analiza wariancji obliczona na przyrostach odzwierciedlająca 

poziom istotności różnic uzyskanych przez badane dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K w odniesieniu do całościowego wyniku testu kompetencji 

została przedstawiona na rycinie nr 59. 

 

Porównanie badanych grup
Zmienna:  WYNIK CAŁOŚCIOWY Z TESTU KOMPETENCJI_P
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Rycina 59. Przyrosty uzyskane przez dzieci w całościowej ocenie nabywanych kompetencji w grupach K, E1 

i E2 – badania poeksperymentalne (p=0,0577) 
 
 

Widoczne na powyższej rycinie różnice w przyrostach dotyczących całościowego 

wyniku z testu kompetencji wykazują zróżnicowanie pomiędzy grupami. W wyniku analizy 

stwierdziłem brak istotnych statystycznie różnice w przyrostach dotyczących wyniku 

ogólnego z testu kompetencji pomiędzy poszczególnymi grupami (zob. tabela nr 4, załącznik 

3 w aneksie). Zauważyłem ponadto, że pogorszenie wyników wystąpiło we wszystkich 

grupach, a w grupie eksperymentalnej E2 było największe. Właśnie w tej grupie uzyskano 

najgorszy wynik, gdzie 75% badanych dzieci osiągnęła typowe wartości punktowe 

co najwyżej taki sam lub gorsze. W pozostałych grupach wystąpiło niewielkie pogorszenie 

uzyskanych wyników.



 137

Podsumowując wyniki uzyskane na przyrostach określających poziom opanowania 

kompetencji edukacyjnych badanych dzieci, we wszystkich trzech grupach, należy 

stwierdzić, że: 

 Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczonej na przyrostach pokazały, 

że istotne statystycznie różnice wystąpiły tylko pomiędzy obiema grupami 

eksperymentalnymi E1 i E2 w odniesieniu do obszaru związanego z obliczeniami 

matematycznymi (0,0159). 

 Ocena całościowa testu kompetencji pokazuje, że wartości przyrostów 

w poszczególnych grupach w ujęciu punktowym są bardzo do siebie zbliżone 

i wykazują nieznaczne pogorszenie (por. tabele nr 11, 12 i 13 zamieszczone w aneksie 

w załączniku 3). Potwierdza to analiza dokonana na przyrostach, która nie wykazuje 

istotnych statystycznie różnic, pomiędzy badanymi grupami, w ujęciu całościowym. 

 Najlepszy ogólny wynik z testu kompetencji obliczany na przyrostach uzyskali 

uczniowie  z grupy eksperymentalnej E1. Typowe wartości punktowe uzyskane przez 

dzieci z tej grupy w badaniu końcowym okazały się być takie same lub w niewielkim 

stopniu gorsze od osiągniętych w badaniu początkowym wysokich wyników.  

 Najgorszy całościowy wynik z testu kompetencji obliczany na przyrostach uzyskały 

dzieci z grupy eksperymentalnej E2, gdzie ponad 75% badanych uzyskała wynik 

w badaniu końcowym co najwyżej taki sam lub gorszy niż w badaniu początkowym. 

Szczegółową analizę uzyskanych po eksperymencie wyników, stanowią statystyki opisowe 

przyrostów, zestawione w tabelach nr 11, 12 i 13 znajdujących się w aneksie 

pracy w załączniku 3.
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5.5. Poziom kompetencji edukacyjnych, sprawności fizycznej i ogólnej koordynacji 

ciała uczniów z dysfunkcjami 

W niniejszym rozdziale podjęta została próba zbadania, czy i w jakim stopniu dokonał 

się postęp u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które uczestniczyły w rocznym 

eksperymencie pedagogicznym. Spośród wszystkich grup wybrano ośmioro dzieci, które 

posiadały orzeczenia o dysfunkcji. W ten sposób w grupie eksperymentalnej E1 dokonana 

została analiza „studium przypadku” Marta, Piotrek i Michał, w grupie eksperymentalnej E2 - 

Wojtek, Justyna i Michalina, a w grupie kontrolnej K scharakteryzowania sylwetki Jacka 

i Eweliny. 

Przed omówieniem uzyskanych podczas badań wyników przedstawiona została 

charakterystyka dysfunkcji oraz funkcjonowania w warunkach szkolnych badanych osób. 

Z uwagi na ochronę danych osobowych imiona wszystkich dzieci uwzględnionych 

w niniejszym rozdziale zostały zmienione. 

 

5.5.1. Sylwetki badanych uczniów 

Marta - uczennica klasy I szkoły podstawowej – grupa eksperymentalna E1. 

Dysfunkcja: Zespół Aperta. Dziewczynka przebyła kilka operacji korekcyjnych wad 

wrodzonych w obrębie czaszki i kończyn. Mimo systematycznej rehabilitacji jest podatna 

na zmęczenie, a także jest mniej sprawna ruchowo i manualnie.  

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Marta dała się poznać jako miła, 

choć nieśmiała dziewczynka. W kontakcie indywidualnym bardzo chętnie się wypowiadała 

i inicjowała rozmowy na interesujące ją tematy. W grupie szkolnej była zazwyczaj mało 

aktywna. W trakcie realizacji eksperymentu miała trudności z zaistnieniem w grupie, nawet 

wówczas, gdy pracowała w małym zespole zadaniowym. Pod koniec roku szkolnego bardzo 

często w czasie przerw międzylekcyjnych inicjowała kontakty z rówieśnikami, a także coraz 

rzadziej musiała być zachęcana do podjęcia zabawy lub rozmowy z innymi dziećmi przez 

osobę dorosłą.  

W czasie pracy na lekcjach nie wymaga stałej pomocy pedagoga - samodzielnie podejmowała 

i wykonywała polecenia. Tempo pracy w jej przypadku utrzymywało się na poziomie 

przeciętnym. Czas pracy przeznaczony na rozwiązanie zadania zależał również od stopnia 

zrozumienia polecenia. 

Na forum klasy rzadko wypowiadała się z własnej inicjatywy. Unikała koncentrowania 

na sobie uwagi innych i niechętnie podejmowała zadania wymagające dłuższego 

wypowiadania się. Potrafiła za pomocą cyfr zapisać liczby czterocyfrowe i pięciocyfrowe. 
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Potrafiła porównywać liczby posługując się znakami <, >, =. Opanowała umiejętność liczenia 

w pamięci, popełniając nieliczne pomyłki. Opanowała, dodawanie, odejmowanie, mnożenie 

i dzielenie sposobem pisemnym. Poznała kolejność wykonywania działań. 

W czasie zajęć ruchowych chętnie ćwiczyła z grupą. Radziła sobie z większością ćwiczeń, 

choć u dziewczynki zmniejszona jest ogólna sprawność ruchowa. Podczas zabaw, w których 

wykorzystywane były piłki edukacyjne „edubal”, Marta świetnie współpracowała z grupą 

i chętnie rozwiązywała zadania intelektualne oraz praktyczne. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo że w wielu przypadkach podczas zajęć dziewczynka 

była nieśmiała, to w zajęciach z piłkami edukacyjnymi można było zauważyć 

jej zaangażowanie w rozwiązywanie zadań oraz niesamowitą chęć współpracy. 

 

Piotrek - uczeń klasy I szkoły podstawowej – grupa eksperymentalna E1 

Dysfunkcja: Obustronny znacznego stopnia niedosłuch powodujący dysharmonijny rozwój. 

Chłopiec korzysta z aparatów słuchowych i jest rehabilitowany. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Piotrek w trakcie eksperymentu dał się 

poznać jako miły i pogodny chłopiec. Zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w grupie 

był śmiały i skłonny do zdominowania rozmowy pytaniami. Chętnie dzielił się swoimi 

myślami i opowiadał o sposobach spędzania przez siebie czasu. Trudności sprawiało 

mu podejmowanie spontanicznych zabaw, miedzy innymi zabaw i ćwiczeń z piłkami 

edukacyjnymi, które oparte były na wyobraźni i symbolice. Często podczas zabaw na sali 

sportowej trudności sprawiało mu rozpoznawanie i określanie uczuć, emocji, nastrojów 

innych ćwiczących. W związku z tym zdarzały się sytuacje, kiedy wywoływało to problemy 

z funkcjonowaniem w grupie. W takich sytuacjach często zachęcany był do podjęcia zabawy 

lub współpracy z innymi dziećmi przez osobę dorosłą, ale podjęte działania okazywały się, 

niestety, krótkotrwałe. Wielokrotnie podczas zajęć ruchowych, a także tych w sali lekcyjnej 

przejawiał stereotypowe manieryzmy ruchowe, tj. bieganie, skakanie, kiwanie się, w siadzie 

skrzyżnym pochylanie się z ułożeniem głowy na podłodze i kołysanie całego ciała. 

Na sytuacje nowe i trudne reagował śmiechem lub podniesionym głosem. Tempo pracy 

Piotrka utrzymywało się na poziomie wolnym, niezbędne było przywoływanie uwagi chłopca. 

Czas jego pracy zależał od stopnia zrozumienia polecenia. W czasie zajęć w klasie chętnie 

podejmował zadania wymagające dłuższego wypowiadania się, a wypowiedź zwykle 

tworzyła logiczną całość.  
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Podczas zajęć z piłkami edukacyjnymi „edubal” z pomocą pedagoga układał wyrazy 

z przemieszanych liter. Również podczas zabaw z piłkami „edubal” potrafił porównywać 

między sobą wartości znajdujące się na piłkach. 

Podczas zajęć ruchowych miał trudności z ćwiczeniami w zespole klasowym i małych 

grupach zadaniowych. W wielu przypadkach wymagał stałej pomocy i kontroli przy 

wykonywaniu ćwiczeń. Miał również duże trudności z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa 

na sali sportowej, przez co wymagał stałej opieki pedagoga specjalnego. 

 

Michał - uczeń klasy I szkoły podstawowej - grupa eksperymentalna E1 

Przyczyna umieszczenia w klasie integracyjnej: u Michała zdiagnozowano autyzm atypowy.  

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Michał to chłopiec, o którym można 

powiedzieć, na podstawie obserwacji podczas eksperymentu, że jest zazwyczaj pogodnym. 

Jednakże z trudnością podporządkowywał się przyjętym w grupie regułom. Bywał uparty 

i mało krytyczny, a na sytuacje, które przebiegały nie po jego myśli, reagował  bardzo 

impulsywnie. Relacje Michała z pozostałymi dziećmi z klasy były dość powierzchowne 

i nietrwałe. Natomiast bez oporów podejmował kontakty z osobami dorosłymi (wychowawca, 

osoby dokonujące pomiarów), jednakże tylko i wyłącznie na jego zasadach. Podczas zajęć 

ruchowych niechętnie podporządkowywał się sytuacji zadaniowej i miał trudności 

ze skoncentrowaniem się  na proponowanej aktywności. Widząc tak reagującego na zabawy 

chłopca, często wychowawczyni próbowała go ustnie zmotywować, ale wielokrotnie 

nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów. Zdarzały się jednak zabawy, podczas których 

silny chłopiec mógł zaprezentować swoje walory i jednocześnie dłużej skupić na niej uwagę. 

Pod koniec realizacji eksperymentu dało się zauważyć, że Michał poprawił relacje 

z rówieśnikami i unikał sytuacji konfliktowych. Ponadto dało się dostrzec, że chociaż 

chłopiec w dalszym ciągu wolno pracował, to dodawanie i odejmowanie podczas zajęć 

z piłkami edukacyjnymi nie sprawiało mu problemów, ponieważ były to zadania 

na konkretach, a nie abstrakcyjne.  

Mimo stosunkowo masywnej budowy chłopiec coraz aktywniej brał udział w grach 

i zabawach ruchowych, podczas których bardzo ładnie współpracował z pozostałymi 

ćwiczącymi. 

 

Wojtek - uczeń klasy I szkoły podstawowej – grupa eksperymentalna E2 

Dysfunkcja: u chłopca zdiagnozowano bardzo zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową 

zarówno w zakresie motoryki dużej, jak i grafomotoryki, która wywołana była schorzeniem 



 141

neurologicznym. Uczeń korzysta w szkole z indywidualnych zajęć z logopedą, pedagogiem 

specjalnym i psychologiem. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Od pierwszych zajęć ruchowych 

Wojtek miał problemy z przestrzeganiem norm i zasad właściwego zachowania się. 

Często prowokował innych uczniów do udziału w kłótni, a swoim zachowaniem 

uniemożliwiał prowadzenie zajęć. Podczas zajęć ruchowych nie potrafił pracować 

samodzielnie. Bardzo często koncentrował się na zadaniu przez krótki czas, po czym 

przerywał jego wykonywanie. Natomiast podczas kontaktów indywidualnych, 

z towarzyszącym na zajęciach pedagogiem specjalnym, zaczynał pracować znacznie lepiej, 

co bezpośrednio przekładało się na pozytywny efekt końcowy. Zwłaszcza na początku roku 

szkolnego można było zaobserwować u chłopca, podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, 

zaniżone poczucie własnej wartości i dostrzeganie w swoich działaniach tylko złych stron.  

Pod koniec realizacji rocznego eksperymentu zachowanie chłopca uległo znacznej poprawie. 

Szczególnie wychowawczyni klasy oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny) 

zauważyli, że Wojtek coraz rzadziej łamie zasady i normy poprawnego zachowania 

na zajęciach. Często nawiązywał kontakty z rówieśnikami, choć czasem jeszcze popadał 

w konflikty. Podczas zajęć szkolnych stawał się coraz bardziej samodzielny, choć nadal 

wymagał aktywizowania i kontroli ze strony nauczyciela. Bardzo dużym problemem 

dotyczącym edukacji chłopca były często występujące chwilowe spadki motywacji do pracy. 

Podczas zabaw ruchowych z piłkami edukacyjnymi „edubal” pracował w wolnym tempie 

i z różnym zaangażowaniem. Chłopiec potrafił wykonywać zadania ruchowe połączone 

z rachowaniem w zakresie 30, choć czasem odwoływał się do konkretów (liczenie piłek lub 

liczenie na palcach). Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas tych właśnie zajęć Wojtek wymagał 

coraz mniejszej pomocy ze strony nauczyciela (pedagoga specjalnego). 

 

Justyna - uczennica klasy I szkoły podstawowej – grupa eksperymentalna E2 

Przyczyna umieszczenia w klasie integracyjnej: u dziewczynki zdiagnozowano zaburzenia 

mowy utrudniające nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych. Justyna od trzeciego 

roku życia była rehabilitowana metodą Vojty oraz Bobath, a od piątego roku życia poddana 

terapii logopedycznej. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu:  Obserwując Justynę w pierwszych 

tygodniach jej nauki w szkole, można było zauważyć, że jest bardzo miłą dziewczynką, której 

zdarza się często nie uważać na zajęciach i przeszkadzać w ich prowadzeniu. 
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Dziewczynka nawiązywała poprawne relacje rówieśnicze i nie stwarzała sytuacji 

konfliktowych.  

Starała się zawsze przestrzegać ustalonych wcześniej zasad postępowania. Bardzo często 

na zajęciach szkolnych miała poważne trudności ze skupieniem uwagi i koncentracją.  

Podczas całorocznego udziału w eksperymencie Justyna miała poważne problemy 

w nabywaniu wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji językowej i matematycznej. 

Uczennica pod koniec pierwszej klasy nie opanowała jeszcze wszystkich liter, do czego, 

oprócz zdiagnozowanych trudności, mogły przyczynić się częste absencje w szkole. 

Podczas zajęć ruchowych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Justyna choć fizycznie 

obecna, myślami przebywała w zupełnie innym miejscu. Podczas prostych zabaw (berki), 

dziewczynka była zawsze wycofana, a fabułę zabawy rozumiała dopiero po kilkukrotnym 

jej przeprowadzeniu. Dziewczynka w widoczny dla oka sposób nie radziła sobie 

z panowaniem nad przemieszczającą się piłką. Często wykonywanie przez nią zadania 

ruchowego połączonego z intelektualnym trwało bardzo długo. Justyna natomiast bardzo 

chętnie wykonywała wszystkie działania, w których odpowiedzialność za jakość wykonania 

spoczywała na całym zespole, a nie na jednostce. Wielokrotnie można było zaobserwować 

sytuację, podczas której pozostałe osoby z klasy, sympatyzujące z  dziewczynką, chętnie 

pomagały jej w dokończeniu trudnego dla niej zadania ruchowego z piłkami „edubal”.  

 

Michalina - uczennica klasy I szkoły podstawowej – grupa eksperymentalna E2 

Dysfunkcja: u dziewczynki zdiagnozowano niedosłuch lekkiego stopnia, spowodowany 

częstymi infekcjami uszu. Ponadto zauważono dyskretne zmiany CUN zlokalizowane 

w okolicy centralno-skroniowej lewostronne, które mogą wywołać zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej oraz męczliwość psychoruchową. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Michalina od pierwszego spotkania 

dała się poznać jako bardzo sympatyczna uczennica, która posiadła zdolność nawiązywania 

pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Zawsze przestrzegała podstawowych zasad 

kulturalnego zachowania zarówno w klasie, jak i podczas zajęć ruchowych. Dziewczynka, 

jak mało kto w grupie eksperymentalnej E2, potrafiła współpracować z pozostałymi dziećmi. 

Zawsze słuchała poleceń nauczyciela i później chętnie je wykonywała. Dziewczynka 

pod koniec pierwszej klasy znacznie chętniej niż na początku roku szkolnego wypowiadała 

się na forum klasy i nie wprawiało ją to w zakłopotanie.  Podczas zajęć z piłkami 

edukacyjnymi „edubal” Michalina zawsze chętnie ćwiczyła. Jej ulubioną zabawą były berki, 

podczas których zawsze chciała nim być po to, by móc jak najszybciej „łapać” pozostałe 
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dzieci. Dziewczynka na zajęciach ruchowych wielokrotnie prezentowała ponadprzeciętną 

sprawność fizyczną oraz chęć do ćwiczeń. Aż trudno było chwilami uwierzyć, że uczennica 

ta może nie wszystkie komunikaty usłyszeć, ponieważ błyskawicznie reagowała na określone 

zadania. Ze względu na  fakt, iż Michalina bardzo dobrze opanowywała materiał realizowany 

podczas zajęć szkolnych, niezwykle chętnie brała udział w zajęciach z piłkami „edubal”, 

podczas których mogła wykonywać w szybkim tempie rachowanie lub tworzyć wyrazy 

z rozsypanych piłek. 

Obserwując ją podczas tych zajęć, można było dostrzec, że w jej przypadku połączenie 

zabawy z piłkami wraz z zadaniem intelektualnym było idealnym rozwiązaniem.  

 

Jacek - uczeń klasy I szkoły podstawowej – grupa kontrolna K 

Przyczyna umieszczenia w klasie integracyjnej: u chłopca zdiagnozowano zaburzenia 

zachowania i emocji, nadpobudliwość psychoruchową oraz dysharmonijny rozwój 

poznawczy. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu:  Obserwując Jacka od początku 

jego nauki w kasie pierwszej, można było zauważyć, że wzmożona pobudliwość ruchowa, 

poznawcza i emocjonalna utrudniają mu efektywną naukę szkolną.  

Chłopiec potrafił być miłym, uczynnym uczniem, ale także często zachowywał się niezgodnie 

z aprobowanymi zasadami zachowania.  Zdarzały mu się sytuacje, podczas których celowo 

wywoływał u rówieśników i dorosłych negatywne stany emocjonalne. Wielokrotnie bywał 

zaczepny, dokuczliwy i często używał wulgaryzmów, mimo iż miał dopiero siedem lat. 

Podczas zajęć bardzo często zachowywał się głośno, nie potrafił słuchać innych 

oraz przerywał wypowiedzi koleżanek i kolegów złośliwymi komentarzami. 

Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, z których wynikało, że chłopiec ten jest indywidualistą 

i nie potrafi współpracować w grupie.  

Jednakże obserwując Jacka podczas zajęć ruchowych, można było zobaczyć jego drugie 

oblicze. Chłopiec prezentował bardzo wysoki, jak na swój wiek, poziom sprawności 

fizycznej. Był zawsze bardzo aktywny i zaangażowany w wykonywanie ćwiczeń i zadań. 

Charakteryzował się typowymi cechami osoby, która chcąc odnieść zwycięstwo, zrobi 

wszystko, aby do tego doprowadzić. W przypadku tego chłopca najbardziej lubiane zajęcia 

ruchowe dotyczyły gier zespołowych z wykorzystaniem piłki.  

Ewelina - uczennica klasy I szkoły podstawowej – grupa kontrolna K 

Przyczyna umieszczenia w klasie integracyjnej: u dziewczynki zdiagnozowano trudności 

w pisaniu i czytaniu, których przyczyną jest przeciętna dynamika rozwoju intelektualnego, 
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przy czym rozwój ten charakteryzuje się dużą dysharmonią pomiędzy kompetencjami 

werbalnymi a wykonawczymi. 

Opis funkcjonowania dziecka podczas eksperymentu: Ewelina to uczennica, 

która od początku nauki w szkole podstawowej dała się poznać jako uczennica bardzo 

sympatyczna i lubiana przez rówieśników. Dziewczynka była zawsze ambitna w działaniu, 

pomocna i sumienna. Zawsze potrafiła zgodnie pracować w grupie. Jeżeli wymagała tego 

sytuacja, była koleżeńska i chętnie pomagała innym dzieciom. Dziewczynka właściwie 

zachowywała się podczas zajęć i zawsze reagowała adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

Rozmawiając z Eweliną, można było zauważyć, że dysponowała przeciętnym zasobem 

słownictwa. Dziewczynka czytała w  poprawnym tempie, ale tylko przygotowane wcześniej 

teksty. Opanowała także dodawanie i odejmowanie w zakresie trzydziestu oraz mnożenie 

i dzielenie do 25.  

Zawsze chętnie i poprawnie wykonywała ćwiczenia rytmiczno-ruchowe. Na podstawie 

obserwacji Eweliny podczas zajęć ruchowych należało stwierdzić, że problemy, 

jakie uczennica ta miała w opanowywaniu pewnych umiejętności edukacyjnych, w żaden 

sposób nie przełożyły się na jej sprawność fizyczną. Uczennica ta prezentowała bardzo 

wysoki poziom sprawności ruchowej w odniesieniu do wyników uzyskiwanych przez 

jej rówieśników. 

 

5.5.2. Analiza wyników wybranych uczniów 

Rycina nr 60, znajdująca się na kolejnej stronie, przedstawia wyniki dotyczące próby 

szybkości biegowej uzyskane w pretestach i posttestach przez uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczestniczącymi w eksperymencie pedagogicznym.
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Rycina 60. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie próby szybkości. 
  
SZYBK – wynik próby szybkości biegowej        E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
 

Największa poprawa wyników biegu na 50 metrów wystąpiła w przypadku Eweliny 

z grupy kontrolnej K, która uzyskała jednocześnie najlepszy czas spośród dzieci 

zaprezentowanych na rycinie. Największy regres wystąpił u Wojtka z grupy eksperymentalnej 

E2, który uzyskał wynik gorszy o blisko 2 sekundy. W przypadku pozostałej szóstki dzieci 

wyniki utrzymały się na bardzo zbliżonym do badania końcowego poziomie.  

Najsłabszy wynik w obu badaniach, spośród wszystkich wyżej wymienionych dzieci, uzyskał 

Michał z grupy eksperymentalnej E1.  

Na rycinie nr 61 zaprezentowane zostały wyniki dotyczące próby mocy uzyskane 

w badaniu początkowym i końcowym przez wybranych uczniów. 

Obserwując wyniki dotyczące próby mocy, należy zauważyć, że  z wyjątkiem Wojtka 

z grupy eksperymentalnej E2 oraz Piotrka z grupy eksperymentalnej E1, wszystkie 

zaprezentowane na rycinie dzieci uzyskały w badaniu drugim wyniki co najmniej takie same 

lub lepszy niż w badaniu pierwszym. Największy postęp zanotowała Justyna z grupy E2 

i Ewelina z grupy K, odpowiednio o 0,15 m i 0,10 m. Największy regres zanotował ponownie 

Wojtek z grupy eksperymentalnej E2. Wojtek, Michał i Justyna uzyskali najsłabsze wyniki 

spośród przedstawionej grupy dzieci.  

 

SZYBKOŚĆ 
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Rycina 61. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie próby mocy. 
  
MOC – wynik  próby mocy                                    E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
Na rycinie nr 62 zilustrowane zostały wyniki dotyczące próby siły statycznej 

(dynamometria dłoniowa) uzyskane w pretestach i posttestach przez uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczestniczącymi w eksperymencie pedagogicznym. 
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Rycina 62. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie próby siły statycznej. 
  
SIŁAD – wynik próby siły statycznej                        E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

MOC 

SIŁA STATYCZNA DŁONI 
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Największa poprawa wyników w próbie siły dłoni wystąpiła w przypadku Wojtek 

z grupy eksperymentalnej E2, który osiągnął rezultat lepszy o 3 kg w stosunku do badania 

wstępnego. W przypadku pozostałej siódemki wyniki w obu badaniach oscylowały na tym 

samym poziomie. Zdecydowanie najlepszy rezultat zarówno w badaniu wstępnym, 

jak i końcowym uzyskał Michał, który fizycznie jest znacznie bardziej rozwinięty 

od pozostałych badanych uczniów.  

Rycina nr 63 przedstawia wyniki dotyczące próby siły funkcjonalnej uzyskane w obu 

badaniach przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczącymi 

w eksperymencie pedagogicznym. 
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Rycina 63. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie siły funkcjonalnej. 
 
SIŁAR – wynik próby siły funkcjonalnej                     E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
Wyniki uzyskane przez prezentowaną wyżej grupę dzieci, poza Michaliną z grupy 

eksperymentalnej E2 i przede wszystkim Eweliną z grupy kontrolnej K, świadczą o tym, 

że badane dzieci nie dysponują jeszcze odpowiednią siłą funkcjonalną. Zdecydowanie 

najlepszy wynik w obu badaniach uzyskała Ewelina, która podczas badania końcowego 

osiągnęła 21,4 s w zwisie na ramionach ugiętych. Blisko dziesięciosekundowy wynik 

uzyskała Michalina z grupy E2. Natomiast pozostała szóstka uzyskała wyniki bardzo słabe.   

Na rycinie nr 64 zaprezentowane zostały wyniki dotyczące próby zwinności uzyskane 

w badaniu początkowym i końcowym przez wybranych uczniów. 

 

SIŁA FUNKCJONALNA RAMION 
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Rycina 64. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie zwinności. 
  

ZWINNOŚĆ – wynik próby zwinności                     E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
 

Obserwując wyniki uzyskane przez dzieci z dysfunkcjami zarówno w badaniu 

początkowym, jak i końcowym należy zauważyć, że Marta, Piotrek, Wojtek, Michalina 

i Ewelina znacząco poprawili swoje wyniki. Ewelina z grupy kontrolnej K i Michalina 

z grupy E2 uzyskały bardzo dobre rezultaty, odpowiednio 13,34 s i 14,13 s. Pogorszenie 

wyników wystąpiło w przypadku Michała, Justyny i Jacka. Najsłabszy rezultat w badaniu 

końcowym uzyskał Michał (21,34 s). 

Rycina nr 65 przedstawia wyniki dotyczące próby siły tułowia uzyskane w pretestach 

i posttestach przez uczniów z dysfunkcjami uczestniczącymi w eksperymencie 

pedagogicznym. 

Na podstawie uzyskanych przez dzieci wyników dotyczących siły mięśni tułowia 

należy stwierdzić, że największą poprawę i jednocześnie najlepsze rezultaty zanotowali 

Piotrek z grupy E1 i Michalina z grupy E2 (16 powtórzeń). W przypadku Jacka i Eweliny 

z grupy K należy zauważyć, że nie nastąpiła poprawa wyniku, którą można wytłumaczyć 

uzyskaniem wysokiego wyniku wstępnego. Najsłabszy wynik w obu badaniach uzyskał 

Wojtek z grupy E2 - wykonał tylko jedno powtórzenie. Największy regres zanotował Michał 

z grupy E1, który uzyskał wynik badania końcowego o 4 powtórzenia gorszy. 

 

ZWINNOŚĆ 
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Rycina 65. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie siły tułowia. 
  

SIŁAT – wynik próby siły tułowia                     E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
Na rycinie nr 66 zilustrowane zostały wyniki dotyczące próby gibkości uzyskane 

w pretestach i posttestach przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

uczestniczącymi w eksperymencie pedagogicznym. 
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Rycina 66. Wyniki uzyskane przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu końcowym 

(badanie 2) w zakresie gibkości. 
  
GIBKOŚĆ – wynik próby gibkości                     E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  
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W przypadku wyników zaprezentowanych na powyższej rycinie należy zauważyć, że, 

podobnie jak w przypadku siły funkcjonalnej, najlepsze rezultaty uzyskały Ewelina z grupy 

kontrolnej K oraz Michalina z grupy eksperymentalnej E2. Jednakże Ewelina po osiągnięciu 

w badaniu początkowym bardzo dobrego rezultatu, w badaniu końcowym zanotowała 

największy regres sięgający 14 cm. Największy progres, sięgający 6 centymetrów, uzyskali 

Michalina z grupy E2 oraz Piotrek z grupy E1. Najgorszy wynik w obu badaniach uzyskał 

Michał z grupy eksperymentalnej E1. 

Rycina nr 67 przedstawia wyniki dotyczące oceny całościowej z testu ogólnej 

koordynacji ciał uzyskane w obu badaniach przez uczniów z dysfunkcjami uczestniczącymi 

w eksperymencie pedagogicznym. 
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Rycina 67. Suma punktów uzyskanych przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu 

końcowym (badanie 2) w zakresie testu ogólnej koordynacji ciała. 
 

SUMAOKC – suma punktów z testu ogólnej koordynacji ciała         E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                                   K – grupa kontrolna  

 
W przypadku wyników z testu ogólnej koordynacji ciała należy zauważyć, że Piotrek 

z grupy eksperymentalnej E1, Michalina z grupy E2 oraz Jacek i Ewelina z grupy K uzyskali 

lepsze wyniki w badaniu końcowym w stosunku do badania początkowego.  

Najlepszy rezultat uzyskała w obu badaniach uzyskała Ewelina. Największy regres 

zanotowali Michał z grupy E1 i Justyna z grupy E2, która jednocześnie uzyskała w badaniu 

końcowym najgorszy wynik spośród prezentowanych na rycinie nr 67 dzieci. 

 

OGÓLNA KOORDYNACJA CIAŁA 
- SUMA 
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Na rycinie nr 68 zilustrowane zostały wyniki testu kompetencji uzyskane w pretestach 

i posttestach przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczącymi 

w eksperymencie pedagogicznym. 
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Rycina 68. Suma punktów uzyskanych przez wybranych uczniów w badaniu wstępnym (badanie 1) i badaniu 

końcowym (badanie 2) w zakresie testu kompetencji. 
 

WYNIK – suma punktów z testu kompetencji         E2 – grupa eksperymentalna 2 
E1 – grupa eksperymentalna 1                                    K – grupa kontrolna  

 
 

W przypadku wyników z testu kompetencji należy zauważyć, że tylko Marta i Piotrek 

z grupy eksperymentalnej E1 uzyskali lepsze wyniki w badaniu końcowym w stosunku 

do badania początkowego. Ponadto Michalina z grupy E2 powtórzyła bardzo wysoki wynik 

z badania wstępnego, a pozostałe przedstawione na rycinie dzieci uzyskały wyniki gorsze. 

W przypadku Wojtka i Justyny z grupy eksperymentalnej E2 były to zdecydowanie słabsze 

rezultaty. Przyczynę tak niskich wyników należy upatrywać w braku motywacji do nauki 

w przypadku Wojtka oraz dłuższej absencji Justyny. Czynniki te wpłynęły bezpośrednio 

na nieopanowanie wymaganego materiału na czas.  

 Na podstawie zaprezentowanych powyżej sylwetek dzieci, charakteryzujących 

się określonymi wcześniej i bardzo zróżnicowanymi dysfunkcjami, należy zauważyć, 

że w żaden sposób nie można ich między sobą porównywać. Tym bardziej wspólna analiza 

wyników uzyskanych przez dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne, która została pominięta 

w pracy, jest uzasadniona. Każde z tych dzieci charakteryzowało się innym schorzeniem, 

temperamentem, wrażliwością oraz zaangażowaniem do pracy.  

WYNIK CAŁOŚCIOWY Z TESTU 
KOMPETENCJI 
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W związku z tym zaprezentowana w niniejszym rozdziale interpretacja uzyskanych wyników 

może dotyczyć tylko i wyłącznie ich indywidualnego porównania na podstawie rezultatów 

z badania początkowego i końcowego.  

Każde z opisywanych powyżej dzieci osiągało zróżnicowane rezultaty. Bardzo często 

w badaniu końcowym uzyskiwane rezultaty były wyższe od wyników początkowych. 

Jednakże należy pamiętać, że zmiany zachodzące zwłaszcza w sferze motorycznej na tym 

etapie ontogenezy mogą być wywołane przede wszystkim rozwojem somatycznym 

i motorycznym, a nie koniecznie wprowadzeniem czynnika eksperymentalnego. Także cechy 

wolicjonalne zaprezentowanych dzieci w wielu przypadkach miały ogromny wpływ 

na osiągane rezultaty również z testu kompetencji. Interpretując uzyskane wyniki wśród tych 

dzieci, w wielu przypadkach nieprawdopodobne rezultaty często konsultowano 

z nauczycielami, by znaleźć jego przyczynę. Nie zawsze można było uzyskać racjonalne 

wytłumaczenie działania uczniów niepełnosprawnych.  

Przyglądając się wnikliwie wynikom uzyskanym przez opisywane w niniejszym rozdziale 

dzieci, należy zauważyć, że największa poprawa nastąpił u Marty i Piotrka z grupy 

eksperymentalnej E1, Michaliny z grupy eksperymentalnej E2 oraz Eweliny z grupy 

kontrolnej K Michał, Wojtek i Justyna uzyskali najmniejszą poprawę wyników. 

Wyniki uzyskane z testu kompetencji świadczą o tym, że tylko w dwóch przypadkach udało 

się poprawić rezultat z badania wstępnego. Może to świadczyć o niewłaściwym opanowaniu 

materiału lub, jak w przypadku Michaliny i Eweliny, o niemożliwości poprawienia bardzo 

wysokiego wyniku z badania początkowego. W przypadku prób dotyczących sprawności 

fizycznej oraz ogólnej koordynacji ciała zauważyłem, że uzyskane wyniki są bardzo 

zróżnicowane, a uzyskane słabsze wyniki mogą mieć większy związek z niewłaściwym 

zachęcaniem do pracy podczas testów, niż realizacja rocznego zmodyfikowanego programu 

zajęć ruchowych. 

Podsumowując osiągnięcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy 

zauważyć, że nie było uczniów, którzy zanotowaliby wyraźną poprawę wyników lub takich, 

którzy uzyskali zdecydowanie gorsze wszystkie wyniki w badaniu końcowym.
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6. WERYFIKACJA HIPOTEZ, DYSKUSJA I POSTULATY 

 
Przeprowadzone przeze mnie badania trwające rok miały charakter eksperymentu 

pedagogicznego. Były nastawione na zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się 

w sprawności fizycznej, ogólnej koordynacji ciała oraz kompetencjach edukacyjnych 

po realizacji programów: tradycyjnego i nietradycyjnego. Analiza wyników badań pozwoliła 

mi na weryfikację hipotez i sformułowanie wniosków.  

W świetle uzyskanych wyników postanowiłem dokonać weryfikacji przyjętych w pracy 

hipotez. 

 

Hipoteza szczegółowa 1.  

Program nietradycyjny, w którym wykorzystane zostaną zajęcia ruchowe z piłkami 

edukacyjnymi „edubal”, spowoduje istotne zmiany w sprawności fizycznej uczniów. 

1. Program wzbogacony o wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” nie spowodował 

szczególnie istotnych zmian w sprawności fizycznej badanych uczniów. 

Grupa eksperymentalna E2 uzyskała najlepsze wyniki obliczane na przyrostach w przypadku 

mocy, siły mięśni ramion, siły tułowia i gibkości. Grupy eksperymentalna E1 i kontrolna K 

uzyskały porównywalne wyniki, które w większości przypadków były takie same lub wyższe 

niż rezultaty uzyskane w preteście. I choć należy pamiętać, że dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym charakteryzują się dynamicznymi zmianami w motoryce, wynikającymi 

z rozwoju ontogenetycznego, to można przypuszczać, że uzyskane lepsze rezultaty dzieci 

z zwłaszcza z grupy eksperymentalnej E2, mogą być związane z wprowadzeniem do ich zajęć 

czynnika eksperymentalnego. W związku z tym nasuwa się stwierdzenie, że udział dzieci 

w zajęciach z piłkami „edubal” z pewnością nie wpływa niekorzystnie na zmiany 

w ich sprawności fizycznej.  

Do podobnych stwierdzeń dotyczących związku pomiędzy wykorzystaniem piłek 

edukacyjnych „edubal” w klasach I-III szkoły podstawowej a rozwojem sprawności fizycznej 

doszli w swojej pracy Cichy i Rzepa (2005). Po realizacji rocznego eksperymentu 

pedagogicznego techniką grup równoległych zauważyli, że program nauczania 

wykorzystujący w swojej treści piłki edukacyjne wpływa w takim samym stopniu na rozwój 

sprawności fizycznej, jak program tradycyjny. Prowadzący podobne badania, wśród dzieci 

sześcioletnich uczęszczających do przedszkolnych oddziałów zerowych, Krajewski (2007) 

sformułował podobne wnioski po realizacji półrocznego eksperymentu pedagogicznego.  
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Realizujący swoje badania w środowisku wiejskim Rokita (2007a-d) oraz Wójcik i Rzepa      

(2007a-d) badający dzieci ze środowiska wielkomiejskiego, sformułowali nieco inny 

wniosek. Uważają, że niezależnie od środowiska, w jakim są wykorzystywane piłki „edubal”, 

sprawność fizyczna dzieci jest porównywalna, z czym i ja się zgadzam, lecz ich zdaniem 

nie zależy ona tylko od czynnika eksperymentalnego, ale również od rozwoju indywidualnego 

uczniów (Rokita, 2007a; Rzepa, Wójcik, 2007a za: Rokita, 2008).  

Uzyskane przeze mnie na postawie analizy i zaprezentowane w niniejszej dysertacji 

wyniki, są tylko potwierdzeniem spostrzeżeń wyżej wymienionych autorów, co pozwala 

przypuszczać, że wykorzystanie piłek edukacyjnych „edubal” w młodszym wieku szkolnym 

z pewnością nie wpłynie niekorzystnie na zmiany w poziomie sprawności fizycznej dzieci.  

 

Hipoteza szczegółowa 2.  

Program nauczania, w którym wykorzystywane są zajęcia ruchowe z piłkami 

edukacyjnymi, spowoduje korzystne zmiany w ogólnej koordynacji ciała badanych 

dzieci. 

2. Realizacja nietradycyjnego programu z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” 

spowodowała najbardziej korzystne zmiany w ogólnej koordynacji ciała w obu grupach 

eksperymentalnych E1 i E2.  

Oprócz zadania związanego z bocznym przekładaniem deseczek, zauważyłem wyraźną 

poprawę wyników, obliczanych na przyrostach, w wyżej wymienionych grupach 

we wszystkich próbach. Grupa eksperymentalna E2 uzyskała zdecydowanie najlepsze wyniki, 

obliczane na przyrostach, dotyczące przejścia po równoważni oraz całościowej oceny ogólnej 

koordynacji ciała. Mimo, iż uzyskane różnice nie były istotne statystycznie, to sam fakt 

poprawy, w przypadku ogólnego wyniku, o 8 punktów jest bardzo wartościowy z punktu 

widzenia założeń eksperymentalnych.  

W przypadku grupy eksperymentalnej E1, całościowy wynik ogólnej koordynacji ciała jest 

bardzo zbliżony do rezultatu uzyskanego przez grupę kontrolną. Jednak przyglądając 

się wynikom poszczególnych prób zauważyć można, że w przeskokach na jednej nodze oraz 

bocznym przeskakiwaniu, grupa eksperymentalna E1 uzyskała wyraźną poprawę w stosunku 

do grupy kontrolnej, a uzyskana różnica w pierwszym przypadku okazała się istotna 

statystycznie.  

Potwierdzeniem uzyskanych przeze mnie wyników są rezultaty badań Krajewskiego 

(2007), który udowodnił przewagę efektów realizacji półrocznego programu 

niekonwencjonalnego opartego na wykorzystaniu piłek edukacyjnych „edubal”, jogi, 
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relaksacji oraz zabaw z płachtą nad efektami realizacji programu tradycyjnego, dotyczącymi 

ogólnej koordynacji ciała. Rezultaty prowadzonych przeze mnie badań oraz badań 

Krajewskiego wskazują jednoznacznie, że to właśnie specyfika zabaw i gier z piłkami 

(ich dynamizm) ma większe odzwierciedlenie w rozwoju koordynacji dziecka, zarówno 

motoryki dużej jak i małej, niż w niektórych składowych sprawności fizycznej, 

uwarunkowanych rozwojem biologicznym (np. siła). Jest to potwierdzeniem opinii, którą 

prezentowało wielu autorów. Między innymi Chissom (1971), Chissom i wsp. (1974), 

Staśkiel (1978) stwierdzili istotną zależność między motoryką dziecka a jego osiągnięciami 

szkolnymi. Również szukający związku pomiędzy motoryką a wynikami dzieci w nauce 

Ismail i Gruber udowodnili, że na podstawie wskaźników motorycznych można przewidzieć 

osiągnięcia intelektualne dzieci. Do zdolności motorycznych, które ich zdaniem mają 

największą moc prognostyczną, zaliczono koordynację, a w szczególności równowagę 

(Staśkiel, 1978). 

Podobne wnioski sformułowali Pawłucki (1984), czy Wójcik-Grzyb (2005), którzy uważają, 

że rozwój motoryczny, a ściślej zdolności koordynacyjnych jest bezpośrednio związany 

z szybkością nauki czytania i pisania. 

Biorąc pod uwagę stwierdzenia wyżej wymienionych autorów dotyczące związku pomiędzy 

rozwojem motorycznym a wynikami w nauce, wykazałem, że wykorzystanie piłek 

edukacyjnych podczas zajęć ruchowych nie wywołuje niekorzystnych zmian w obszarze 

sprawności fizycznej i ogólnej koordynacji ciała (Krajewski, 2007; Cichy, 2009), a może 

przyczynić się do efektywniejszego osiągania celów nauczania na tym etapie.  

 

Hipoteza szczegółowa 3.  

Program nietradycyjny może spowodować co najmniej takie same zmiany w obszarze 

kompetencji edukacyjnych, co program tradycyjny. 

3. Nie wystąpiły różnice istotne statystycznie w zakresie kompetencji edukacyjnych 

pomiędzy wynikami uczniów uczestniczących w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem 

piłek edukacyjnych „edubal”, a uczniami realizującymi  program tradycyjny. Dlatego 

też stwierdzono, że program nietradycyjny nie intensyfikuje tempa nabywania 

kompetencji edukacyjnych.  

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w badaniach realizowanych przeze mnie 

w obszarze dotyczącym kompetencji edukacyjnych, badane dzieci wypadły nieznacznie 

gorzej we wszystkich grupach, niezależnie od wprowadzonego czynnika eksperymentalnego.  
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Natomiast to, że żadnemu z trzech nauczycieli nie udało się wypracować zadowalającego 

wyniku, jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji celów kształcenia zintegrowanego. 

Moim zdaniem przyczyn takiej sytuacji mogło być kilka: 

- stawiane dzieciom wymagania były zbyt wysokie i warto byłoby  je rozłożyć w czasie, 

- błędu można upatrywać w przyjętych do realizacji treściach programowych, 

- czas, który przeznaczony był na powtórzenie i utrwalenie materiału był niewystarczający.  

Mimo, iż w mojej pracy nie udało się tego wykazać, to w swoich badaniach 

(Rzepa, 2003; Cichy i Rzepa, 2005; Rzepa i Wójcik, 2007; Rokita, 2008) potwierdzają 

istnienie związków między wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” w kształceniu 

zintegrowanym a rozwojem intelektualnym uczniów (Rokita, 2008).  Szczególnie ciekawe 

rezultaty badań osiągnęli Rokita (2007b) oraz Rzepa i Wójcik (2007b), którzy dzięki 

trwającemu trzy lata eksperymentowi wykazali, że „wykorzystanie piłek edukacyjnych 

„edubal” w kształceniu zintegrowanym powoduje istotne zmiany w umiejętności czytania 

w grupie eksperymentalnej w porównaniu z grupą kontrolną (niezależnie od środowiska 

miasto-wieś)” (Rokita, 2008, s.74). 

Wydaje się, że zrealizowane przeze mnie badania, powtórzone w przyszłości powinny bardzo 

szczegółowo odnosić się do analizy jakościowej (m.in. weryfikacji treści zastosowanego 

programu nietradycyjnego), co dodatkowo potwierdziłoby wartość zajęć ruchowych 

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”. 

 

4. Przeprowadzona analiza jakościowa, dotycząca dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych pokazała, że wprowadzenie zajęć ruchowych z piłkami edukacyjnymi 

„edubal” jest wyjściem naprzeciw ich szkolnym potrzebom. Biorąc pod uwagę wyniki 

uzyskane przez dzieci niepełnosprawne należy stwierdzić, że wykorzystanie piłek 

edukacyjnych podczas zajęć ruchowych nie wywołuje niekorzystnych zmian 

w ich sprawności fizycznej i ogólnej koordynacji ciała.  

Jednakże na podstawie moich obserwacji oraz nauczycieli wychowawców, należy stwierdzić, 

że udział tych dzieci w ćwiczeniach, zabawach i grach z piłkami edukacyjnymi był dla nich 

czymś więcej niż tylko aktywnością ruchową. Dzięki tym zajęciom częściej niż zwykle miały 

do czynienia z współpracą, która jest jednym z elementów szeroko rozumianego życia 

społecznego. Potwierdzeniem uzyskanych przeze mnie wyników są publikacje 

popularnonaukowe i internetowe (Kaufer-Rudak, Pyra, 2003; Kruk, 2006; Kubicka, 2006; 

Biegało, Melasa, 2007), w których autorki wskazują na rozwój wartości społecznych 

i towarzyszącej im wszechobecnej współpracy widocznej podczas zajęć z piłkami „edubal”. 
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Ponadto Szuman, Dzierżanka, Gniewkowska, Wigocka-Okoń zauważyli, z czym również 

ja się zgadzam, że rozwój motoryki wspomaga rozwój społeczny dziecka (Wigocka-Okoń, 

2003). Jednak obserwacje wszystkich wyżej wymienionych autorów dotyczą edukacji dzieci 

zdrowych.  

Przeglądając szczegółowo literaturę dotyczącą omawianego zagadnienia należy zauważyć, 

że oprócz przeglądowego opracowania Krajewskiego i Cichy (2009) oraz Pyry (2003), 

nikt nie zajmował się wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal” w procesie szkolnej 

integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Pomysłodawcy nowatorskiej metody, Rokita 

i Rzepa, jedynie sugerowali, że „ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami edukacyjnymi mogą być 

wykorzystane do pracy w klasach integracyjnych, w których piłka staje się dla ucznia 

największą atrakcją zajęć” (Rokita A., Rzepa T., 2005, s. 15).  

Zaprezentowane przeze mnie w niniejszej pracy wyniki dotyczące dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, są dowodem na to, że ich udział w realizacji programu 

nietradycyjnego z wykorzystaniem piłek „edubal”, nie tylko nie spowodował pogorszenia 

wyników, ale u połowy badanych przypuszczalnie wywołał korzystne zmiany. Choć 

nie wskazane są tego typu porównania, to jednak chciałem zwrócić uwagę, że w niektórych 

przypadkach uzyskane lepsze wyniki dzieci z dysfunkcjami, świadczą o zacieraniu się równic 

pomiędzy nimi a dziećmi zdrowymi.  

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, należy zauważyć, że metoda ta może stanowić 

atrakcyjne uzupełnienie standardowych zajęć realizowanych w integracyjnych grupach 

szkolnych. Umiejętne wykorzystanie piłek „edubal” w procesie dydaktyczno-

wychowawczym czy terapeutycznym staje się bardzo pomocnym środkiem 

we wszechstronnym przygotowaniu dziecka do życia społecznego, ponieważ poprzez 

specyfikę zajęć angażowana jest cała sfera doznań fizycznych, psychicznych i społecznych 

(Krajewski, Cichy, 2009). 

 

5.  Biorąc pod uwagę strukturę metodologiczną przeprowadzonego eksperymentu, polegającą 

na wyodrębnieniu dwóch grup eksperymentalnych (E1 i E2) stwierdzam, że mimo 

iż zajęcia w tych grupach prowadzone były przez dwie różne osoby to uzyskane wyniki 

były porównywalne. Z dużą dozą ostrożności można także stwierdzić, że nie osoba 

nauczyciela determinowała wyniki osiągane przez uczniów, ale zastosowany 

nietradycyjny program zajęć ruchowych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”. 
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Podsumowując wyżej wymienione sformułowania można stwierdzić, 

że nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy wynikami dotyczącymi sprawności 

fizycznej, ogólnej koordynacji ciała oraz kompetencji edukacyjnych.  

Świadczy to o porównywalnej efektywności obu programów wykorzystywanych 

w eksperymencie.  

Na tej podstawie można również uznać, że program nietradycyjny podczas realizacji którego, 

w formie zabawowej, wykorzystywane są piłki edukacyjne „edubal” w zajęciach ruchowych, 

może być stosowany zamiennie z aktualnie funkcjonującymi w kształceniu zintegrowanym 

programami. 

 

Postulaty 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki badań, należy uznać za zasadne wdrażanie 

nowych, aktywizujących rozwiązań do edukacji ucznia na etapie kształcenia zintegrowanego. 

Jednakże w przyszłości realizując podobne przedsięwzięcia naukowe warto byłoby zwrócić 

uwagę na następujące kwestie, np. 

 wydłużyć eksperyment do trzech lat, po to aby zweryfikować poziom opanowanych 

standardów osiągnięć edukacyjnych po całym, pierwszym etapie nauczania, 

 należałoby wówczas pamiętać, że uczeń kończący edukację wczesnoszkolną powinien 

zostać wyposażony w umiejętności z zakresu gier zespołowych, co w chwili obecnej jest 

rzadkością, 

 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego wprowadzając 4 godzinę aktywności 

ruchowej do kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość realizacji dodatkowych treści 

np. podczas zajęć pozalekcyjnych. Daje to możliwość organizacji zajęć z piłkami 

edukacyjnymi w godzinach popołudniowych, co umożliwiłoby aktywny udział również 

rodziców w tego typu zajęciach. Stworzyłoby to szansę na pełną integrację środowiska, 

także pokoleniową, 

 powtarzając omówiony eksperyment warto byłoby zastosować dodatkowe narzędzia 

badawcze, które pomogłyby zdiagnozować współpracę w grupie, a w grupach 

integracyjnych zjawisko empatii wśród wszystkich uczestników eksperymentu, 

 według mnie powtarzając przyszłości tego typu badania, konieczne byłoby również 

uwzględnienie parametrów budowy somatycznej, które wielokrotnie determinują 

gwałtowne zmiany w rozwoju wybranych składowych sprawności fizycznej, 
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na co wskazują między innymi (Burdukiewicz, 1995; Pangrazi, Corbin,  Welk, 1996; 

Fisher, Reilly, Kelly, 2005), 

 ponadto sugeruję, aby mimo pominięcia w niniejszej pracy porównania wyników dziewcząt 

i chłopców, ze względu na brak istotnych statystycznie różnic, podczas realizacji badań 

w starszych grupach uwzględnić taką analizę. Uzyskane wówczas wyniki mogłyby być 

w znacznym stopniu determinowane dymorfizmem płciowym na tym etapie, 

na co wskazują m.in. (Denisiuk, Milicerowa, 1969; Szopa i wsp., 2000; Osiński, 2003).  

Wobec zaprezentowanych przez mnie postulatów należy  stwierdzić, że wykorzystanie 

piłek edukacyjnych „edubal” w zajęciach ruchowych może w znacznym stopniu 

je uatrakcyjnić, dostarczyć pedagogom wiele informacji na temat funkcjonowania uczniów 

w ramach tych zajęć, a w grupach integracyjnych pomóc w realizacji założeń dotyczących 

edukacji włączającej. 
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ANEKS 

 
Załącznik 1.  Wykorzystane w eksperymencie programy nauczania 

 
PROGRAM NIETRADYCYJNY - przykładowe scenariusze zajęć 
Scenariusz nr 1 

Miejsce zajęć: sala sportowa, czas trwania: 45 min. pomoce i przybory: piłki edukacyjne „edubal” (94 szt.), 18 

szarf, 4 obręcze gimnastyczne, 10 ring 

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Szukamy sposobów na zatrzymanie lata. Wprowadzenie litery: „o” „O”- osa oraz 

cyfry „5”. Wyodrębnienie zbiorów i podzbiorów. Liczenie elementów w zbiorze i podzbiorze. 

Zabawy improwizowane „Osy i biedronki”. 

Przebieg zajęć: 

Treść zadania głównego Czas Uwagi organizacyjno-metodyczne 
1. Zbiórka, zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 3’ Ustawienie w szeregu. 
2. Berek „lisek”- wszystkie dzieci posiadają  po jednej 
piłce oraz szarfie umieszczonej z tyłu za spodenkami 
tak aby swobodnie zwisała. Dzieci kozłując 
w dowolny sposób piłeczki, starają się zdobyć 
jak najwięcej szarf wygrywa  dziecko, które będzie 
posiadać najwięcej szarf.   

4’ 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie piłek do berka powoduje, 
że dzieci koncentrują się na kozłowaniu i 
zdobywaniu szarf a nie przytrzymywaniu 
swojej szarfy. 
 
 

3. Berek bieżny – wszystkie dzieci posiadają piłki 
a jedno z nich z piłeczką, na której znajduje się cyfra 
„5”jest berkiem. Przekazanie berka polega 
na wymianie piłek pomiędzy berkiem a dotkniętą 
osobą.   

4’ 
 
 
 
 

Dzieci podczas zabawy muszą bardzo 
uważnie obserwować osoby biegające tak 
aby zlokalizować piłeczkę „5”, a co za tym 
idzie berka. 
 

4. Berek bieżny literka „O” – j.w. ale dziecko 
dotknięte przez berka ma możliwość ochrony jeżeli 
poda wyraz, który rozpoczyna się na literkę „O”. 
Jeżeli tego nie uczyni lub będzie zwlekało z 
odpowiedzią, następuje zmiana berka. 

4’ 
 
 
 
 

Nauczyciel jest sędziom w tej zabawie 
rozstrzyga poprawność odpowiedzi oraz nie 
dopuszcza do powtarzania już raz użytego 
wyrazu.   
 

5. Zbiory kolorów – dzieci podzielone 
są na dwa 9 osobowe zespoły oznaczone szarfami. 
Zadaniem zespołu pierwszego jest utworzenie, 
ze zbioru wszystkich piłek kolorowych, podzbiorów 
piłek zielonych i czerwonych w wyznaczonych 
obręczach w przeciwległych narożnikach sali. Drugi 
zespół tworzy również podzbiory, ale piłek żółtych i 
niebieskich w dwóch pozostałych narożnikach sali. 

6’ 
 
 
 
 
 
 
 

Zadaniem nauczyciela jest obserwowanie 
współpracy poszczególnych osób w 
zespołach oraz obserwowanie, czy przeciwne 
zespoły nie utrudniają sobie wykonywania 
zadania.  
Wygrywa zespół, który pierwszy wykona 
poprawnie zadanie. Oba zespoły na głos 
przeliczają ilość piłek znajdującą się w ich 
zbiorach. 

6. Z utworzonych wyżej zbiorów piłek o tym samym 
kolorze zespoły mają za zadanie utworzyć: zespół 
pierwszy podzbiory piłek zawierających spółgłoski  
a zespół drugi zawierających samogłoski. 
 
 

8’ 
 
 
 
 
 

Nauczyciel obserwuje działanie dzieci 
i w sytuacji gdy pojawiają się wątpliwości, 
pomaga we właściwym doborze. Wygrywa 
zespół, który wykona jako pierwszy 
poprawnie zadanie.  
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7. „Osy i biedronki” – dzieci z zespołu pierwszego 
posiadają piłki czerwone i są biedronkami, 
a pozostałe posiadają piłeczki żółte i są osami. 
Na hasło nauczyciela osy – osy bzyczą i w ruchu 
podrzucają piłeczki do góry, a w tym czasie biedronki 
 cichutko na palcach poruszają się po całej sali. 
Na hasło biedronki – biedronki biegając odbijają 
piłeczki o podłoże, a osy w tym czasie bardzo 
cichutko bzyczą, swobodnie biegając. 

8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oba zespoły pod opieką nauczyciela 
sprawdzają poprawność wykonania zadania 
przez przeciwników.  
 
Jest to zabawa naśladowcza, dzięki  
której dzieci utożsamiają się ze znanymi 
owadami oraz ma na celu przypomnienie 
dzieciom letnich dni.   
 

8. „Duże O” – zadaniem wszystkich dzieci jest 
ułożenie z wszystkich piłeczek dużej litery „O”. 
Po ułożeniu litery wszystkie dzieci kładą się na 
zewnątrz litery tak aby ich ciała utworzyły promienie 
słoneczne.  

5’ 
 
 
 
 

Zadanie to ma na celu rozwijać orientację 
w przestrzeni dzieci, które tworzą z 
własnych ciał tak duży obiekt (słońce). 
 

9. Podsumowanie zajęć oraz przypomnienie 
utrwalanej litery „O”. 
 
 

3’ Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystywanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najaktywniejszych 
uczniów. 
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Scenariusz nr 2 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna, czas trwania: 45 min., pomoce i przybory: piłki edukacyjne „edubal” (94 szt.),  

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Bezpieczne zabawy z psem. Opowieść ruchowa – „Pieski na spacerze, pieski 

w domu” Wprowadzenie spółgłoski „ł”, „Ł” na wyrazie łapa. Układanie sylab i wyrazów z literą „ł”. 

Rozpoznawanie z liter alfabetu spółgłosek i samogłosek. Wprowadzenie odejmowania w zakresie 10 oraz 

znaku „-”. 

Przebieg zajęć: 

Treść zadania głównego Czas Uwagi organizacyjno-metodyczne 
1. Zbiórka, zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 3’ Ustawienie w szeregu. 
2. „Pieski na spacerze, pieski w domu”- każde z dzieci 
posiada piłkę w dowolnym kolorze. Na polecenie 
nauczyciela „pieski spacerują”, wszystkie dzieci biegają 
po całej sali w dowolnych kierunkach, wykonując przy 
tym z piłką dowolne czynności (podrzucanie, rzucanie 
do kosza, odbijanie o ścianę, toczenie). Natomiast 
na polecenie „pieski w domu”, wszystkie dzieci 
trzymając piłeczki w rękach, starają się jak najszybciej 
ustawić w szeregu w wyznaczonym miejscu na sali. 

5’ Zabawa ta ma charakter organizacyjno-
porządkowy a przy tym pozwala dzieciom 
wykonywać zadania ruchowe najbardziej 
im odpowiadające. Nauczyciel w tym 
czasie obserwując reakcje uczniów, jest w 
stanie określić kreatywność ćwiczących 
oraz stopień ich aktywności ruchowej. 

3. „Wyrazy, wyrazy”- każde dziecko posiada piłkę 
edukacyjną „Edubal”, poruszając się w dowolny sposób, 
bawiąc się nimi. Na sygnał prowadzącego dzieci 
zatrzymują się i wymawiają kolejno wyrazy (wyrazy) 
rozpoczynające się na literę znajdującą się na trzymanej 
piłce (np. dziecko posiadające piłkę z litera „Ł” 
wypowiada np. łapa, Łukasz, Łucja itp.). Dziecko 
po wypowiedzeniu wyrazu ma prawo wykonać rzut 
do kosza tyle razy ile wystąpiło liter w wyrazie.  

10’ Stosując tego typu zabawy dzieci 
wzbogacają słownictwo oraz potrafią 
przeliczyć ilość liter znajdujących się w 
wyrazie. Ponadto uczą się podstawowego 
elementu gry w piłkę koszykową, jakim 
jest rzut. 

4. „Samogłoski, spółgłoski”- Każde dziecko posiada 
piłkę edukacyjną „Edubal” i poruszają się biegając 
w luźnej rozsypce. Na sygnał prowadzącego dzieci 
dobierają się w parami (według oznaczonych na piłkach 
głoskach) z osobami posiadającymi piłkę z samogłoską  
– tworząc w ten sposób sylaby, a następnie łączą się 
w trójki lub czwórki tworzą krótkie wyrazy.  

8’ Stosowanie tego rodzaju zadań sprawia, 
że dzieci doskonalą zapamiętywanie 
spółgłosek i samogłosek, uczą się 
tworzenia sylab i wyrazów, doskonalą 
słownictwo oraz doskonalą umiejętności 
ruchowe. 

5. Doskonalę pisownię „Ł” - dzieci dzieliły na dwie 
grupy. Wszyscy uczniowie posiadają piłki edukacyjne 
„Edubal” ale bez litery „Ł”. Na sygnał, nauczyciel podaje 
obu zespołom piłki z „Ł”. Zadaniem uczniów jest 
utworzyć jak największej ilości sylab i wyrazów 
zawierających literę „Ł” z posiadanych piłek. Wygrywa 
zespół, który ułoży ich więcej. 

8’ Dzieci doskonalą opanowanie zasad 
pisowni wyrazów z „Ł”. 
Nauczyciel powinien uaktywniać dzieci 
nie angażujące się w zadanie.   

6. Odejmowanie – każde dziecko posiada piłkę 
edukacyjną „Edubal” poruszając się w dowolny sposób 
po sali. Na sygnał prowadzący unosi w górę czerwoną 
piłkę ze znakiem minus (-). Zadaniem uczniów jest 
obliczenie wyniku z odejmowania cyfry znajdującej się 
na jego piłce od cyfry podanej przez nauczyciela i głośne 
wypowiedzenie „różnicy”. Po wykonaniu działania 
dzieci zamieniają się piłkami. Uwaga, w sytuacji, gdy 
cyfra odejmowana jest większa od odjemnej - działanie 
jest „niewykonalne”. 

8’ Dzieci wykonując to zadanie doskonalą 
umiejętność odejmowania w zakresie 
do 10. 
Nauczyciel może również indywidualnie 
pytać o wynik działania, po to by wyłonić 
osoby nie radzące sobie z zadaniem. 
 

7. Dzieci wykonują ostatnie zadanie, którym jest zebranie 
piłek do trzech worków: 
Podsumowanie zajęć, wyłonienie zwycięskiej drużyny. 

3’ Zebranie wszystkich piłek 
oraz wykorzystywanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie 
najaktywniejszych uczniów. 
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Scenariusz nr 3 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna, czas trwania: 45 min., pomoce i przybory: piłki edukacyjne „edubal”  (94 

szt.), 9 szarf, 4 obręcze gimnastyczne, 2 ringa 

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Opiekujemy się kotem. Wprowadzenie litery „k” „K”- kotek. Utrwalenie działań 

z cyfrą „5”. Porównywanie zbiorów. Liczenie elementów w zbiorze. Twórcze układanie wyrazów z podanych 

sylab „dy” oraz „ko”. 

Przebieg zajęć: 

Treść zadania głównego Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 
1. Zbiórka, zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 3’ Ustawienie w szeregu. 

2. Berek bieżny – wszystkie dzieci posiadają piłki 
a jedno z nich z piłeczką, na której znajduje się cyfra 
„5”jest berkiem. Przekazanie berka polega na 
wymianie piłek pomiędzy berkiem a dotkniętą osobą. 

4’ Dzieci podczas zabawy muszą bardzo uważnie 
obserwować osoby biegające tak aby 
zlokalizować piłeczkę „5”, a co za tym idzie 
berka. 

3. „Przyjazne liczby” – dzieci poruszają się po całej 
sali kozłując piłeki w dowolny sposób. Na sygnał 
starają się utworzyć pary z pozostałymi uczestnikami 
zabawy, tak aby suma cyfr znajdujących się na obu 
piłkach dała liczbę „5”. 

4’ Nauczyciel jest sędziom w tej zabawie 
rozstrzyga poprawność działania. Istnieje 
możliwość w uzasadnionych przypadkach aby 
połączyła się trójka dzieci.   

4. Berek bieżny literka „K” oraz „Y” – j.w. ale 
dziecko dotknięte przez berka ma możliwość ochrony 
jeżeli poda wyraz, który rozpoczyna się lub zawiera 
w sobie  literki „K” lub „Y”. Jeżeli tego nie uczyni 
lub będzie zwlekało z odpowiedzią, następuje zmiana 
berka. 

5’ Nauczyciel może stosować delikatne 
sugerować wahającym się dzieciom 
odpowiedzi tak, aby nie wprawiać 
je w zakłopotanie oraz podtrzymać 
intensywność zabawy. 

5. Zbiory liczbowe: 
- Dzieci podzielone są na dwa    zespoły. Każdy 
z zespołów ma przygotowane w dwóch obręczach 
zbiory piłek, które musi zrównoważyć, ale nie 
przekładając piłek z istniejących już zbiorów, tylko 
korzystając z pozostałych piłek rozsypanych na sali. 
Np. 5 piłek i 1 piłki. Wygrywa zespół, który po 
poprawnym zrównoważeniu wykona tyle rzutów do 
kosza, ile wynosi suma piłek w obu zbiorach. 
- Dwa zbiory piłek ułożone w dwóch obręczach 
gimnastycznych. Zadanie drużyn polega na jak 
najszybszym przeliczeniu piłeczek w zbiorach 
i postawieniu odpowiedniej piłeczki ze znakiem   
( < = > ) w celu właściwego    porównania. Ponadto 
po wykonaniu tego zadania cała drużyna obiega dwa 
razy swoje zbiory i jak najszybciej powraca na 
miejsce startu-mety. 

7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7’ 

Nauczyciel przede wszystkim czuwa nad 
prawidłowością wykonanego zadania oraz 
ocenia szybkość wykonania. Drużyna, która 
wygra otrzymuje 2 punkty a drużyna przegrana 
1 punkt. Ten rodzaj punktacji powoduje, że 
wszyscy uczestnicy zabawy, w tym również 
przegrani są docenieni za swoją działalność.  
Nauczyciel obserwuje, które z dzieci 
ma problemy z porównywaniem zbiorów i nie 
angażuje się w wykonanie zadania oraz zwraca 
szczególną uwagę na element współpracy 
w grupie bądź jej brak. 

6. W tych samych zespołach drużyna pierwsza ma 
za zadanie ułożyć i zapisać na kartce jak najwięcej 
wyrazów rozpoczynających się na sylabę „dy”, 
a drużyna druga wyrazy rozpoczynające się na sylabę 
„ko”.  
Wygrywa zespół, który ułoży jak najwięcej wyrazów 
w ciągu 5 minut. 

10’ Nauczyciel obserwuje interakcje pomiędzy 
dziećmi i stara się zwrócić uwagę czy 
w drużynach pojawiają się osoby będące 
liderami, czy też dzieci wykonują zadanie 
dzielą się obowiązkami np. jedno dziecko 
przynosi piłkę, drugi zapisuje wyraz, trzecie 
układa piłeczki w wyrazy. 

7. W tych samych zespołach dzieci wykonują ostatnie 
zadanie, którym jest zebranie piłek do trzech worków: 
- zespół pierwszy zbiera piłeczki żółte i niebieskie, 
- zespół drugi zbiera piłeczki zielone i czerwone. 
Podsumowanie zajęć, wyłonienie zwycięskiej 
drużyny. 

5’ Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystywanych podczas zajęć przyborów. 
Wyróżnienie najaktywniejszych uczniów. 
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Scenariusz nr 4 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna, czas trwania: 45 min., pomoce i przybory: piłki edukacyjne „edubal” (94 szt.), 

ringa 

Zapis w dzienniku lekcyjnym: List z wakacji. Pisownia zwrotów grzecznościowych.  

Adresowanie listu - koperty. Pisownia skrótów: nad., m., nr, ul. adr., kod pocz. Zabawa „Listy polecone”. 

Powtórzenie dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

Przebieg zajęć: 

Treść zadania głównego Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 
Zbiórka, zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 3’ Ustawienie w szeregu. 

1. Berek „list”– wszystkie dzieci posiadają piłki 
edukacyjne. Czworo uczniów posiada piłki, 
na których są litery tworzące wyraz „list”. 
Przekazanie berka polega na wymianie piłek 
pomiędzy berkiem a dotkniętą osobą. Osoba 
dotknięta może ustrzec się przed przekazaniem 
berka, jeżeli poda wyraz związany pocztą 
lub adresowaniem koperty. Jeżeli się pomyli, 
następuje zmiana berka. 

5’ Dzieci podczas zabawy muszą bardzo uważnie 
obserwować osoby biegające tak, aby 
zlokalizować piłeczki „l”, „i”, „s”, „t”, a co za 
tym idzie - berka. Nauczyciel przysłuchuje się 
podawanym wyrazom i kontroluje ich 
poprawność. 

2. „List polecony”- Dzieci stoją na obwodzie 
okręgu, co piąte dziecko siedzi po turecku i trzyma 
w rękach piłeczkę czerwoną (poczta). W środku 
koła stoi dziecko z piłką żółtą (listem). Na sygnał 
biegnie i doręcza list pierwszej poczcie, ta z kolei 
następnej, itd., aby nie ominąć żadnej poczty. 
Po przejściu przez wszystkie poczty list dociera 
do adresata. Zabawę można powtórzyć, 
wymieniając dzieci tak, aby każde z nich 
uczestniczyło w zabawie.  

6’ Nauczyciel podczas tej zabawy przekazuje 
dzieciom, jak funkcjonuje mechanizm 
doręczania listów. Można rozbudować zabawę, 
wprowadzając różne formy transportu 
pomiędzy pocztami (pociąg, samochód, rower). 

3. „Zwroty grzecznościowe” – klasa podzielona jest 
na dwa zespoły. Zadaniem każdego z zespołów jest 
ułożenie zwrotów grzecznościowych oraz skrótów, 
które występują podczas pisania listu, z piłeczek 
edukacyjnych „Edubal” (np. Ci, Ciebie, Was, Wam, 
Tobie, Tobą, ul., nr, nad.). Wyrazy układane są 
w ten sposób, że dzieci ustawiają się w szeregu 
i trzymają piłeczki w rękach. Jeżeli wyraz 
rozpoczyna się od dużej litery, to tylko pierwsze 
dziecko stoi, a reszta wykonuje przysiad. 
Po każdym ułożeniu wyrazu dzieci zapisują go 
na kartce i przechodzą do następnego. Wygrywa 
zespół, który utworzy większą ilość zwrotów 
w czasie pięciu minut.  

8’ Nauczyciel obserwuje współpracę uczniów, 
ich  zaangażowanie oraz poprawność 
wykonanego zadania. 
Po zakończeniu zadania wszystkie dzieci 
wymieniają poznane zwroty grzecznościowe. 
Nauczyciel daje zadanie dodatkowe uczniom, 
którzy nie potrafili podać wymaganych 
zwrotów. 
Obserwuje interakcje zachodzące pomiędzy 
poszczególnymi dziećmi. 

4. „Podrzucane działania”- dzieci z piłkami 
edukacyjnymi poruszają się po sali, podrzucając je 
jak najwyżej. Na sygnał prowadzącego zatrzymują 
się. Nauczyciel unosi piłkę ze znakiem dodać (+) 
lub odjąć (-)      i stawia zadanie – np. dodaj cyfrę 
znajdująca się na trzymanej przez siebie piłce do 8. 
Po kilku przykładach dzieci wymieniają się piłkami. 
Zadanie to można również wykonać w parach, 
wówczas dzieci nawzajem sprawdzają swoje wyniki 
i dodatkowo mogą je porównać np. <,>,=. 

7’ Dzieci, wykonując to zadanie, doskonalą 
dodawanie i odejmowanie oraz wybrane 
umiejętności ruchowe. 
Nauczyciel ocenia jakość wykonania oraz  
szybkość podjęcia decyzji przez uczniów. 
Zadanie wykonywane w parach daje większą 
prawdopodobieństwo, że zostanie rozwiązane. 

5. „Głuchy telefon matematyczny”- Nauczyciel 
podaje na ucho dzieciom siedzącym na obwodzie 
okręgu formułę matematyczną np. 3+8=15. 

10’ Podczas tego zadania wszyscy uczniowie 
ćwiczą rachunek pamięciowy – dodawanie 
i odejmowanie, w wyznaczonym przez 
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Ostatnie  dziecko wstaje, powtarza tę formułę 
głośno i układa ją z piłek edukacyjnych „Edubal”. 
Następnie wszystkie dzieci wstają i wykonują tyle 
podskoków, ile wynosił wynik z podanego 
działania. Następnie nauczyciel podaje kolejną 
formułę, ale rozpoczyna od innego dziecka i do 
wykonania ustala inne zadanie ruchowe 
(np. kozłowanie, podrzucanie piłki).  

nauczyciela przedziale, oraz doskonalą 
wybrane umiejętności ruchowe. 

6. „Adresowanie listu”- zadaniem wszystkich dzieci 
jest ułożenie z własnych ciał prostokąta, który 
będzie symbolizował kopertę oraz zaadresowanie 
go, wykorzystując do tego celu piłki edukacyjne. 
Adresatem listu ma być św. Mikołaj. 

4’ Podczas tej zabawy dzieci współdziałają 
w grupie, tworząc kopertę i nie dochodzi do 
sytuacji, że któreś z dzieci nie bierze udziału  
w realizacji zadania. Ponadto dzieci uczą się 
graficznego rozmieszczenia napisów na 
kopercie. 

7. Podsumowanie zajęć oraz omówienie poznanych 
skrótów i zwrotów grzecznościowych używanych 
podczas pisania listu. 

2’ Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystywanych podczas zajęć przyborów. 
Wyróżnienie najaktywniejszych uczniów. 
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Scenariusz zajęć nr 5 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna, czas trwania: 45 min., pomoce i przybory: piłki edukacyjne „edubal”  (94 

szt.), 4 pisaki i kartki papieru, Ośrodek tematyczny: W przyjaźni z przyrodą. 

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Od kijanki do żaby. Słuchanie czytanych przez nauczyciela trzech zwrotek 

wiersza. Ciche i głośne czytanie przez dzieci utworu „Piosenka kijanki”. Dłuższe wypowiedzi o tym, jak kijanka 

przekształciła się w żabę. Porządkowanie zdań i zapisywanie ich  w zeszycie. Rozwijanie zdań. 

Wyrazy bliskoznaczne. Utrwalenie pisowni wyrazów z „ż”. Mnożenie i dzielenie w zakresie 25. 

Wycinanie zwierząt i komponowanie ich na płaszczyźnie. Zabawa ruchowa „Żabki i bociany”.  

Przebieg zajęć: 

Treść zadania głównego Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 
1. Zbiórka, zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 3’ Ustawienie w szeregu. 
2. Pokaż ćwiczenie – dzieci posiadają piłeczki 
Edukacyjne i kolejno typowane przez nauczyciela 
proponują zadnia ruchowe z piłką, w ilości 
odpowiadającej cyfrze z jego piłki. Pozostałe dzieci 
naśladują pokazującą ćwiczenie osobę. 

5’ Dzieci podczas zabawy muszą bardzo uważnie 
obserwować osoby wykonujące ćwiczenie tak 
aby właściwie je wykonać w ilości 
odpowiadającej cyfrze z piłki kolegi.  

3. „Żabki i bociany” – uczestnicy zabawy to żabki, 
które z piłkami „Edubal” każde, ustawiają się w 
szeregu na jednej linii. Jeden z uczestników  to 
bocian, który posiada piłkę o innym kolorze. Żabki 
wybiegają z miejsca ustawienia i starają się szybko 
dostać na drugą linię. Bocian wybiega i usiłuje 
schwytać jedną z żabek. Schwytana żabka zostaje 
bocianem i wymienia piłkę na inny kolor. Pościg 
za żabkami trwa, a bocianów przybywa. 

5’ Dzieci podczas tego typu zabaw czują się 
docenione oraz ważne. 
Dzieci w tego typu zabawie rozwijają zwinność. 
Nauczyciel powinien pamiętać aby jako 
pierwszego bociana nie wybierać dziecka 
o słabszej sprawności fizycznej, ponieważ będzie 
ono miało problem ze schwytaniem innych 
dzieci i może szybko się zniechęcić do zabawy. 

4.„Zwierzęta  wodne” – każde dziecko posiada 
piłeczkę „Edubal” i porusza się z nią naśladując 
ruchy wybranego przez siebie zwierzęcia żyjącego 
w wodzie słodkiej (ryby, żaby, węże wodne,). 
Na sygnał nauczyciela dzieci mają zadanie ułożyć 
jak największą liczbę nazw zwierząt wodnych. 

5’ Uczniowie doskonalą umiejętność 
rozpoznawania zwierząt żyjących w wodzie oraz 
wybrane umiejętności ruchowe. 

5. Berek „ortografia” – jedno lub więcej dzieci 
posiada piłkę edukacyjną „Edubal” z literą „Ż” 
i jest berkiem.  Zadaniem berka polega złapaniu 
uciekającej osoby przez dotknięcie piłką . Uczeń 
dotknięty piłką staje się berkiem, chyba, 
że wypowie wyraz z literą „Ż”. W ten sposób broni 
się przed berkiem. Jeżeli osoba złapana pomyli się i 
wypowie wyraz z „Rz” lub zbyt długo zwleka 
z odpowiedzią, zostaje berkiem. Uczeń zostaje 
berkiem również wtedy, gdy powtórzy wyraz 
już wypowiedziany. 

6’ Nauczyciel obserwuje działania uczniów, ich 
współpracę i zaangażowanie oraz stara się 
indywidualnie pomóc osobom, którym zadanie 
sprawia problem.  
Podczas tej zabawy uczniowie doskonalą zasady 
pisowni wyrazów z „Ż”, „Rz”, wzbogacają 
słownictwo (szczególną uwagą poświęcamy 
tym wyrazom, których pisownia sprawia 
dzieciom najwięcej problemów) oraz doskonalą 
umiejętności ruchowe. 

6. Zbiory kolorów – dzieci podzielone są na dwa 9 
osobowe zespoły oznaczone szarfami. Zadaniem 
zespołu pierwszego jest utworzenie, ze zbioru 
wszystkich piłek kolorowych, podzbiorów piłek 
zielonych i czerwonych w wyznaczonych obręczach 
w przeciwległych narożnikach sali. Drugi zespół 
tworzy również podzbiory, ale piłek żółtych i 
niebieskich w dwóch pozostałych narożnikach sali. 

8’ 

Nauczyciel na bieżąco ocenia poprawność 
wykonania zadania. 
Należy pamiętać, aby wybór grup był 
zróżnicowany pod względem sprawności 
intelektualnej, jak i fizycznej. Prowadzący 
zwraca uwagę w jaki sposób uczniowie 
wewnątrz grup podzielili się obowiązkami (kto 
układa liczby, kto rzuca do tablicy). 

7. Z utworzonych wyżej zbiorów piłek o tym 
samym kolorze zespoły mają za zadanie utworzyć 
podzbiory piłek mniejszych lub równych 25 
(nauczyciel z piłek graficznie przedstawia 
polecenie). 

8’ 
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Zespół, który wykona zadanie wykonuje 20 rzutów 
w tablicę. Wygrywa zespół, który jako pierwszy 
wykona poprawnie zadanie. 

8. Podsumowanie zajęć oraz przypomnienie 
pisowni  wyrazów z „Ż”. 

5’ Zebranie wszystkich piłek 
oraz wykorzystywanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najaktywniejszych 
uczniów. 
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PROGRAM TRADYCYJNY „WESOŁA SZKOŁA”- przykładowe scenariusze zajęć 
Scenariusz nr 1 

Zajęcia ruchowe 

Zapis w dzienniku lekcyjnym:  

 Szukamy sposobów na zatrzymanie lata.  

 Wprowadzenie litery „o” „O”- osa.  

 Wyodrębnienie zbiorów i podzbiorów.  

 Liczenie elementów w zbiorze i podzbiorze.  

 Zabawy improwizowane „Osy i biedronki”. 

1) Zabawa improwizowana w parach „Opędzamy się od natrętnej osy”:. 

 Jedno dziecko w roli natrętnej, brzęczącej osy, drugie w roli Oli opędzającej się od osy.  

 Na sygnał Nauczyciela zmiana ról. 

2) Ćwiczenia ruchowe.  

 Dzieci ustawiają się w kole, podają sobie ręce i modelują literę „O”.  

 Nauczyciel mówi różne wyrazy.  

 Jeżeli w wyrazie jest litera „o” uczniowie wykonują przysiad, wyciągają ręce w przód 

i wybrzmiewają przeciągłe „ooo”.  

 Jeśli w wyrazie nie ma litery „o” uczniowie wstają i podnoszą ręce do góry, np. okno, rura, motyl, 

buty itp. 

3) Ćwiczenia motoryczno-ruchowe.  

 Podział dzieci na dwa podzbiory według koloru szarf.  

 Nauczyciel: Jesteście mieszkańcami ogrodu Oli. Uczniowie z czerwonymi szarfami to biedronki. 

Uczniowie z żółtymi szarfami - to osy.  

 Improwizacja ruchowa.  

 Na hasło nauczyciela osy – osy bzycząc „latają” po sali, biedronki – biedronki cichutko „latają” 

po sali. W tym czasie osy zatrzymują się, milkną i rozglądają się po sali.  

 Pokonywanie przeszkód przez biedronki i osy. Biedronki przechodzą przez szarfę. Osy układają 

szarfę w kształcie kółka, wskakują do niego i wyskakują.  

 Na sygnał nauczyciela uczniowie zamieniają się szarfami i wykonują ponownie powyższe 

ćwiczenia.  

 Chodzenie po suficie. Biedronki i osy kładą się na plecach. W leżeniu tyłem naśladują chodzenie 

po suficie.  

 Chodzenie na czworakach po podłodze. Uczniowie kładą się na brzuchu, unoszą się na rękach 

i nogach i chodzą po podłodze. 
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Scenariusz nr 2 

Zajęcia ruchowe 

Zapis w dzienniku lekcyjnym:  

 Bezpieczne zabawy z psem.  

 Opowieść ruchowa – „Pieski na spacerze, pieski w domu”.  

 Wprowadzenie spółgłoski „ł, Ł” na wyrazie łapa.  

 Układanie sylab i wyrazów z literą ł.  

 Rozpoznawanie z liter alfabetu spółgłosek i samogłosek.  

 Wprowadzenie odejmowania w zakresie 6 oraz znaku „-„. 

1) Zabawy na czworakach – symulowanie chodu piesków i kotków „koci grzbiet”. Czołganie się pod 

niskimi przyrządami: ławką, krzesłem. 

2) Symulowanie prowadzenie piesków z użyciem skakanek. 

3) Zabawa ruchowa „Pieski na spacerze, pieski w domu”. 

4) Symulowanie czynności wykonywanych przez psa i kreta: leżenie, grzebanie w ziemi, aportowanie. 

Scenariusz nr 3 

Zajęcia ruchowe 

Zapis w dzienniku lekcyjnym:  

 Opiekujemy się kotem.  

 Wprowadzenie litery „k” „K”- kotek oraz utrwalenie działań z cyfrą „5”.  

 Porównywanie zbiorów.  

 Liczenie elementów w zbiorze.  

 Twórcze układanie wyrazów z podanych sylab „dy” oraz „ko”. 

1. Symulowanie różnych zachowań kota: skradanie się, pogoń za zdobyczą, koci grzbiet, skoki w górę, 

w dół, kotek śpi, kotek bawi się motkiem itp.  

2. Zabawa muzyczna „ Kot i myszy”.  

 Przy muzyce, granej w rejestrze wiolinowym, dzieci - które w tej zabawie są myszkami - biegają po 

całej sali.  

 Gdy muzyka przejdzie w rejestr basowy, wychodzi „kot”. Goni i łapie uciekające „myszki” 

tak długo, jak długo brzmi muzyka w rejestrze basowym.  

 Gdy muzyka wróci do rejestru wiolinowego „kot” chowa się, a „myszki” znów biegają. Złapane 

„myszki” odchodzą z zabawy. 

3. Marszobieg na dystansie 800 metrów, na terenie boisk przyszkolnych. 
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Scenariusz nr 4  

Zajęcia ruchowe 

Zapis w dzienniku lekcyjnym:  

 List z przyjaciela.  

 Pisownia zwrotów grzecznościowych.  

 Adresowanie listu - koperty.  

 Pisownia skrótów: nad., m., nr, ul. adr., kod pocz. 

 Zabawa „Listy polecone”.  

 Powtórzenie dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

1) Zabawa ruchowa „List polecony”. 

 Dzieci stoją w kole, co 5 dziecko siedzi po turecku i jest oznaczone szarfą (poczta). W środku koła stoi 

dziecko z woreczkiem (listem). Na sygnał biegnie i doręcza list pierwszej poczcie, ta z kolei następnej, 

ta dalej i dalej, aby nie ominąć żadnej poczty. Po przejściu przez wszystkie poczty list dociera do 

adresata. Zabawę można powtórzyć. 

2) Gra – szkolne podchody. 

 Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy. Każda grupa otrzymuje 5 kopert z kartkami, na których zapisuje 

zadania dla przeciwników, np.: 

 Zbierz 15 kamyków. 

 Ułóż z kamyków lub patyków tytuł listu. 

 Wykonaj 15 przysiadów. 

 Zapisz tytuł piosenki, której nauczyłeś się ostatnio w szkole. 

 Wymyśl i zaprezentuj okrzyk opisujący radość ze zbliżających się wakacji. 

 Nauczyciel zaznacza trasę podchodów, wykorzystując do tego celu chorągiewki i piłki lekarskie. 

Przedstawiciel pierwszej grupy podkłada pod każdą piłkę lekarską kopertę z zadaniem dla 

przeciwników. Kiedy druga grupa skończy, w trasę wyrusza grupa pierwsza, odczytując i wykonując 

na karteczkach zadania. Po pokonaniu trasy następuje zmiana ról. 

  

Scenariusz nr 5  

Zajęcia ruchowe 

Ośrodek tematyczny: W przyjaźni z przyrodą. 

Zapis w dzienniku lekcyjnym:  

 Od kijanki do żaby.  

 Słuchanie czytanych przez nauczyciela trzech zwrotek wiersza.  

 Ciche i głośne czytanie przez dzieci utworu „Piosenka kijanki”.  

 Dłuższe wypowiedzi o tym, jak kijanka przekształciła się w żabę. 

 Porządkowanie zdań i zapisywanie ich w zeszycie.  

 Rozwijanie zdań.  

 Wyrazy bliskoznaczne.  

 Utrwalenie pisowni wyrazów z „ż”.  
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 Mnożenie i dzielenie w zakresie 25.  

 Wycinanie zwierząt i komponowanie ich na płaszczyźnie. 

 Zabawa ruchowa „Żabki i bociany”.  

1) Zabawa ruchowa „Żabki i bociany” . 

 Nauczyciel modeluje z czterech skakanek staw. Dzieci dzieli na dwie grupy. Pierwsza grupa to żabki, 

druga – bociany.  

 Żabki radośnie wyskakują ze stawu. Dzieci bociany spacerują po łące. 

 Na sygnał Nauczyciela „plum” żabki skacząc uciekają do stawu, a bociany starają się je złapać. 

Bocian, który złapie żabkę zamienia się z nią rolą. 

2) Symulowanie pływania żabką na piersiach i na grzbiecie z wymachem rąk i nóg. 

 Grupka dzieci kładzie się na dywanie i naśladuje ruchy żabki (na piersiach i na plecach). 

 Pozostałe dzieci śpiewają I i II zwrotkę utworu „Piosenka kijanki” (zmiana ról). 

3) Gra w ringo - podania i chwyty kółeczka prawą i lewą ręką (w parch lub w trójkach). 
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Załącznik 2.  Opis narzędzi badawczych 
 

 

Karta badań ucznia 
 

Test Sprawności fizycznej (MTSF) 
 
Imię : ..................................    Miejsce: ......................... 
Nazwisko:  .........................    Data:  .............................. 
Data ur.: .............................. 
Grupa:  E1      E2       K 

 
 
Lp. 

 
Nazwa próby 

 
1 powtórzenie 

 
2 powtórzenie 

 
3 powtórzenie 

 
 
1. 
 
 

 
Bieg na dystansie 50 m 
 
 

   
 
-------------------- 

 
 
2. 
 
 

 
Skok w dal z miejsca 
 
 

   

 
 
3. 
 
 

 
Ściskanie dynamometru 
 
 

   
 
-------------------- 

 
 
4. 
 
 

 
Zwis na ramionach ugiętych 
 

  
 
-------------------- 

 
 
-------------------- 

 
 
5. 
 
 

 
Bieg wahadłowy na dystansie 4*10 
m 
 

   
 
-------------------- 

 
 
6. 
 
 

 
Siady z leżenia tyłem w czasie 30 s 
 

  
 
-------------------- 

 
 
-------------------- 

 
 
7. 
 
 

 
Skłon tułowia w dół 
 
 

   
 
-------------------- 
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Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej 
Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się 

przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5, 6, 7, 8 w drugim 

dniu. Jeśli cały test stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzymałość 

mierzyć na końcu. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać 

badanego, bezpośrednio przed ich właściwym wykonaniem. Badany powinien ćwiczyć 

w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, tenisówki), po dokładnej rozgrzewce. 

Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone ściśle według instrukcji.  

1. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej 

a) wykonanie  

Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji 

startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie 

jak najszybciej do mety.  

b) pomiar  

Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 

wykonanych prób.  

c) uwagi  

Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, 

powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy 

przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych 

i przy optymalnej temperaturze powietrza.  

d)  sprzęt i pomoce 

czasomierze, lista badanych.  

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 

a) wykonanie 

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok 

w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.  

b) pomiar 

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. 

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. 

c) uwagi 

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.  

d) sprzęt i pomoce 

Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.  
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3. Bieg wytrzymałościowy - próba wytrzymałości: 

1000 m - dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat 800 m - dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 

lat 600 m - dla dzieci do 12 lat  

a) wykonanie  

Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. 

Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety.  

b) pomiar  

Czas mierzy się z dokładnością do l sekundy  

c) uwagi  

Bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzać 

w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej 

temperaturze powietrza.  

d) sprzęt i pomoce  

Czasomierze, lista badanych.  

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:  

a) wykonanie  

Badany ściska dynamometr dłoniowy ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować 

się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonania próby ręka testowana nie 

może dotykać żadnej części ciała.  

b) pomiar  

Siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób.  

c) uwagi  

Dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy 

palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką w czasie pomiaru 

są niedozwolone, gdyż może to zmienić wartość wyniku. Wykonaniu próby powinna 

towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna, ponieważ po-miar musi być 

odzwierciedleniem maksymalnej siły dłoni testowanego.  

d) sprzęt i pomoce 

Dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.  
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5. Siła mięśni obręczy barkowej 

 Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków:  

a) wykonanie  

Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują 

się na szerokości barków. Na sygnał "start" testowany ugina ręce podciągając 

się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu 

prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia.  

b) pomiar  

Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość 

podbródka.  

c) uwagi  

Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. 

Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. 

Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed 

nim lub pomagając sobie ręką.  

d) sprzęt i pomoce 

Drążek lub poręcze, magnezja, taboret.  

 Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków:  

a) wykonanie  

Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach 

ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" 

zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu 

winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.  

b) pomiar  

Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund w wspomnianej 

pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.  

c) uwagi  

Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie.  

d) sprzęt i pomoce 

Drążek lub poręcze, krzesło, magnezja.  
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6. Bieg zwinnościowy:  

a) wykonanie  

Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie 

do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię 

startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie 

po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.  

b) pomiar  

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością 

do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.  

c) uwagi  

Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną 

próbę należy powtórzyć.  

d) sprzęt i pomoce 

Czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole.  

7. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha:  

a) wykonanie  

Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami 

ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, 

który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" 

badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca 

do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.  

b) pomiar  

Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.  

c) uwagi  

Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie 

wykonywania skłonów.  

d) sprzęt i pomoce 

Mata, czasomierz.  

8. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:  

a) wykonanie  

Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, 

kolana wy-prostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej 

palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.  
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b) pomiar  

Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.  

c) uwagi  

Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku 

stóp z po-wierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować 

się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi 

wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów.  

d) sprzęt i pomoce 

Podpórka (wys. 15cm), podziałka o długości 100cm
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Karta badań ucznia 
 
 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………. 

2. Data urodzenia …………………………………………………………… 

3. Data badania ……………………………………………………………… 

4. Szkoła…….………………………………………………………………. 

5. Grupa:   E1  E2 K 

 

Ogólna koordynacja ciała 

 
 

 

Próba Wynik 
Łączny wynik 

próby 

Przejście po równoważni 

w tył 

I belka II belka III belka  

          

Przeskoki na jednej 

nodze 

Lewa noga Prawa noga 
 

   

Boczne przeskakiwanie 

tam i z powrotem 

   

Boczne przekładanie 

deseczek 

    

 
   

∑ 
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Test Ogólnej Koordynacji Ciała Kipharda i Schillinga (KTK) i opanowania ciała 

u dzieci w wieku 5-14 lat 
Kiphard i Schilling skonstruowali test koordynacji cielesnej (KTK), który został 

zaprezentowany na Światowym Kongresie Wychowania Fizycznego w maju 1974r. 

w Gdańsku przez H. J. Riebela. Zastosowanie tego testu umożliwiło wykrycie w 91% 

w badanej przez autora populacji dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym. Badane dzieci 

były w tym samym wieku kalendarzowym, miały podobne warunki socjalne i wykazywały się 

tym samym stopniem inteligencji. Test KTK daje dokładną ocenę ogólnej koordynacji ciała, 

nadaje się do ustalenia zahamowania w rozwoju ogólnej koordynacji ciała u dzieci w wieku 

3-14 lat. Stwierdzona mała wyćwiczalność zadań testu KTK, umożliwia zastosowanie 

go do kontroli ćwiczeń terapii psychomotorycznych. 

Test koordynacji cielesnej (KTK) składa się z czterech zadań, które służą wyłącznie 

do badania cechy „ogólnej koordynacji ciała” i opanowania ciała u dzieci w wieku 5-14 lat. 

Test obejmuje cztery próby, takie jak: 

 przejście po równoważni w tył, 

 przeskoki na jednej nodze (prawej i lewej), 

 boczne przeskakiwanie tam i z powrotem, 

 boczne przekładanie deseczek. 

 

Zadanie 1. Przejście po równoważni w tył. 

Przybory – trzy belki długości 300cm i grubości 3cm z płaszczyznami do chodzenia 

szerokości 3cm; 4,5cm; 6cm (ryc. 1). 

 
Na dolnej stronie belek umocowane są, w odległości, 

co 50cm, listwy poprzeczne o wymiarach 12 x 5 x 2cm. 

Łącznie z listwami poprzecznymi belka osiąga grubość 5cm. 

Przejście należy rozpoczynać z deseczki o wymiarach 

25 x 25cm i grubości 5cm, którą należy przyłożyć do belki. 
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Przeprowadzenie testu 

Zadanie polega na tym, by w trzech ważnych próbach przejść tyłem przez poszczególne belki. 

Przeprowadzający test demonstruje zadanie przechodząc (balansując) przodem przez belkę 

szerokości 6cm aż do deseczki, gdzie zatrzymuje się w pozycji wyjściowej, a następnie 

przechodzi (balansując) tyłem. Przejście próbne, podczas którego dziecko przechodzi 

raz przodem i raz tyłem, przewidziane jest przy wszystkich trzech belkach.  

Bezpośrednio po tych ćwiczeniach wstępnych dziecko winno wykonać na każdej belce trzy 

przejścia tyłem, liczone już jako test punktowany. W ćwiczeniu wstępnym dziecko powinno 

przejść tyłem aż do końca belki. Przy spadnięciu z belki należy kontynuować przejście 

od tego miejsca, na którym nastąpił upadek, by dziecko mogło ocenić długość belki 

i dokładniej zapoznało się ze sposobem utrzymania równowagi. Podczas właściwej próby 

dotknięcie jedną lub obiema stopami podłogi jest równoznaczne z zakończeniem testu.  

Ocena testu 

Oceny dokonuje się licząc, ile razy dziecko postawi stopę na belce w przejściu tyłem. 

Dziecko rozpoczyna próbę stojąc na deseczce przed belką. Pierwsze postawienie stopy na 

belce nie zostaje jeszcze liczone. Dopiero, gdy druga stopa opuści deseczkę i dotknie belki - 

rozpoczyna się właściwa próba i dziecko zdobywa pierwszy punkt. Kroki badanego liczy się 

dopóki, dopóty badany nie dotknie stopą podłogi lub nie wykona próby zdobywając 

8 punktów. 

Gdyby badany przeszedł belkę wykonując mniej niż 8 kroków, należy zaliczyć całe 

8 punktów. Liczbę punktów otrzymanych we wszystkich trzech próbach należy zsumować. 

Ponieważ za jedno ćwiczenie na każdej z trzech belek można osiągnąć nie więcej niż 

8 punktów maksymalny wynik końcowy wynosi: 3 x 3 x 8 = 72 punkty. 

 
Zadanie 2. Przeskoki na jednej nodze (prawej i lewej). 

Przybory – dwanaście prostokątów mikrogumy o wymiarach 50 x 20 x 5cm. 

 
Przeprowadzenie testu 

Zadanie polega na tym, by jedną lub więcej mat z mikrogumy, 

ułożonych jedna na drugiej, przeskoczyć na jednej nodze z rozbiegu 

około 150cm, wykonanego na tej samej nodze. Przeprowadzający test 

demonstruje zadanie przeskakując na jednej nodze dwie maty. 

Przewidziano po dwa ćwiczenia wstępne osobno dla lewej i prawej 

nogi. Ćwiczenia są odrębne w każdej grupie wiekowej. Dzieci w wieku 
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3-6 lat winny w ćwiczeniu wstępnym pokonać wieloskokiem na jednej nodze trasę 3m. 

Jeżeli pierwsze ćwiczenie wstępne się uda, należy w pierwszej próbie skakać lewą i prawą 

nogą na wysokość 5cm.  

Dzieci w wieku powyżej 7 lat winny w pierwszym ćwiczeniu wstępnym pokonywać 

wysokość 5cm. Jeżeli to ćwiczenie się uda, należy w drugim ćwiczeniu wstępnym skakać 

na wysokość 10cm, jeżeli natomiast ćwiczenie to nie powiedzie się należy w drugim 

ćwiczeniu wstępnym pokonać wieloskokiem na jednej nodze odległość 3m.  

Jeżeli w drugim ćwiczeniu wstępnym uda się przekroczyć wysokość 10cm, należy próby 

testowe rozpocząć od niżej podanych wysokości początkowych: 

 7 - 8 lat 15cm (trzy maty)  

 9 - 10 lat 25cm (pięć mat)  

 11 - 14 lat 35cm (siedem mat) 

Natomiast, jeżeli w drugim ćwiczeniu wstępnym nie uda się pokonać wysokości 10cm, należy 

próby testowe rozpocząć od wysokości, którą udało się przeskoczyć w ćwiczeniach 

wstępnych. Jeżeli dziecku nie uda się pokonać proponowanych dla określonego wieku 

wysokości, należy w próbach testowych rozpocząć od wysokości 10cm. Należy także 

pamiętać o konieczności zachowania miejsca na rozbieg (około 150cm).  

Prowadzący test powinien przed rozpoczęciem skoków nacisnąć w sposób bardzo widoczny 

maty, by zademonstrować dziecku, że próba jest zupełnie bezpieczna. Po przeskoczeniu maty 

dziecko winno wykonać na tej samej nodze jeszcze, co najmniej dwa skoki, by udowodnić, 

że po przeskoku pewnie wylądowało. Dla każdej wysokości dozwolone są po trzy próby 

dla nogi lewej i prawej. 

Ocena testu 

Dla każdej wysokości poszczególne próby ocenia się następująco:  

 skuteczna pierwsza próba - 3 punkty,  

 skuteczna druga próba - 2 punkty,  

 skuteczna trzecia próba - 1 punkt.  

Za udane wykonanie zadania przy pierwszej próbie zalicza się badanemu tyle punktów, 

ile przeskoczył on materaców, włącznie z próbą zerową, stosując mnożnik 3. 

A więc za wykonanie za pierwszym razem: 

 próby zerowej (wieloskok na jednej nodze) badany otrzyma 3 punkty, 

 przeskoku nad jedną matą (5cm) badany otrzyma 3 + 1 x 3 = 6 punktów, 

 przeskoku nad dwoma matami (10cm) badany otrzyma 3 + 2 x 3 = 9 punktów, 
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 przeskoku nad trzema matami (15cm) badany otrzyma 3 + 3 x 3 = 12 punktów, itd. 

Jeżeli badany pokonał wysokość 10cm w pierwszej próbie, a wysokość 15 cm dopiero 

w trzeciej, to należy mu zaliczyć 9 punktów za pokonanie wysokości 10cm i dodatkowo 1 

punkt za udaną trzecią próbę na wysokości 15cm (razem 10 punktów). Za udany przeskok 

w pierwszej próbie nad dwunastoma matami (60cm) należy zaliczyć badanemu 39 punktów. 

Tak więc łącznie za skoki udane na najwyższej wysokości z obydwu nóg badany może 

otrzymać maksymalnie 78 punktów. 

 
Zadanie 3. Boczne przeskakiwanie tam i z powrotem. 

Przybory – drewniana listwa o wymiarach 65 x 4 x 2cm, umocowana na środku dwóch 

przyłożonych do siebie nie ślizgających się wykładzin. 

Przeprowadzenie testu 

Zadanie polega na tym, by obunóż - tak szybko, jak to tylko 

jest możliwe - w ciągu 15 sekund, skakać bokiem przez 

listwę tam i z powrotem. Przeprowadzający test 

demonstruje zadanie stojąc na jednej stronie maty bokiem 

do listwy i przeskakuje obunóż na drugą stronę listwy 

i z powrotem. Ćwiczenie próbne przewiduje 5 skoków. 

Przeskoki, podczas których stopy kolejno dotykają maty, 

winno się wyeliminować, nie jest jednak błędem, dopóki 

obie nogi przenoszone zostają przez listwę na drugą stronę. Nie jest również błędem 

dotknięcie listwy stopą. Jeżeli dziecko za wcześnie się zatrzyma i przerwie próbę przed 

upływem 15 sekund, próbę należy powtórzyć. Test składa się z dwu ważnych prób. 

Ocena testu 

Ocenia się liczbę wykonanych skoków podczas dwóch prób. Przeskok w jedną stronę liczy 

się jako punkt, przeskok z powrotem - jako drugi punkt. Każda próba trwa 15 sekund. Liczbę 

skoków z dwóch prób należy zsumować. 
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Zadanie 4. Boczne przekładanie deseczek. 

Przybory - dwie deseczki o wymiarach 25 x 25 x 1,5cm. Pod ich zaokrąglonymi brzegami 

(rogami) umocowane są cztery odbojniki drzwiowe (krążki gumowe wysokości 

3,7 cm). 

Przeprowadzenie testu 

Zadanie polega na tym, by w trzech ważnych próbach, 

z których każda trwa 20 sekund przemieścić deseczki możliwie 

największą ilość razy. Prowadzący test demonstruje zadanie 

w następujący sposób: staje na prawej z obu przed nim leżących 

deseczek, po czym oburącz chwyta lewą deseczkę i kładzie 

ją obok siebie z prawej strony, następnie staje na tej przełożonej deseczce, bierze oburącz 

lewą deseczkę, stawia ją obok siebie z prawej strony itd. Podczas demonstrowania należy 

dokładnie zaakcentować, że przy tej próbie chodzi głównie o szybkość przekładania deseczek. 

Należy zwrócić uwagę, że zarówno zbyt dalekie, jak też zbyt bliskie przełożenie deseczek, 

a także zbyt dokładne układanie deseczek może mieć negatywny wpływ na ocenę próby. 

Przy zakłóceniach w przebiegu próby (np. potknięcie, upadek, przerwa) należy próbę 

powtórzyć bez oceny; przy podpórce ręką czy dotknięciu jedną nogą podłogi należy próbę 

kontynuować i oceniać. Dziecko może przekładać deseczki w kierunku z lewej na prawą 

lub z prawej na lewą stronę. Obrany kierunek należy jednak zachować podczas wszystkich 

trzech prób. W ćwiczeniu wstępnym dziecko może przekładać deseczki od 3 do 5 razy. 

Ocena testu 

Ocenia się zarówno liczbę przełożeń deseczki, jak również czas przemieszczenia ciała 

(20 sekund). Pierwszy punkt zdobywa się w chwili ułożenia deseczki z drugiej strony 

na podłodze, drugi - w momencie, gdy dziecko stanie nogami na następnej deseczce, trzeci - 

gdy przełoży deseczkę ponownie itd. Punkty trzech ważnych prób należy zsumować.
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Test kompetencji 
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Załącznik 3.  Tabele z opisem statystycznym 
 

Legenda: 

E1-E2 – różnica pomiędzy grupą eksperymentalną E1 i eksperymentalną E2 

E1-K – różnica pomiędzy grupą eksperymentalną E1 i kontrolną K 

E2-K – różnica pomiędzy grupą eksperymentalną E2 i kontrolną K 

p - prawdopodobieństwo testowe 

LINFO – lokalizowanie informacji 

AINFO – analizowanie informacji 

IINFO – interpretowanie informacji 

WOJĘZ – wiedza o języku 

STOSTERM – stosowanie terminologii 

OBLMAT – obliczenia matematyczne 

WYNIKK – wynik ogólny testu kompetencji 

SZYBK – szybkość biegowa – bieg na 50 m 

MOC – siła eksplozywna – skok w dal z miejsca 

SIŁAD – siła statyczna – dynamometria dłoniowa 

SIŁAR – siła funkcjonalna – zwis na ramionach ugiętych 

ZWINN – zwinność – bieg 4x10 m z przenoszeniem klocka 

SIŁAT – siła tułowia – siady z leżenia 

GIBKOŚĆ – gibkość tułowia – skłon tułowia w przód 

RÓWN – przejście w tył po równoważni 

PNJN – przeskoki na jednej nodze 

BPRZE – boczne przeskakiwanie 

PRDE – boczne przekładanie deseczki 

SUMAOKC – suma ogólnej koordynacji ciała 

*różnice istotne statystycznie zostały wytłuszczone (p<0,05) 
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Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 
przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
sześciu badanych umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji - badanie 
przedeksperymentalne 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Obszar Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

LINFO 0,8739 0,1199 1,0000 
AINFO 1,0000 1,0000 1,0000 
IINFO 0,4660 0,2050 1,0000 

WOJĘZ 0,3953 0,5511 1,0000 
STOSTERM 1,0000 0,5600 0,1333 

OBLMAT 1,0000 1,0000 1,0000 
WYNIKK 1,0000 0,4134 1,0000 

 
 
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 

przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
sześciu badanych umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji - badanie poeksperymentalne 

 
     TEST KRUSCALA-WILLISA 

Obszar Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

LINFO 0,1132 1,0000 0,1683 
AINFO 0,0947 1,0000 0,3887 
IINFO 0,9913 1,0000 1,0000 

WOJĘZ 0,5256 0,5511 1,0000 
STOSTERM 0,0327 1,0000 0,0547 

OBLMAT 0,0403 0,1232 1,0000 
WYNIKK 0,0470 0,4185 0,7935 

 
 
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 
kontrolnej K, w odniesieniu do sześciu badanych umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji 
(różnica miedzy badaniem pierwszym a badaniem drugim) 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Obszar 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

LINFO 1,0000 0,2843 0,2507 
AINFO 0,4011 1,0000 0,4437 
IINFO 1,0000 0,5678 0,8547 

WOJĘZ 1,0000 1,0000 1,0000 
STOSTERM 0,0730 0,8890 0,5217 

OBLMAT 0,0159 0,3022 0,5325 
WYNIKK 0,1057 1,0000 0,1077 

 
 



 217

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 
przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
siedmiu prób sprawności fizycznej - badanie przedeksperymentalne 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Cecha 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

SZYBK 1,0000 1,0000 1,0000 
MOC 1,0000 0,3936 0,2294 

SIŁAD 1,0000 0,4195 0,8136 
SIŁAR 1,0000 1,0000 1,0000 
ZWINN 1,0000 0,7722 1,0000 
SIŁAT 0,1788 0,1092 1,0000 

GIBKOŚĆ 1,0000 0,0315 0,0925 
 
 
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 

przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
siedmiu prób sprawności fizycznej - badanie poeksperymentalne 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Cecha 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

SZYBK 0,8689 0,0667 0,8682 
MOC 1,0000 1,0000 0,9691 

SIŁAD 1,0000 0,3973 0,7854 
SIŁAR 1,0000 1,0000 1,0000 
ZWINN 1,0000 1,0000 1,0000 
SIŁAT 1,0000 0,7005 0,3602 

GIBKOŚĆ 0,6836 0,1823 1,0000 
 
 
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 
kontrolnej K, w odniesieniu do siedmiu prób sprawności fizycznej (różnica miedzy badaniem 
pierwszym a badaniem drugim) 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Cecha 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

SZYBK 0,2287 0,0128 1,0000 
MOC 1,0000 1,0000 0,6307 

SIŁAD 1,0000 1,0000 1,0000 
SIŁAR 0,3232 1,0000 0,4617 
ZWINN 1,0000 0,1560 0,3020 
SIŁAT 0,0113 0,7188 0,1688 

GIBKOŚĆ 1,0000 0,1225 0,0099 
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Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 
przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
czterech badanych sfer oraz wyniku całościowego ogólnej koordynacji ciała - badanie 
przedeksperymentalne 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Sfera 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

RÓWN 0,0961 1,0000 0,0367 
PNJN 0,1961 1,0000 0,3301 

BPRZE 0,0241 1,0000 0,0078 
PRDE 1,0000 1,0000 1,0000 

SUMAOKC 0,0949 1,0000 0,0274 
 
 
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych 

przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
czterech badanych sfer oraz wyniku całościowego ogólnej koordynacji ciała - badanie 
poeksperymentalne 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Sfera 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

RÓWN 0,3435 1,0000 0,2791 
PNJN 1,0000 0,3895 0,8699 

BPRZE 0,0036 0,9618 0,0433 
PRDE 1,0000 1,0000 1,0000 

SUMAOKC 0,2240 1,0000 0,1057 
 
 
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy 
kontrolnej K, w odniesieniu do czterech badanych sfer oraz wyniku całościowego ogólnej 
koordynacji ciała (różnica miedzy badaniem pierwszym a badaniem drugim) 

 
TEST KRUSCALA-WILLISA 

Sfera 
 

Grupa E1-E2 Grupa E1-K Grupa E2-K 
p p p 

RÓWN 0,2286 1,0000 0,1231 
PNJN 0,0667 0,0481 1,0000 

BPRZE 0,2257 0,1849 1,0000 
PRDE 1,0000 1,0000 1,0000 

SUMAOKC 0,4031 1,0000 0,3015 
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Tabela 11. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, wybranych prób sprawności 
fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała przez dzieci z grupy eksperymentalnej E1, 
w odniesieniu do pretestów, posttestów a także uzyskanych przyrostów 

 
gr=E I
Statystyki opisowe

Zmienna
N ważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Dolny

Kwartyl.
Górny

Kwartyl.
Kwartyl.
Rozstęp

SZYBK_1
MOC_1
SIŁAD_1
SIŁAR_1
ZWINN_1
SIŁAT_1
GIBKOŚĆ_1
RÓWN_1
PNJN_1
BPRZE_1
PRDE_1
SUMAOKC_1
WYNIKK_1
LINFO_1
AINFO_1
IINFO_1
WOJĘZ_1
STOSTERM_1
OBLMAT_1
SZYBK_2
MOC_2
SIŁAD_2
SIŁAR_2
ZWINN_2
SIŁAT_2
GIBKOŚĆ_2
RÓWN_2
PNJN_2
BPRZE_2
PRDE_2
SUMAOKC_2
WYNIKK_2
LINFO_2
AINFO_2
IINFO_2
WOJĘZ_2
STOSTERM_2
OBLMAT_2
SZYBK_P
MOC_P
SIŁAD_P
SIŁAR_P
ZWINN_P
SIŁAT_P
GIBKOŚĆ_P
RÓWN_P
PNJN_P
BPRZE_P
PRDE_P
SUMAOKC_P
WYNIKK_P
LINFO_P
AINFO_P
IINFO_P
WOJĘZ_P
STOSTERM_P
OBLMAT_P

16 10,2869 10,0150 8,5900 12,8400 9,7950 10,9700 1,17500
16 1,1525 1,1400 0,9600 1,5000 1,0450 1,2400 0,19500
16 13,5000 13,0000 10,0000 20,0000 12,0000 14,5000 2,50000
16 11,0719 11,5000 2,5000 21,7000 4,5250 16,4500 11,92500
16 15,2906 15,2650 13,5600 18,3100 14,3600 16,1600 1,80000
16 16,5000 17,5000 7,0000 22,0000 14,5000 20,0000 5,50000
16 0,0000 0,5000 -15,0000 12,0000 -3,5000 3,0000 6,50000
16 42,0000 43,5000 11,0000 70,0000 23,5000 58,0000 34,50000
16 40,0625 40,5000 24,0000 60,0000 33,0000 45,0000 12,00000
16 41,5625 43,0000 16,0000 59,0000 35,0000 49,5000 14,50000
16 53,3750 55,5000 40,0000 61,0000 51,0000 57,5000 6,50000
16 176,4375 192,5000 116,0000 232,0000 152,0000 201,5000 49,50000
16 24,8125 26,0000 12,0000 30,0000 22,5000 29,0000 6,50000
16 4,7500 5,0000 1,0000 6,0000 4,0000 6,0000 2,00000
16 4,0625 5,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
16 3,9375 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,00000
16 4,3125 5,0000 1,0000 5,0000 4,0000 5,0000 1,00000
16 3,9375 4,5000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
16 3,8125 3,5000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
16 9,9656 9,9900 8,6300 11,9800 9,4350 10,4550 1,02000
16 1,2281 1,2000 0,9000 1,5500 1,1750 1,3000 0,12500
16 13,7500 14,0000 10,0000 20,0000 12,0000 14,5000 2,50000
16 11,6088 10,4850 2,5000 26,0500 5,1000 17,7000 12,60000
16 15,1425 14,9100 13,5600 18,2300 14,4400 15,6600 1,22000
16 16,0625 16,0000 12,0000 21,0000 14,5000 18,5000 4,00000
16 -0,3750 -0,5000 -12,0000 16,0000 -4,0000 1,0000 5,00000
16 43,3750 46,5000 19,0000 66,0000 27,5000 57,0000 29,50000
16 31,6875 31,5000 13,0000 51,0000 24,0000 37,0000 13,00000
16 51,8125 54,5000 18,0000 67,0000 44,5000 60,0000 15,50000
16 51,5625 52,0000 35,0000 62,0000 48,5000 54,5000 6,00000
16 178,4375 184,0000 112,0000 223,0000 162,0000 207,0000 45,00000
16 24,0000 25,5000 17,0000 29,0000 21,0000 27,5000 6,50000
16 4,0625 4,0000 3,0000 5,0000 4,0000 4,0000 0,00000
16 4,1875 4,0000 3,0000 5,0000 4,0000 5,0000 1,00000
16 3,8125 4,0000 2,0000 5,0000 3,5000 4,0000 0,50000
16 3,9375 4,0000 2,0000 5,0000 3,5000 5,0000 1,50000
16 3,7500 4,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
16 4,2500 5,0000 1,0000 5,0000 4,0000 5,0000 1,00000
16 0,3213 0,3500 -0,7700 1,6100 -0,1000 0,6000 0,70000
16 0,0756 0,0850 -0,0600 0,2000 0,0400 0,1300 0,09000
16 0,2500 0,5000 -3,0000 2,0000 0,0000 1,0000 1,00000
16 0,5369 0,8000 -3,0000 4,3500 -0,9000 1,6000 2,50000
16 0,1481 0,2150 -1,9300 1,4000 -0,2000 0,7400 0,94000
16 -0,4375 0,0000 -6,0000 9,0000 -3,0000 1,0000 4,00000
16 -0,3750 0,0000 -6,0000 5,0000 -4,0000 2,5000 6,50000
16 1,3750 2,0000 -8,0000 12,0000 -5,0000 6,5000 11,50000
16 -8,3750 -10,0000 -32,0000 15,0000 -11,5000 -5,5000 6,00000
16 10,2500 9,0000 2,0000 19,0000 7,0000 14,5000 7,50000
16 -1,8125 -3,0000 -25,0000 16,0000 -5,0000 3,5000 8,50000
16 2,0000 0,5000 -22,0000 21,0000 -4,5000 15,0000 19,50000
16 -0,8125 -2,0000 -7,0000 9,0000 -4,0000 1,5000 5,50000
16 -0,6875 -1,0000 -2,0000 2,0000 -2,0000 0,0000 2,00000
16 0,1250 0,0000 -2,0000 3,0000 -1,0000 1,0000 2,00000
16 -0,1250 0,0000 -2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,00000
16 -0,3750 0,0000 -2,0000 2,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
16 -0,1875 -0,5000 -4,0000 2,0000 -1,0000 1,5000 2,50000
16 0,4375 0,0000 -2,0000 3,0000 -0,5000 1,5000 2,00000  
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Tabela 12. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, wybranych prób sprawności 
fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała przez dzieci z grupy eksperymentalnej E2, 
w odniesieniu do pretestów, posttestów a także uzyskanych przyrostów. 

 
gr=E II
Statystyki opisowe 

Zmienna
N ważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Dolny

Kwartyl.
Górny

Kwartyl.
Kwartyl.
Rozstęp

SZYBK_1
MOC_1
SIŁAD_1
SIŁAR_1
ZWINN_1
SIŁAT_1
GIBKOŚĆ_1
RÓWN_1
PNJN_1
BPRZE_1
PRDE_1
SUMAOKC_1
WYNIKK_1
LINFO_1
AINFO_1
IINFO_1
WOJĘZ_1
STOSTERM_1
OBLMAT_1
SZYBK_2
MOC_2
SIŁAD_2
SIŁAR_2
ZWINN_2
SIŁAT_2
GIBKOŚĆ_2
RÓWN_2
PNJN_2
BPRZE_2
PRDE_2
SUMAOKC_2
WYNIKK_2
LINFO_2
AINFO_2
IINFO_2
WOJĘZ_2
STOSTERM_2
OBLMAT_2
SZYBK_P
MOC_P
SIŁAD_P
SIŁAR_P
ZWINN_P
SIŁAT_P
GIBKOŚĆ_P
RÓWN_P
PNJN_P
BPRZE_P
PRDE_P
SUMAOKC_P
WYNIKK_P
LINFO_P
AINFO_P
IINFO_P
WOJĘZ_P
STOSTERM_P
OBLMAT_P

14 10,5129 10,1850 8,8200 12,1600 10,0800 11,2800 1,20000
14 1,0857 1,1250 0,6500 1,4000 1,0000 1,1500 0,15000
14 13,7857 14,0000 11,0000 20,0000 12,0000 15,0000 3,00000
14 9,8307 9,0200 2,0000 33,7800 4,1800 11,3500 7,17000
14 15,5507 14,9900 12,9500 19,6000 14,4300 16,8600 2,43000
14 14,0000 14,5000 5,0000 20,0000 12,0000 17,0000 5,00000
14 0,9286 0,0000 -3,0000 10,0000 -2,0000 3,0000 5,00000
14 28,6429 26,5000 11,0000 59,0000 16,0000 37,0000 21,00000
14 31,8571 31,5000 12,0000 48,0000 27,0000 41,0000 14,00000
14 33,1429 34,0000 22,0000 46,0000 28,0000 37,0000 9,00000
14 52,6429 56,5000 33,0000 68,0000 43,0000 59,0000 16,00000
14 146,2857 154,0000 93,0000 202,0000 103,0000 170,0000 67,00000
14 23,5000 24,0000 13,0000 29,0000 23,0000 25,0000 2,00000
14 4,2143 5,0000 1,0000 6,0000 3,0000 5,0000 2,00000
14 4,0000 4,5000 2,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
14 3,4286 4,0000 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 1,00000
14 3,8571 4,0000 2,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
14 3,7857 3,5000 3,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
14 4,2143 4,5000 3,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
14 9,8271 9,4100 8,1100 12,1500 8,9400 11,1000 2,16000
14 1,2036 1,2500 0,7000 1,6000 1,0500 1,4000 0,35000
14 14,0000 14,0000 10,0000 21,0000 12,0000 15,0000 3,00000
14 11,4379 9,9000 2,4600 39,3000 6,9000 12,5100 5,61000
14 15,1207 14,9500 12,9300 17,6100 14,0900 16,3700 2,28000
14 17,0714 16,0000 11,0000 24,0000 13,0000 21,0000 8,00000
14 1,7857 1,5000 -8,0000 13,0000 -1,0000 7,0000 8,00000
14 36,4286 34,5000 20,0000 58,0000 29,0000 44,0000 15,00000
14 30,8571 36,5000 9,0000 49,0000 16,0000 41,0000 25,00000
14 39,3571 40,5000 23,0000 54,0000 32,0000 46,0000 14,00000
14 50,4286 51,0000 33,0000 66,0000 44,0000 56,0000 12,00000
14 157,0714 164,0000 96,0000 207,0000 123,0000 175,0000 52,00000
14 18,6429 21,0000 6,0000 26,0000 15,0000 24,0000 9,00000
14 3,3571 4,0000 1,0000 4,0000 3,0000 4,0000 1,00000
14 3,1429 4,0000 0,0000 5,0000 2,0000 4,0000 2,00000
14 3,1429 4,0000 0,0000 5,0000 2,0000 4,0000 2,00000
14 3,3571 4,0000 1,0000 5,0000 3,0000 4,0000 1,00000
14 2,5714 2,0000 1,0000 5,0000 2,0000 4,0000 2,00000
14 3,0714 3,5000 1,0000 5,0000 2,0000 4,0000 2,00000
14 0,6857 0,6250 -0,6500 2,4000 0,4000 0,8900 0,49000
14 0,1179 0,1000 -0,1000 0,3000 0,0500 0,2000 0,15000
14 0,2143 1,0000 -2,0000 1,0000 -1,0000 1,0000 2,00000
14 1,6071 1,2650 -0,9500 5,5200 0,8100 2,4000 1,59000
14 0,4300 0,1950 -2,1000 4,5600 -0,5100 1,0300 1,54000
14 3,0714 2,0000 -1,0000 9,0000 1,0000 6,0000 5,00000
14 0,8571 1,0000 -8,0000 8,0000 1,0000 3,0000 2,00000
14 7,7857 9,0000 -9,0000 23,0000 0,0000 13,0000 13,00000
14 -1,0000 -1,5000 -12,0000 11,0000 -6,0000 4,0000 10,00000
14 6,2143 6,0000 -3,0000 26,0000 0,0000 9,0000 9,00000
14 -2,2143 -1,5000 -27,0000 19,0000 -9,0000 2,0000 11,00000
14 10,7857 8,0000 -15,0000 55,0000 1,0000 19,0000 18,00000
14 -4,8571 -4,5000 -18,0000 6,0000 -8,0000 -2,0000 6,00000
14 -0,8571 -1,0000 -5,0000 2,0000 -2,0000 1,0000 3,00000
14 -0,8571 -1,0000 -4,0000 1,0000 -2,0000 0,0000 2,00000
14 -0,2857 0,0000 -4,0000 2,0000 -1,0000 1,0000 2,00000
14 -0,5000 0,0000 -4,0000 1,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
14 -1,2143 -1,0000 -3,0000 2,0000 -2,0000 -1,0000 1,00000
14 -1,1429 -1,0000 -3,0000 1,0000 -2,0000 0,0000 2,00000  
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Tabela 13. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, wybranych prób sprawności 
fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała przez dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do 
pretestów, posttestów a także uzyskanych przyrostów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porównanie badanych grup - kategoria płeć
 LINFO_1 K    LINFO_1 M

grupa

[p
kt

]

E1 E2 K
0

1

2

3

4

5

6

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gr=K
Statystyki opisowe

Zmienna
N ważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Dolny

Kwartyl.
Górny

Kwartyl.
Kwartyl.
Rozstęp

SZYBK_1
MOC_1
SIŁAD_1
SIŁAR_1
ZWINN_1
SIŁAT_1
GIBKOŚĆ_1
RÓWN_1
PNJN_1
BPRZE_1
PRDE_1
SUMAOKC_1
WYNIKK_1
LINFO_1
AINFO_1
IINFO_1
WOJĘZ_1
STOSTERM_1
OBLMAT_1
SZYBK_2
MOC_2
SIŁAD_2
SIŁAR_2
ZWINN_2
SIŁAT_2
GIBKOŚĆ_2
RÓWN_2
PNJN_2
BPRZE_2
PRDE_2
SUMAOKC_2
WYNIKK_2
LINFO_2
AINFO_2
IINFO_2
WOJĘZ_2
STOSTERM_2
OBLMAT_2
SZYBK_P
MOC_P
SIŁAD_P
SIŁAR_P
ZWINN_P
SIŁAT_P
GIBKOŚĆ_P
RÓWN_P
PNJN_P
BPRZE_P
PRDE_P
SUMAOKC_P
WYNIKK_P
LINFO_P
AINFO_P
IINFO_P
WOJĘZ_P
STOSTERM_P
OBLMAT_P

20 10,7515 10,3500 9,0700 14,2100 9,7200 11,7450 2,02500
20 1,1825 1,2000 0,9000 1,3500 1,1000 1,3000 0,20000
20 14,2000 15,0000 8,0000 17,0000 12,5000 16,0000 3,50000
20 8,4975 8,4250 2,1000 18,5000 5,0150 11,4350 6,42000
20 16,0775 15,7800 13,1800 21,0800 14,4650 17,0600 2,59500
20 14,2000 14,0000 9,0000 18,0000 12,5000 16,5000 4,00000
20 5,8500 7,0000 -17,0000 22,0000 1,5000 11,5000 10,00000
20 44,2000 48,5000 14,0000 70,0000 32,0000 53,0000 21,00000
20 39,5500 38,0000 24,0000 72,0000 31,5000 43,0000 11,50000
20 43,1000 41,5000 27,0000 61,0000 37,0000 49,0000 12,00000
20 55,5000 56,0000 42,0000 71,0000 50,5000 62,0000 11,50000
20 182,3500 184,0000 115,0000 235,0000 160,5000 208,5000 48,00000
20 23,3000 23,0000 16,0000 28,0000 21,5000 26,0000 4,50000
20 3,8500 4,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
20 3,9500 4,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
20 3,3000 4,0000 1,0000 4,0000 2,5000 4,0000 1,50000
20 3,8500 4,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
20 4,5000 5,0000 3,0000 5,0000 4,0000 5,0000 1,00000
20 3,8500 4,0000 2,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,00000
20 9,5760 9,5000 8,3600 13,1500 8,8000 10,0100 1,21000
20 1,2375 1,2250 1,0000 1,6000 1,1250 1,3000 0,17500
20 14,7500 15,0000 8,0000 20,0000 12,5000 16,0000 3,50000
20 9,1835 9,1000 1,5000 16,5000 5,8250 10,9200 5,09500
20 15,0435 14,8500 12,9600 19,8800 14,1500 15,7650 1,61500
20 14,3000 14,0000 2,0000 20,0000 13,0000 16,5000 3,50000
20 2,4500 3,5000 -14,0000 18,0000 -0,5000 6,0000 6,50000
20 44,1000 46,5000 24,0000 58,0000 36,0000 52,0000 16,00000
20 38,5000 35,0000 26,0000 61,0000 30,5000 44,0000 13,50000
20 48,8000 50,5000 30,0000 61,0000 42,0000 57,5000 15,50000
20 54,3000 53,5000 48,0000 63,0000 51,0000 58,5000 7,50000
20 185,7000 184,0000 140,0000 225,0000 170,5000 208,0000 37,50000
20 22,1000 21,0000 16,0000 29,0000 19,5000 26,0000 6,50000
20 4,0000 4,0000 3,0000 5,0000 4,0000 4,0000 0,00000
20 3,9000 4,0000 2,0000 5,0000 3,5000 4,5000 1,00000
20 3,6500 4,0000 1,0000 5,0000 3,5000 4,0000 0,50000
20 3,4000 4,0000 1,0000 5,0000 2,0000 4,0000 2,00000
20 3,7000 4,0000 3,0000 5,0000 3,0000 4,0000 1,00000
20 3,4500 3,0000 2,0000 5,0000 2,5000 4,5000 2,00000
20 1,1755 0,9250 -0,7700 3,2900 0,3600 1,8750 1,51500
20 0,0325 0,0250 -0,2000 0,3000 -0,0750 0,1000 0,17500
20 0,5500 0,0000 -3,0000 4,0000 -1,0000 2,0000 3,00000
20 0,6860 0,7300 -2,0000 3,6100 -0,3250 1,7250 2,05000
20 1,0340 0,9200 -1,6800 3,7000 0,1850 2,1450 1,96000
20 0,1000 1,0000 -14,0000 4,0000 -1,0000 2,0000 3,00000
20 -3,4000 -3,5000 -10,0000 7,0000 -6,5000 -1,5000 5,00000
20 -0,1000 0,0000 -23,0000 18,0000 -4,5000 6,5000 11,00000
20 -1,0500 -2,0000 -13,0000 15,0000 -6,5000 4,5000 11,00000
20 5,7000 7,0000 -6,0000 15,0000 -0,5000 12,0000 12,50000
20 -1,2000 -1,0000 -15,0000 17,0000 -5,0000 2,0000 7,00000
20 3,3500 1,5000 -26,0000 37,0000 -6,5000 14,5000 21,00000
20 -1,2000 -1,5000 -6,0000 7,0000 -4,5000 0,5000 5,00000
20 0,1500 0,0000 -2,0000 3,0000 -1,0000 1,5000 2,50000
20 -0,0500 0,0000 -3,0000 4,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
20 0,3500 0,0000 -2,0000 3,0000 0,0000 1,0000 1,00000
20 -0,4500 0,0000 -4,0000 3,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
20 -0,8000 -1,0000 -2,0000 0,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
20 -0,4000 0,0000 -3,0000 2,0000 -1,0000 0,0000 1,00000
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Załącznik 4. Porównanie grup płciowych w poszczególnych grupach uczestniczących 

w eksperymencie 

 
Porównanie badany ch grup - kategoria płeć

 SZYBK_1 K    SZYBK_1 M

grupa

cz
as

 [
s]

E1 E2 K
8

9

10

11

12

13

14

15

 
 
Rycina 69. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 70. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły eksplozywnej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 71. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 



 223

 
 

Porównanie badany ch grup - kategoria płeć
 SIŁAR_1 K    SIŁAR_1 M

grupa

cz
as

 [
s]

E1 E2 K
0

5

10

15

20

25

30

35

40

 
Rycina 72. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 73. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 74. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły tułowia, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 75. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 76. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia w tył po równoważni, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 77. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 78. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 79. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przekladania deseczki, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 80. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie sumy ogólnej koordynacji ciała, 

wgrupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 81. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 82. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 83. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 84. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 85. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania terminologii, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 86. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matemetycznych, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne 
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Rycina 87. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie ogólnego wyniku z testu 

kompetencji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
przedeksperymentalne 
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Rycina 88. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 89. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły eksplozywnej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 90. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 91. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 92. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K - kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 93. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły tułowia, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 94. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 95. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia w tył po równoważni, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 96. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 97. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 98. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przkładania deseczki, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 99. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie sumy ogólnej koordynacji ciała, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 100. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 101. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 102. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 103. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku, w grupach K, E1 

i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 104. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania terminologii, w grupach 

K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 105. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 106. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wyniku ogólnego testu kompetencji, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 
poeksperymentalne 
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Rycina 107. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej, w grupach K, E1 i E2 z podziałem 

na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) –  badania poeksperymentalne 
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Rycina 108. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły eksplozywnej, w grupach K, E1 i E2 z podziałem 

na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) –  badania poeksperymentalne 
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Rycina 109. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej, w grupach K, E1 i E2 z podziałem 

na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 110. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej, w grupach K, E1 i E2 z podziałem 

na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 111. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć 

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 112. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły tułowia, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć 

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 113. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć   

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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 Porównanie badanych grup
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Rycina 114. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia w tył po równoważni, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 115. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 116. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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 Porównanie badany ch grup - kategoria płeć
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Rycina 117. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przekladania deseczki, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
 
 
 

 Porównanie badanych grup - kategoria płeć
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Rycina 118. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie sumy ogólnej koordynacji ciała, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 119. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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 Porównanie badanych grup - kategoria płeć
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Rycina 120. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 121. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 122. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku, w grupach K, E1 i E2 z podziałem 

na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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 Porównanie badanych grup - kategoria płeć
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Rycina 123. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania terminologii, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 124. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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Rycina 125. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie ogólnego wyniku testu kompetencji, w grupach K, E1 

i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne 
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w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania przedeksperymentalne……………………………………………….. 

Rycina 75. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 
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badania przedeksperymentalne……………………………………………….. 

Rycina 76. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia 

w tył po równoważni, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć               

(K- kobiety, M – mężczyźni)– badania przedeksperymentalne……………… 

Rycina 77. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków 

na jednej nodze, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni)– badania przedeksperymentalne……………………………. 

Rycina 78. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego 

przeskakiwania, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,     

M – mężczyźni)– badania przedeksperymentalne……………………………. 

Rycina 79. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego 

przekladania deseczki, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć                

(K- kobiety, M – mężczyźni)– badania przedeksperymentalne……………… 

Rycina 80. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie sumy 

ogólnej koordynacji ciała, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć         

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne……………... 

Rycina 81. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

lokalizowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć 

 (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne…………….. 

Rycina 82. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

analizowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć  

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne……………... 

Rycina 83. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

interpretowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć  

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne……………... 

Rycina 84. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy 

o języku, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć  

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne…………… 

Rycina 85. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania 

terminologii, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne…………............................ 

Rycina 86. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń 

matemetycznych, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  
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M – mężczyźni) – badania przedeksperymentalne…………………………… 

Rycina 87. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie ogólnego 

wyniku z testu kompetencji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć  

(K- kobiety, M – mężczyźni)– badania przedeksperymentalne……………… 

Rycina 88. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości 

biegowej, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,               

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 89. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły 

eksplozywnej, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 90. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły 

statycznej, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 91. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły 

funkcjonalnej, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 92. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne…………………………………………………... 

Rycina 93. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie siły tułowia, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni)– badania poeksperymentalne……………………............... 

Rycina 94. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, 

w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 95. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia 

w tył po równoważni, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć            

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………. 

Rycina 96. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków 

na jednej nodze, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety, 

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne…………………………….. 

Rycina 97. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego 

przeskakiwania, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,    
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M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne…………………………….. 

Rycina 98. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego 

przkładania deseczki, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć            

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………. 

Rycina 99. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie sumy 

ogólnej koordynacji ciała, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć          

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………. 

Rycina 100. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

lokalizowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć        

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne……………….. 

Rycina 101. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

analizowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć          

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………… 

Rycina 102. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie 

interpretowania informacji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć      

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………… 

Rycina 103. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy 

o języku, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 104. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania 

terminologii, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,           

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne……………………………… 

Rycina 105. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń 

matematycznych, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć (K- kobiety,   

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………………………. 

Rycina 106. Środkowe wartości punktowe uzyskane przez dzieci w zakresie wyniku 

ogólnego testu kompetencji, w grupach K, E1 i E2  z podziałem na płeć       

(K- kobiety, M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne………………… 

Rycina 107. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie szybkości biegowej, w grupach 

K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) –  badania 

poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 108. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły eksplozywnej, w grupach 

K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) –  badania 
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poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 109. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły statycznej, w grupach K, 

E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 

poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 110. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły funkcjonalnej,  

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne……………………………………………….... 

Rycina 111. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie zwinności, w grupach K, E1 

i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 

poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 112. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie siły tułowia, w grupach K, E1 

i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 

poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 113. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie gibkości, w grupach K, E1 i E2 

z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – badania 

poeksperymentalne…………………………………………………………. 

Rycina 114. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie przejścia w tył po równoważni, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 115. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie przeskoków na jednej nodze, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 116. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przeskakiwania, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 117. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie bocznego przekladania 

deseczki, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety,  

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne…………………………….. 

Rycina 118. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie sumy ogólnej koordynacji 

ciała, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety,                    

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne…………………………….. 

Rycina 119. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie lokalizowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 
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badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 120. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie analizowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 121. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie interpretowania informacji, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 122. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie wiedzy o języku, w grupach K, 

E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni)  

– badania poeksperymentalne………………………………………………. 

Rycina 123. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie stosowania terminologii, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 124. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie obliczeń matematycznych, 

w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety, M – mężczyźni) – 

badania poeksperymentalne………………………………………………… 

Rycina 125. Przyrosty uzyskane przez dzieci w zakresie ogólnego wyniku testu 

kompetencji, w grupach K, E1 i E2 z podziałem na płeć (K- kobiety,         

M – mężczyźni) – badania poeksperymentalne…………………………….. 
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Wykaz tabel 

Tabela 1. Zmienne zależne i ich wskaźniki………………………………………………. 

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do sześciu badanych 

umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji  

- badanie przedeksperymentalne……………………………………………….. 

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do sześciu badanych 

umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji  

- badanie poeksperymentalne………………………........................................... 

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, 

odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu 

do  sześciu badanych umiejętności oraz wyniku ogólnego testu kompetencji  

(różnica miedzy badaniem pierwszym a badaniemdrugim)……………………. 

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do siedmiu prób sprawności 

fizycznej – badanie przedeksperymentalne…………………………………...... 

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do siedmiu prób sprawności 

fizycznej - badanie poeksperymentalne………………………………………… 

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, 

odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu 

do  siedmiu prób sprawności fizycznej (różnica miedzy badaniem pierwszym 

a badaniem drugim)…………………………….................................................. 
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Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do czterech badanych sfer 

oraz wyniku całościowego ogólnej koordynacji ciała  

- badanie przedeksperymentalne……………………………………………….. 

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, odzwierciedlające poziom 

istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup eksperymentalnych E1 i E2 

oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do czterech badanych sfer 

oraz wyniku całościowego ogólnej koordynacji ciała  

- badanie poeksperymentalne…………………………………………………... 

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji obliczanej na przyrostach, 

odzwierciedlające poziom istotności różnic uzyskanych przez dzieci z grup 

eksperymentalnych E1 i E2 oraz dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu 

do czterech badanych sfer oraz wyniku całościowego ogólnej koordynacji 

ciała (różnica miedzy badaniem pierwszym a badaniem drugim)…………… 

Tabela 11. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, 

wybranych prób sprawności fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała 

przez dzieci z grupy eksperymentalnej E1, w odniesieniu do pretestów, 

posttestów a także uzyskanych przyrostów…………………………………... 

Tabela 12. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, 

wybranych prób sprawności fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała 

przez dzieci z grupy eksperymentalnej E2, w odniesieniu do pretestów, 

posttestów a także uzyskanych przyrostów…………………………………... 

Tabela 13. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące wyników z testu kompetencji, 

wybranych prób sprawności fizycznej oraz testu ogólnej koordynacji ciała 

przez dzieci z grupy kontrolnej K, w odniesieniu do pretestów, posttestów 

a także uzyskanych przyrostów………………………………………………. 
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