
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ 

 

 

 

 

Leszek Tomaczkowski 

 

 

 

 

Formy prowadzenia zajęć jako czynnik różnicujący czas 

rozwojowy ucznia podczas lekcji wychowania 

fizycznego (na przykładzie klas IV-VI) 

 

 

 

Rozprawa doktorska 

 

 

 

 

Promotor: 

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US 

 

 

 

 

Szczecin 2022 



STRESZCZENIE 

Przedmiotem badań był czas rozwojowy dla uczniów podczas lekcji 

WF oraz związek objętości i intensywności aktywności fizycznej z formami 

prowadzenia zajęć stosowanymi w lekcjach różnego rodzaju, prowadzonymi 

w różnych miejscach: na sali sportowej, na pływalni i w terenie. 

Celem badań było wyjaśnienie związku jaki zachodzi między 

zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu 

rozwojowego (CR) podczas lekcji wychowania fizycznego, związku między 

zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu 

rozwojowego z dominacją aktywności fizycznej, między zastosowanymi 

rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu rozwojowego  

z dominacją aktywności poznawczej oraz wyjaśnienie jakie rozwiązania 

organizacyjne dominują w lekcjach wychowania fizycznego różnego rodzaju: 

zabaw i gier ruchowych, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki  

i atletyki terenowej, gimnastyki i fitness, pływania, jaki jest udział CR  

w lekcjach wychowania fizycznego różnego rodzaju: zachodzi związek 

kontrolowanych zmiennych z poziomem satysfakcji uczniów z zabaw i gier 

ruchowych, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej, 

gimnastyki i fitness, pływania, a także jakie zachodzą związki między 

rodzajem lekcji, miejscem odbywania lekcji, stosowanymi rozwiązaniami 

organizacyjnymi i długością czasu rozwojowego, ponad to jaki odbytej lekcji. 

Podstawową metodą gromadzenia danych empirycznych była 

obserwacja. W karcie obserwacji dokonywano zapisu rodzaju zajęć, liczby 

uczniów obecnych, nieobecnych, ćwiczących i niećwiczących oraz opis 

zastosowanych rozwiązań organizacyjnych. Dokonywano również zapisu HR 

oraz sondażu w celu określenia poziomu satysfakcji ucznia z lekcji. 

Dobór obserwowanych klas był celowy. Łącznie poddano obserwacji 

672 uczniów podczas 45 lekcji wychowania fizycznego klas IV-VI w trzech 

lokalizacjach: pływalnia (15 lekcji - 178 uczniów), teren (15 lekcji - 235 

uczniów) i sala (15 lekcji - 259 uczniów). Wszystkie lekcje trwały 45 minut. 

Obserwacją objęto 15 lekcji w grupie chłopców (201 obecnych), 23 lekcje  

w grupie dziewcząt (357 obecnych) i 7 lekcji w grupach koedukacyjnych (114 

obecnych).  



Do obserwacji wykorzystano: autorski arkusz obserwacji lekcji WF, 

pozwalający na gromadzenie informacji dotyczących wydarzeń (czynności) 

w czasie lekcji WF (aktywność fizyczna, wymiana informacji, czynności 

organizacyjne związane z celami zajęć, czynności organizacyjne związane  

z porządkiem, czas martwy, brak zajęć); rejestrację częstości skurczów serca 

czworga wybranych (wylosowanych) uczniów uczestniczących w lekcjach 

WF (Polar V800) oraz sondaż diagnostyczny polegający na ocenie 

satysfakcji (zadowolenia) uczniów związanej z udziałem w lekcji WF 

(uczniowie swoje opinie wyrażali za pomocą specjalnie do tego celu 

zaprojektowanego urządzenia).  

Badania wykazały, że w lekcjach, w których aktywność uczniów 

częściej jest organizowana w formie frontalnej występuje więcej czasu 

rozwojowego dla uczniów. W zajęciach, w których aktywność uczniów 

częściej jest organizowana w formie frontalnej występuje większa objętość  

i intensywność aktywności fizycznej uczniów. Natomiast nie potwierdziły 

tezy, że w czasie lekcji WF w terenie częściej jest stosowana forma frontalna 

i w konsekwencji wyższa jest objętość i intensywność aktywności fizycznej 

uczniów. 

Sondaż diagnostyczny wykazał, iż najniższy poziom satysfakcji 

wystąpił podczas zajęć, które wymagały wysiłku o dużej intensywności i były 

prowadzone w formie frontalnej, a najbardziej podobały się uczniom zajęcia 

w formie pracy w zespołach (w większości były to gry zespołowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


