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METODOLOGIA BADANIA 

Analizie zostały poddane następujące dane ilościowe dla województwa dolnośląskiego 

zebrane w ramach ogólnopolskiej ewaluacji programu „Mały Mistrz”. 

Grupa Liczba wypełnień ankiety 

Uczniowie (U) 1620 

Rodzice (R) 538 

Trenerzy/nauczyciele (N) 216 

Nauczyciele/ankieta dodatkowa (ND) 136 

W przypadku niektórych pytań w ankiecie skierowanej do rodziców oraz ankiecie 

dodatkowej wystąpiły duże braki danych (brak odpowiedzi, sprzeczne dane wynikające        

z różnych pytań dotyczących tej samej kwestii). Tam, gdzie było to możliwe i zasadne            

z analitycznego punktu widzenia, wyniki przefiltrowano przez zmienne „płeć”, „sytuacja 

materialna”, „miejsce zamieszkania”, „wykształcenie matki”; w ogromnej większości 

przypadków nie przyniosło to jednak istotnych rezultatów, stąd nie zaznaczono tego            

w poniższej analizie.  

Tam, gdzie było to możliwe, dane analizowano łącznie w odniesieniu do tematu.                   

W poszczególnych tabelach zaznaczono w pierwszym nagłówku przynależność danych do 

poszczególnych zbiorów. Dane procentowe zaokrąglano w górę. Większość pytań miała 

charakter jednokrotnego wyboru (jedno wskazanie); w przypadku pytań wielokrotnego 

wyboru zaznaczono to w nagłówku tabeli (wiele wskazań).  

Raport należy traktować jako uzupełnienie do raportu podstawowego rekapitulującego 

wyniki ewaluacji wykorzystującej dane ilościowe i jakościowe w odniesieniu do 

funkcjonowania programu „Mały Mistrz” na poziomie całego kraju.  

ANALIZA WYNIKÓW 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I SPORTOWA DZIECI 

Stosunek dzieci do sportu i aktywności fizycznej 

Zdecydowana większość respondentów - 88% (1419 dzieci) - zadeklarowała, że lubi sport; 

co dziesiąty badany zadeklarował, że lubi sport tylko czasami. Jedynie 39 badanych (2%) 

zadeklarowało, że nie lubi sportu; w kolejnym pytaniu 30 dzieci zaznaczyło, że nie uprawia 

żadnego sportu. Rodzice mieli nieco bardziej afirmatywnie ocenili stosunek dzieci do 

sportu: 96% stwierdziło, że ich dziecko lubi aktywność fizyczną.  

Stosunek dzieci do lekcji WF 

Ogromna większość zbadanych uczniów – 92% - lubi lekcje WF. Warto jednak zwrócić 

uwagę, że 7% uczniów – 112 osób – stwierdziła, że lubi tę lekcję jedynie czasami,                    



 

a kolejnych 15 uczniów nie lubi WF wcale. Można uznać, że jest to grupa uczniów, 

która jest szczególnie zagrożona dezaktywizacją sportową, i to właśnie na niej 

powinny skupiać się działania włączające do sportu.  

Czy lubisz WF w szkole? (U, N=1662) Odsetek 

Tak 92 

Nie 1 

Czasami 7 

Analiza odpowiedzi uczniów na pytanie otwarte dotyczące ulubionych elementów lekcji WF 

wskazuje, że szczególnie lubiane przez dzieci są stosunkowo nieskomplikowane zabawy 

ogólnoruchowe: „bieganie”, „wyścigi”, „gry i zabawy”; szczególnie często pojawiała się „gra 

w berka” i rozmaite odmiany „gry w piłkę”.  

Do najmniej popularnych aktywności należały: „bieganie na czas”, „bieganie na długie 

dystanse” oraz – szczególnie często – „bieganie wokół sali/bieganie w kółko”. Innymi 

słowy, uczniowie nie przepadają za aktywnościami monotonnymi i nastawionymi na wynik. 

Warto jednak podkreślić, że najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było „nie ma takiej 

rzeczy (której nie lubię w lekcjach WF).  

Aktywność fizyczna i sportowa dzieci w ocenie rodziców 

W ocenie większości rodziców poziom aktywności fizycznej ich dzieci jest wystarczająco 

wysoki – odpowiedziało tak 79% rodziców. Ponad jedna trzecia rodziców (36%) uważa,       

że ich dziecko jest bardziej sprawne od większości kolegów i koleżanek.  

Rodziców dzieci uczestniczących w programie zapytano też, jak często dzieci podejmują 

aktywność fizyczną. Warto zwrócić uwagę, że co dziesiąte dziecko ćwiczy rzadziej niż raz      

w tygodniu lub nigdy. Większość dzieci – ośmioro na dziesięcioro – rusza się przynajmniej 

raz w tygodniu.  

Ile razy dziecko podejmuje aktywność fizyczną? (R, N=538) 
Odsetek 

Codziennie 15 

Kilka razy w tygodniu 54 

Raz w tygodniu 19 

Rzadziej niż raz w tygodniu 9 

Nigdy 3 

Rodziców dzieci mniej aktywnych zapytano też, dlaczego dziecko nie uprawia sportu 

częściej: najczęstszą deklarowaną przyczyną był brak czasu.  W odpowiedziach 

dodatkowych pojawiały się: kwestia uczestnictwa dziecka w innych zajęciach dodatkowych, 

choroba dziecka, kwestie finansowe (opłat za zajęcia, dowożenia) oraz poczucie, że dziecko 

uczestniczy w wystarczającej liczbie zajęć.  



 

Dlaczego dziecko nie uprawia sportu częściej? (R, N=538) Liczba 

odpowiedzi 

Nie chce 5 

Jest mało sprawne fizycznie 1 

Nie mam czasu, żeby zająć się dzieckiem i ruszać się z nim  10 

Nie mamy w pobliżu miejsca do uprawiania sportu 5 

Nie ma możliwości uczestniczenia w żadnych ciekawych zajęciach w okolicy 9 

Również w odniesieniu do samych rodziców podstawową barierą w podejmowaniu 

większej aktywności ruchowej również był brak czasu.  

Przyczyny, dla których respondent nie uprawia częściej sportu 

(R, N=538) 
Odsetek 

Naszym zdaniem to wystarczająco 14 

Nie jesteśmy zainteresowani sportem 2 

Sport nie jest dla nas priorytetem 5 

Nie mamy czasu 68 

Nie ma w pobliżu miejsca do uprawiania sportu 3 

Nie ma możliwości uczestniczenia w żadnych ciekawych zajęciach w okolicy 
8 

 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że 7 na 10 rodziców wskazało, że ich dziecko boi się 

wyśmiania (w związku z gorszą kondycją fizyczną/poziomem umiejętności). Co piąty rodzic 

zadeklarował, że dziecko woli spędzać czas biernie (przed telewizorem/komputerem).        

W przypadku odpowiedzi na to pytanie analiza wykazała pewien wpływ wykształcenia 

matki, tj.: bierny odpoczynek częściej wybierały (w ocenie rodziców) te dzieci, w których 

matka miała wykształcenie podstawowe lub zawodowy. 

 Ile razy w tygodniu dziecko siedzi przy komputerze/telewizorze? 

(R, N=538 
Odsetek 

W ogóle 1 

1 dzień 6 

2-3 dni 28 

4-6 dni 16 

Codziennie 49 



 

Ile czasu przeciętnie dziecko spędza przy 

komputerze/telewizorze? (R, N=538) 
Odsetek 

Mniej niż 30 minut 10 

30-59 minut 50 

1-2 godziny 32 

2-3 godziny 6 

Powyżej 3 godzin 2 

Większość dzieci spędza przed telewizorem od jednej do dwóch godzin dziennie. Jedynie 

niewielka grupa dzieci – ok. 8% - przekracza tę granicę.  

Aktywność fizyczna i sportowa dzieci w ocenie trenerów/nauczycieli 

 

Zdaniem większości nauczycieli (58%) kondycja uczniów jest przeciętna. Mniej więcej co 

trzeci nauczyciel ocenił ją jako dobrą lub bardzo dobrą.  

Ocena przeciętnej kondycji uczniów (N, N=216) Odsetek 

Bardzo słaba 1 

Słaba 8 

Przeciętna 58 

Dobra 31 

Bardzo dobra 2 

 

Warto też podkreślić, że w ankiecie dodatkowej zdecydowana większość nauczycieli 

zadeklarowała, że nie ma problemu z oceną sprawności uczniów.  

Umiejętność oceny sprawności uczniów (ND, N=136) Odsetek 

Jest mi trudno ocenić poziom sprawności uczniów, nie jest to tak oczywiste 

jak sprawdzanie poziomu wiedzy 4 

Potrafię ocenić poziom sprawności uczniów, ale sprawia mi kłopot 

dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć WF do ich sprawności 7 

Potrafię ocenić poziom sprawności uczniów i radzę sobie z dostosowaniem 

sposobu prowadzenia zajęć WF-u do ich sprawności 89 

 

 



 

Według nauczycieli dzieci ogólnie wykazują ogromne zainteresowanie aktywnością fizyczną 

i sportową.  

Wybrane odpowiedzi otwarte: „Dzieci w klasach I - III zainteresowane są wszystkimi 

formami ruchu, aktywność fizyczna jest w tym wieku jest bardzo duża, wynika to z ich 

naturalnej potrzeby ruchu”.  „Najważniejsze, to aby były prowadzone w formie zabawy,       

z ciekawymi przyborami, a także aby aktywności w czasie zabaw się zmieniały”. „Dzieci 

bardzo lubią zabawy ze współzawodnictwem w grupach, zajęcia z piłkami”.  „Dzieci bardzo 

lubią zajęcia ruchowe z wykorzystaniem muzyki. Myślę też , że bardzo atrakcyjne byłyby 

zabawy z wodą i w wodzie oraz sporty zimowe tu barierą jest brak sprzętu, przestrzeni 

lodowiska, górki do zjeżdżania i  brak dostępu do basenu”. „Moim zdaniem wszelkie dobrze 

zorganizowane zajęcia sportowe sprawiają dzieciom w tym wieku ogromną radość i niosą 

wiele przyjemności”. „Uczniowie z mojej klasy uwielbiają wf i są zainteresowani wszystkimi 

zajęciami, które im proponuję, lubią też ćwiczenia, które sami prowadzą w czasie lekcji”. 

 

Najpopularniejsze dyscypliny sportowe 

Wśród zbadanych dzieci do najpowszechniej uprawianych sportów – i tu wyniki nie 

odbiegają od danych ogólnopolskich na temat aktywności sportowej gromadzonych przez 

GUS i CBOS – należą jazda na rowerze, bieganie, pływanie, taniec i gimnastyka oraz piłka 

nożna. Niemal identycznych odpowiedzi udzielili rodzice poproszeni o wskazanie dyscyplin 

uprawianych przez dziecko. Podobnie rozkładały się odpowiedzi w pytaniu, w którym 

poproszono o wskazanie tego sportu, który jest uprawiany najczęściej oraz sportu 

ulubionego (tu na czoło wysuwa się piłka nożna).  

Uprawiane sporty (ogółem, dowolna liczba wskazań, U, N=1620) Odsetek 

Piłka nożna 45% 

Koszykówka 12% 

Bieganie  67% 

Sporty walki 12% 

Jazda na rowerze 73% 

Jazda konna 11% 

Tenis 8% 

Tenis stołowy 7% 

Siatkówka 9% 

Gimnastyka/taniec 47% 

Piesze wędrówki 47% 

Jazda na nartach 14% 



 

Jazda na łyżwach 18% 

Jazda na rolkach 34% 

Pływanie 57% 

Jazda na sankach 36% 

Warto zaznaczyć, że uczniowie poproszeni o wskazanie innych aktywności 

sportowych/fizycznych najczęściej wymieniali: jazdę na deskorolce/hulajnodze/wrotkach 

czy snowboardzie oraz skakanie  na skakance/gumie do skakania lub trampolinie.  

 

Najczęściej 

uprawiany sport 

(jedno 

wskazanie) 

Odsetek Sport ulubiony 

(jedno 

wskazanie) 

Odsetek Sporty, których 

dzieci nie 

uprawiają, a 

chciałyby 

Odsetek 

Żaden 2 Żaden 1 Piłka nożna 11 

Piłka nożna 21 Piłka nożna 27 Koszykówka 9 

Koszykówka 1 Koszykówka 1 Bieganie  5 

Bieganie 18 Bieganie 12 Sporty walki 17 

Sporty walki (boks, 

karate, judo) 
4 

Sporty walki(boks, 

karate, judo) 
3 

Jazda na rowerze 6 

Jazda na rowerze 22 Jazda na rowerze 17 Jazda konna 23 

Jazda konna 1 Jazda konna 4 Tenis 6 

Tenis 1 Tenis 9 Tenis stołowy 5 

Tenis stołowy 1 Tenis stołowy 4 Siatkówka 9 

Siatkówka 5 Siatkówka 1 Gimnastyka/taniec 9 

Gimnastyka / 

taniec 
12 

Gimnastyka / 

taniec 
11 

Piesze wędrówki 2 

Piesze wędrówki 3 Piesze wędrówki 1 Jazda na nartach 14 

Jazda na nartach 3 Jazda na nartach 1 Jazda na łyżwach 15 

Jazda na łyżwach 4 Jazda na łyżwach 1 Jazda na rolkach 10 

Jazda na rolkach 4 Jazda na rolkach 4 Pływanie 18 

Pływanie 9 Pływanie 14 Jazda na sankach 3 

 



 

Dyscypliny uprawiane najczęściej są zatem tymi ulubionymi (trudno jednak zakładać,        

że dzieci uprawiają dyscypliny ulubione, być może lubią te, a nie inne dyscypliny, ponieważ 

mają z nimi częsty kontakt). Warto zwrócić uwagę, że – poza sportami walki i jazdą na 

nartach – niemal co piąte dziecko wskazało na pływanie, jako na tę dyscyplinę sportu, 

którą chciałoby uprawiać.  

Rodziców zapytano też dodatkowo  o ocenę konkretnych umiejętności dzieci:  

 85% rodziców stwierdziło, że dziecko dobrze jeździ na rowerze 

 84% - że ma dobre umiejętności atletyczne i gimnastyczne 

 57% - że ma dobre umiejętności lekkoatletyczne 

 50% - że potrafi dobrze grać w piłkę 

 35% - że dziecko dobrze jeździ na rolkach; 18% - na łyżwach; 12% - na nartach; 15% - 
siatkówka; 13% - koszykówka.  

Aktywność sportowa w rodzinie 

Jedynie niewielka grupa rodziców (w dedykowanej im ankiecie) zadeklarowała, że ćwiczy 

codziennie razem z dzieckiem. Niemal połowa rodziców – zarówno ojców, jak i matek – 

ćwiczy z dziećmi rzadko lub nie ćwiczy nigdy.  

Jak często 

rodzice 

ćwiczą              

z dzieckiem? 

(R, N=538) 

Codziennie Kilka razy w 

tygodniu 

Raz                  

w tygodniu 

Rzadziej       

niż raz                  

w tygodniu 

Nigdy 

Ojciec 3 26 20 33 17 

Matka 4 28 22 34 12 

 

Potwierdzają to wyniki ankiet wypełnionych przez uczniów (przy czym warto pamiętać, że 

przypuszczalnie duża część z nich była wypełniana wspólnie z osobą dorosłą). Jedynie co 

czwarty uczeń zadeklarował, że rodzice często uprawiają z nim sport.  

Czy rodzice ćwiczą             

z dzieckiem?(U, N=1662) 

Często Rzadko Nigdy 

Tata 25 38 37 

Mama 23 41 37 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że (z perspektywy dzieci) nieaktywne fizycznie/sportowo są 

przede wszystkim matki.  

Czy rodzice sami ćwiczą? 

(U, N=1662) 

Często Rzadko Nigdy 

Tata 21 79 0 

Mama 19 34 47 



 

Co ciekawe, deklaracje rodziców odnoszące się do ich własnej aktywności fizycznej 

znacznie różniły się od perspektywy dzieci; różnice dotyczyły zwłaszcza matek.  

Czy 

rodzice 

sami 

ćwiczą (R, 

N=538) 

Codziennie Kilka razy w 

tygodniu 

Raz w 

tygodniu 

Rzadziej niż 

raz w 

tygodniu 

Nigdy 

Ojciec 9 25 15 32 20 

Matka 7 25 20 34 15 

 

Dzieci uprawiają sport lub aktywność fizyczną przede wszystkim w grupie rówieśników 

i/lub z trenerem/nauczycielem. Mniej oczywistymi towarzyszami aktywności fizycznej są 

członkowie rodziny, zwłaszcza starsze pokolenia. Innymi słowy, jedynie w co 

czwartej/co piątej rodzinie istnieje model wspólnego uprawiania sportu             

i powiązanej z tym transmisji zainteresowania aktywnością fizyczną                     

i umiejętności sportowych oraz wpisania sportu w styl życia. Jest to bardzo 

istotna informacja z perspektywy projektowania strategii rozwoju sportu.  

Z kim dzieci ćwiczą? (U, N=1662) Odsetek 

Koledzy 75 

Brat/siostra 48 

Wujek/ciocia 19 

Dziadek/babcia 24 

Trener/nauczyciel 83 

 

PROGRAM MAŁY MISTRZ Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW I RODZICÓW 

Zdaniem rodziców dzieci były zadowolone z udziału w zajęciach w ramach programu.  

Jak dziecku podobają się zajęcia? (R, N=538) Odsetek 

Nie podobają się 1 

Podobają się mało 1 

Podobają się średnio 7 

Podobają się 43 

Bardzo się podobają 48 

 



 

Co czwarty rodzic zadeklarował, że jest włączony w działanie programu (21%), jednak tylko 

mniej niż połowa tej grupy doprecyzowała, na czym polega to włączenie: pomocy                  

w organizacji i logistyce zajęć, wspomaganiu tych zajęć, które nie odbywają się w szkole, 

wspólnym ćwiczeniu z dzieckiem.  

Większość dzieci (58%) uczestniczyła (w ciągu ostatnich 3 lat) w zorganizowanych 

zajęciach ruchowych/sportowych poza szkołą. Zajęcia te były organizowane najczęściej 

przez kluby sportowe (62%), a poza tym (miejskie/gminne) domy kultury i osoby 

prywatne. W większości były to zajęcia płatne (68%, 220 zajęć na 321); cena zajęć wahała 

się od 30 do 200 zł na miesiąc. Najczęściej były to zajęcia z piłki nożnej, tańca, sportów 

walki i biegania; w odpowiedziach otwartych pojawiały się bardzo zróżnicowane 

dyscypliny, w tym najczęściej pływanie i jazda konna. Ośmiu na dziesięciu rodziców dzieci 

uczestniczących w tych zajęciach było przekonanych, że wpłynęły one w dużym lub bardzo 

dużym stopniu na sprawność fizyczną. Tylko co trzeci rodzic był włączony w organizację 

lub pomoc przy tych zajęciach i polegała ona zasadniczo na wspólnym ćwiczeniu                    

z dzieckiem umiejętności nabywanych w trakcie zajęć.  

Rodziców poproszono również, by wskazali możliwe płaszczyzny zmian w odniesieniu do 

zajęć pozaszkolnych. Najczęściej podkreślali oni, że zajęcia mogłyby się odbywać częściej 

(„były to zajęcia na krótki okres czasu, czyli chciałbym żeby były częściej organizowane  a 

nie tylko okazyjnie”; „chcielibyśmy więcej takich zajęć organizowanych przez szkołę”); 

wskazywali też potrzebę wprowadzania nowych dyscyplin („chętnie widziałabym moje 

dziecko w zajęciach mniej popularnych typu taniec, grupowa jazda na rowerze, gimnastyka 

akrobatyczna lub jazda konna czy na nartach”). Dość często w wypowiedziach otwartych 

rodziców pojawiał się wątek niedostatecznie dostępnej lub niskiej jakości infrastruktury 

oraz kosztami samych zajęć („mała ilość sal gimnastycznych, boisk - co wiąże się                    

z  rezerwacją wynajmu jest utrudnieniem dla dzieci”).   

 

PROGRAM „MAŁY MISTRZ” W OCENIE TRENERÓW/NAUCZYCIELI 

Profil respondenta 

Warto podkreślić, że w przypadku „trenerów” ogromną większość stawiły kobiety. Ponad 

połowa respondentów (58%) miała powyżej 45 lat. Zdecydowana większość (70%) 

wykazuje się dużym doświadczeniem zawodowym (co najmniej 15 lat stażu w zawodzie). 

Większość respondentów pochodziła z małych (do 10 tys., 52%) lub średnich miejscowości 

(do 50 tys., 23%).  

Warto przyjrzeć się samoocenie umiejętności sportowych nauczycieli. Jedyne umiejętności, 

które posiadają niemal wszyscy respondenci, to jazda na rowerze i gimnastyka/taniec.  

Ocena umiejętności sportowych (N, N=216) Łączny odsetek 

odpowiedzi „słabo” 

i „bardzo słabo” 

Piłka nożna 62 

Siatkówka 19 



 

Koszykówka 31 

Tenis 54 

Gimnastyka/taniec 5 

Sztuki walki 94 

Bieganie 14 

Jazda na rowerze 1.5 

Jazda na łyżwach 40 

Jazda na nartach 66 

Jazda na sankach 27 

Jazda na rolkach 53 

 

Wsparcie i bariery w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego 

Niemal wszyscy respondenci (97%) są przeświadczeni, że wychowanie fizyczne 

jest ważnym lub bardzo ważnym elementem wychowania wczesnoszkolnego.  

Respondentów poproszono o wskazanie elementów, które mogłyby im pomóc                        

w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego. Na pierwszy plan wysunęły się kwestie 

techniczne (przestrzeń do ćwiczeń i sprzęt) oraz chęć „dorównania” poziomowi regularnych 

lekcji WF; warto podkreślić, że w wypowiedziach otwartych pojawił się też wątek braku 

docenienia nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego („Podstawową barierą                          

w prowadzeniu lekcji jest przeświadczenie innych osób  np. projektodawców tego 

programu, że zajęcia prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są mniej 

wartościowe i gorzej prowadzone”). Brak dostępnej przestrzeni i sprzętu został również 

uznany za podstawowe bariery.  

 

Podstawowe bariery w prowadzeniu lekcji WF (N, N=216) Odsetek 

Niewystarczająca wiedza teoretyczna 24 

Niewystarczające umiejętności praktyczne 30 

Słaby dostęp do sprzętu sportowego 46 

Słaby dostęp do przestrzeni do ćwiczeń (sala, boisko, basen itp.) 56 

Małe zainteresowanie uczniów 9 

Słaby kontakt z nauczycielami wf w mojej szkole, brak wsparcia od nich 5 

Zła organizacja zajęć (czasowa) 5 



 

Oczekiwania względem programu 

Nauczyciele mieli wysokie oczekiwania co do korzyści z udziału w programie „Mały Mistrz”. 

Spodziewali się przede wszystkim nabycia umiejętności, które sprawią, że będą potrafili 

prowadzić ciekawsze zajęcia dla uczniów (79%). Co ciekawe, wielu nauczycieli liczyło na 

większe uporządkowanie sposobu prowadzenia lekcji (dzięki podręcznikowi lub 

nauczycielowi wspierającemu).  

 

Co się zmieni w pracy nad zajęciami WF po rozpoczęciu 

programu (łączny odsetek odpowiedzi „zgadzam się” i 

„zdecydowanie zgadzam się”) (N, N=216) 

Odsetek 

Więcej czasu na merytoryczne przygotowanie się do zajęć 51 

Więcej czasu na kwestie związane z organizacją zajęć 54 

Moja praca nad zajęciami WF będzie bardziej uporządkowana dzięki 

podręcznikowi 

61 

Moja praca nad zajęciami WF będzie bardziej uporządkowana dzięki 

dostępności nauczyciela wspomagającego 

70 

Będę musiała poświęcić dodatkowy czas na dojazdy (np. na pływalnię) 49 

Będę miała więcej możliwości prowadzenia zajęć interesujących uczniów 79 

Będę bardziej niezależna podczas prowadzenia zajęć WF 45 

Nie zmieni się nic 33 

 

Jeśli chodzi o cele ogólne, nauczyciele uznali udział w programie przede wszystkim za 

szansę na poprawę kondycji fizycznej uczniów i zmianę ich nastawienia do aktywności 

fizycznej.  

Oczekiwania względem programu (jedno wskazanie, N, N=262) Odsetek 

Nabycie sprzętu sportowego dla szkoły 9 

Lepsze przygotowanie uczniów do zajęć wf w starszych klasach 8 

Poprawy ogólnej kondycji fizycznej uczniów 38 

Zmiany nastawienia uczniów do aktywności fizycznej 18 

Poszerzenia warsztatu pracy o nowe metody 10 

Zyskanie możliwości prowadzenia zajęć w odpowiednich przestrzeniach 

(sala gimnastyczna, siłownia, basen itp.) 9 

Inspiracja płynąca ze współpracy z nauczycielem wspomagającym 9 



 

Trzech na czterech nauczycieli uważało, że program w dużym lub bardzo dużym stopniu 

wpłynie na aktywność fizyczną uczniów.  

W jakim stopniu program wpłynie na aktywność ruchową  

i sprawność fizyczną uczniów? Odsetek 

W małym 2 

W średnim 22 

W dużym 57 

W bardzo dużym 19 

Bariery w realizacji programu 

Za podstawowe przeszkody w realizacji programu nauczyciele uznali brak dostępu do 

infrastruktury i sprzętu (co trzeci respondent), niechęć rodziców do ponoszenia 

dodatkowych kosztów (co piąty) i problemy z finansowaniem programu.  

Przeszkody w realizacji programu Odsetek 

Brak dostępu do infrastruktury i sprzętu 33 

Brak porozumienia z nauczycielem wspomagającym 8 

Brak zaangażowania w program ze strony dyrekcji 1 

Niechęć uczniów do aktywności fizycznej 6 

Niechęć rodziców do ponoszenia dodatkowych kosztów (np. dojazdy, 

wynajem sprzętu) 
20 

Niechęć rodziców do zajmowania dzieciom czasu wolnego (m.in. dojazdy, 

np. na pływalnię) 
4 

Problemy we współpracy z nauczycielami wf 2 

Brak umiejętności koniecznych do przygotowania uczniów do testów 

sprawnościowych 
4 

Brak kompetencji do prawidłowego przeprowadzenia testów 

sprawnościowych 
7 

Problemy w finansowaniu programu 23 

Wagę problemów infrastrukturalnych podkreśla również rozkład odpowiedzi na pytanie       

o najtrudniejsze zadania w ramach programu. Niemal połowa nauczycieli (45%)                   

za największa trudność uznała utrzymanie stałego dostępu do obiektów sportowych            

na potrzeby zajęć.  

 



 

Mały Mistrz" to nowe aktywności - które wydają się 

najtrudniejsze? (jedno wskazanie, N, N=219) 
Odsetek  

Brak 10 

Przeprowadzanie testów sprawnościowych 34 

Prowadzenie zajęć z użyciem sprzętu dostarczonego przez operatora 6 

Współpraca z nauczycielem wspomagającym 5 

Utrzymanie stałego dostępu do obiektów sportowych (sali, boiska) na 

potrzeby zajęć 
45 

 

Ocena szkolenia 

Zdecydowana większość uczestników – trzech na czterech - pozytywnie oceniła zakres 

tematyczny szkolenia; nie spodobał się on 7% uczestników. Dobrze i bardzo dobrze 

oceniano również wiedzę merytoryczną prowadzących (89%), ich umiejętności 

dydaktyczne (90%) oraz praktyczne umiejętności szkolenia (81%).  

W odpowiedziach otwartych jako największe zalety szkolenia wskazywano: aspekty 

praktyczne, możliwość poznawania nowych zabaw i aktywności, możliwość wymiany 

doświadczeń oraz fakt jego profesjonalnego przygotowania.  

Natomiast za wady uznano: zbyt długi czas szkolenia (chociaż niemała grupa wskazywała 

też, że było ono za krótkie) oraz zbyt małą ilość lub brak materiałów. Respondenci w 

zdecydowanej większości zaznaczyli, że w przyszłości szkolenia powinny odbywać się w dni 

powszednie, raczej przed południem, nie w czasie weekendów czy ferii.  

Wybrane krytyczne opinie na temat szkolenia: „Mało materiałów ze szkolenia w formie 

pisemnej. Uważam, że każdy uczestnik powinien dostać taki przewodnik z dokładnym 

opisem ćwiczeń, które są na szkoleniu”. „Szkolenie było wyczerpujące fizycznie dla 

nauczycieli starszych, którzy uczciwie brali udział we wszystkich jego fazach”; „My 

powinnyśmy być obserwatorami lekcji a nie ćwiczącymi”. „Tematyka zajęć teoretycznych 

nie dotyczyła rozwoju  6 - 7- latków  tylko nastolatków.  Część ćwiczeń praktycznych  

również nie była dostosowana do małych dzieci”.  

Uczestnicy wskazywali, że szkolenia zyskałyby na wprowadzeniu:  

 Większej liczby informacji/ćwiczeń umiejętności praktycznych dotyczących 

prowadzenia gier i zabaw oraz konkretnych dyscyplin.  

 Podręcznika z przykładami zajęć i informacjami praktycznymi 



 

 
PROGRAM „MAŁY MISTRZ” W OCENIE NAUCZYCIELI 

– ANKIETA DOLNOŚLĄSKA 

Profil respondenta 

Ankietę wypełniło 136 osób, w tym 110 kobiet. Z tej grupy 70 osób (51%) zajmuje się 

edukacją wczesnoszkolną, a 66 (49%) wychowaniem fizycznym. Większość respondentów 

(65%) ma ponad 15 lat stażu w zawodzie. 

79% respondentów wskazało, że doskonali umiejętności zawodowe; jedynie co piąty 
udzielił przeczącej odpowiedzi na to pytanie. 15% ukończyło lub jest w trakcie dodatkowych 
studiów podyplomowych (najczęstsze wskazania: gimnastyka korekcyjna lub szkolenia 
trenerskie); 20% uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych (najczęstsze wskazania: 
instruktor dodatkowych dyscyplin sportowych, gimnastyka korekcyjna, koszykówka); 66% 
- w warsztatach i szkoleniach, a 55% - w konferencjach. [Uwaga: w pytaniach dotyczących 
doskonalenia umiejętności wystąpiła bardzo duża niespójność odpowiedzi i braki danych, 
dlatego wyniki trzeba traktować jako przybliżone!]. 
 

 
Realizacja programu 

Jeśli chodzi o realizację sprawności przewidzianych w programie, najrzadziej realizowana 

była sprawność pływacka.  

Zamiar realizacji danej sprawności w ramach programu Odsetek 

Turysta/rowerzysta 85 

Gimnastyk/tancerz 93 

Piłkarz 95 

Narciarz/łyżwiarz 67 

Lekkoatleta 95 

Pływak 23 

Inne najczęstsze wskazania realizowanych sprawności: gry i zabawy ruchowe, 

badminton, jazda na hulajnodze, tenis stołowy, koszykarz, badminton, tenis 

stołowy lub ziemny, rolkarz, rowerzysta, rozszerzona gimnastyka 

 

 

Brak zamiaru realizacji sprawności (ND, N=136) Odsetek 

Turysta / rowerzysta 6 

Gimnastyk / tancerz 1 

Narciarz / łyżwiarz / saneczkarz 12 

Lekkoatleta 1 

Pływak 48 



 

Wśród wskazywanych przez respondentów przyczyn niezrealizowania sprawności 

bazowych na czoło wysuwały się trudności infrastrukturalne i sprzętowe. Wśród innych 

przyczyn wskazywano zamiar lub plan przełożenia realizacji sprawności na przyszły rok.  

Przyczyny niezrealizowania 

sprawności 

bazowych/odsetek 

Nie mam 

możliwości 

bazowych i 

sprzętowych 

Nie mam 

możliwości 

finansowych 

Nie mam dostatecznej 

wiedzy i 

doświadczenia do 

realizacji sprawności 

Turysta/rowerzysta 2 3 - 

Narciarz/łyżwiarz/saneczkarz 26 28 12 

Lekkoatleta 2 - 4 

Pływak 69 69 77 

Gimnastyk/tancerz -  8 

Wykorzystanie sprzętu przekazanego w ramach programu 

60% respondentów wykorzystuje sprzęt przekazany szkole do realizacji programu na 

każdej lekcji, pozostałe 40% - na niektórych lekcjach.  

Najczęściej wykorzystywany sprzęt to piłki miękkie (85% respondentów), szarfy (92%), 

pachołki i tyczki (91%); najrzadziej wykorzystywano drążek (20% wskazań) i ringo (37%).  

Poproszeni o wskazanie brakującego sprzętu, respondenci wymieniali: drabinki 

koordynacyjne, bramki, eduballe, jabłuszka do zjeżdżania z górki, komplety do 

poszczególnych gier zespołowych, małe płotki lekkoatletyczne, sprzęt do badmintona, 

tablice do punktowania, obręcze do koszykówki, materace. Z wypowiedzi nauczycieli 

wynika jednak, że ogólnie liczba sprzętu przekazana szkołom jest 

niedostosowana do liczby uczniów i, że każdy z uczniów powinien mieć 

możliwość ćwiczenia z przyborem jednocześnie z całą klasą  

Potrzeby szkoleniowe 

 68% respondentów, którzy dotąd nie uczestniczyli w żadnych formach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, chciałoby się w nie zaangażować, zwłaszcza jeśli byłyby to 

szkolenia i lekcje pokazowe, warsztaty, praktyczne zajęcia na temat metodyki 

nauczania lub nauka poszczególnych dyscyplin.  

 Na podstawie deklaracji respondentów można wnioskować, że stosunkowo 

atrakcyjną formą szkolenia/doradztwa byłaby forma internetowa. 41 osób 

zadeklarowało zainteresowanie doradztwem online (dla porównania – tylko 5 osób 

– doradztwem telefonicznym). W wypowiedziach otwartych często pojawiała się 

deklaracja zainteresowania filmami, materiałami szkoleniowymi i warsztatami 

online.  

 Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się lekcje z mistrzem jako 

forma szkolenia (72%), lekcje lekkoatletyczne (61%) i lekcje piłkarskie (53%).  

 Od Szkolnego Związku Sportowego respondenci oczekują przede wszystkim pomocy 

w zaopatrzeniu w sprzęt.  



 

Oczekiwana pomoc ze strony SZS (ND, N=136) Odsetek  

Pomoc w organizacji imprez sortowo-rekreacyjnych 42 

Pomoc w organizacji wywiadówek z kultury fizycznej 18 

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt sportowy 69 

Pomocy dydaktycznych (odpowiedzi otwarte) Sprzęt, ale również 

podręczniki i filmy 

dydaktyczne 

Materiałów (odpowiedzi otwarte) Ciekawe konspekty, poradnik 

metodyczny, praktyczne 

zestawy 

 

Współpraca z nauczycielem WF 

W większości przypadków nauczyciel WF współprowadzi lekcję co tydzień (86% wskazań). 

Czy nauczyciel współprowadzi jedną lekcję w tygodniu Odsetek 

Tak, w każdym tygodniu 86 

Tak, ale częstotliwość lekcji jest różna 5 

Nie 7 

 

Większość nauczycieli WF pobiera wynagrodzenie za takie lekcje.  

Czy nauczyciel WF pobiera wynagrodzenie za takie lekcje? Odsetek 

Tak 59 

Nie, realizuje je w ramach godzin "karcianych" 23 

Nie, realizuje je społecznie 2 (3 osoby) 

Nie wiem 13 

 

W ogromnej większości współpraca z nauczycielem WF jest oceniana dobrze lub bardzo 

dobrze (87%). Trzech respondentów oceniło ją źle lub bardzo źle: dwie osoby stwierdziły, 

że dodatkowy nauczyciel nie ma dostatecznej wiedzy i umiejętności, a jedna – że dzieci 

wolą lekcje prowadzone przez jednego nauczyciela.  

 

 

 



 

Korzyści ze współpracy z nauczycielem WF Odsetek 

Uczymy się wzajemnie 72 

Łatwiej jest zorganizować lekcję 82 

Mamy większą możliwość zindywidualizowania zajęć 67 

Inne (odpowiedzi otwarte):  Bardzo dużo uczę się będąc na takiej lekcji inne 

formy, sposób prowadzenia, tempo zajęć; lekcje są atrakcyjniejsze dla 

uczniów, sprawniej przebiegają, uczniowie w szybszym tempie rozwijają 

sprawność ruchową, rodzice są zadowoleni; łatwiej zapanować nad 

porządkiem i dyscypliną; Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pomaga w 

prowadzeniu zajęć, prowadzi rozgrzewkę i dobrze zna uczniów; przekazanie 

bogatego doświadczenia; przy licznej grupie dwie osoby zdecydowanie 

lepiej radzą sobie z jej organizacją; uzupełniamy się - każde z nas ma nieco 

inne pasje i zainteresowania, lekcje są przez to ciekawsze dla uczniów. 

 

Respondenci zasadniczo (w odpowiedziach otwartych) zaznaczali, ze uczniowie są 

zadowoleni z takiej formy prowadzenia zajęć, ponieważ:  

 lekcje są ciekawsze, dynamiczne, różnorodne, jest wesoło, stosowane są różne formy i 

metody pracy 

 lekcje są prowadzone profesjonalnie 

 dwoje nauczycieli zapewnia większy komfort zajęć, lepszą, bardziej efektywną 

organizację; „dopinguje do pracy, więc uczniowie są podwójnie szczęśliwi”, usprawnia 

to lekcje”; „dzieci lubią lekcje z różnymi nauczycielami”, „dobra atmosfera i 

organizacja”; „dzieci korzystają z doświadczeń dwóch nauczycieli, nauczyciele się 

uzupełniają”, „lepsza dyscyplina” 

 łatwiej zindywidualizować pracę z uczniami: „każdemu można poświęcić więcej uwagi”, 

„dzieci mają dwoje nauczycieli, którzy poświęcają im czas”, „czują, że uczestniczą w 

czymś naprawdę ważnym”.  

REKOMENDACJE 

Poniższe rekomendacje mają charakter uzupełniający w stosunku do rekomendacji 

zamieszczonych w raporcie głównym, tj. nie powtarzano uwag i zaleceń tam 

zamieszczonych.  

 W konstrukcji programu i jego realizacji należy brać pod uwagę fakt, że duża część 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej to osoby w wieku powyżej 45 lat, o niezbyt 

zaawansowanych umiejętnościach sportowych. Pragmatycznie największy nacisk 

należy kłaść na podnoszenie ich wiedzy i umiejętności związanych ze stosunkowo 

prostymi, choć atrakcyjnymi formami aktywności ruchowej, mającymi charakter 

wprowadzenia do poszczególnych dyscyplin sportowych; największe znaczenie dla 

nauczycieli ma znajomość ogólnie przez nich wskazywanych „gier i zabaw ruchowych”.  



 

 Szkolenia dla nauczycieli/trenerów powinny mieć charakter bardzo 

praktyczny/instruktażowy, nastawiony na prezentowanie nowych form aktywności 

dostosowanych do wieku dzieci, z którymi pracują.  

 Dla dużej grupy nauczycieli poważną barierą w realizacji programu są ograniczenia 

infrastrukturalne (brak odpowiednio dużej lub dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, 

brak możliwości dostępu do pływalni) oraz sprzętowe. Nauczyciele w wypowiedziach 

otwartych często (i bez ogródek) narzekali, że liczba sprzętu przekazywanego szkołom 

w ramach programu jest niedostosowana do liczebności klas.  

 Wypowiedzi nauczycieli i ich oczekiwania szkoleniowe zdają się świadczyć o tym, że są 

oni gotowi na nowe formy kształcenia i samokształcenia (za pośrednictwem 

Internetu/e-learningu).  

 Dla nauczycieli ogromne znaczenie mają materiały szkoleniowe, zwłaszcza podręcznik   

i ewentualnie filmy szkoleniowe zamieszczane w Internecie.  

 Z perspektywy programu nie należy tracić – niewielkiej wprawdzie – grupy dzieci 

niezainteresowanych sportem i aktywnością fizyczną. W programie szkolenia powinny 

znaleźć się informacje dla nauczycieli dotyczące diagnozowania sytuacji tych uczniów    

i pracy z nimi.  

 Idealnie, program powinien funkcjonować holistycznie, tzn. kształtować 

aktywny styl życia ucznia. Wymaga to jednak znacznie większego włączenia 

rodziców jako uczestników oraz przekazywanie rodzicom wiedzy i umiejętności 

związanych z aktywnością fizyczną i sportową.  


