
CZAS WOLNY DZIECKA- szanse i zagrożenia

Czym jest czas wolny? Dla jednych to największe dobrodziejstwo, dla drugich- nuda lub strata 
czasu. Tak naprawdę- jest to ten okres dnia, który pozostaje do dyspozycji dziecka po wypełnieniu 
obowiązków szkolnych i domowych. To czas na odpoczynek, regenerację fizyczną i psychiczną 
organizmu, ale także na zabawę oraz rozwój zdolności i zainteresowań. Jest to ważny czas w życiu 
każdego człowieka, niezależnie od wieku, dlatego tak istotny jest sposób jego spędzania.

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci ma rodzina- a dokładniej 
wzorce, jakie w niej panują. To na rodzicach więc spoczywa największy obowiązek rozwijania u 
swoich pociech umiejętności wykorzystywania czasu wolnego. Wspólne spędzanie czasu, gry i 
zabawy w gronie rodziny, wspólne spacery i rozmowy pozwalają nie tylko na wspaniałe spędzenie 
popołudnia czy wieczoru, ale też pozwalają dziecku wykształcić nawyk przyjemnego spędzania 
czasu wolnego. Im młodsze dziecko, tym większy wpływ mają na jego rozwój osoby znaczące oraz 
wzorce przez nie przekazywane.

Dzieci obserwując zachowania rodziców, tak dotyczące ogólnego funkcjonowania, jak i sposobu 
podchodzenia do obowiązków czy spędzania czasu wolnego- wykształcają swoje własne podejście 
do wielu spraw. W rodzinach, w których dorośli poważnie podchodzą do wypełniania swoich 
obowiązków związanych z pracą czy domem, łatwiej przychodzi dzieciom wypracowanie 
właściwego podejścia do obowiązku szkolnego- nauki, odrabiania zadań domowych, 
przygotowywania się do zajęć. Egzekwowanie przez dorosłych wypełniania swoich obowiązków 
przez dzieci pozwala na uświadomienie dziecku, co jest ważne i poważnie traktowane przez 
rodziców. Zależność ta jest ważna zwłaszcza u młodszych dzieci szkolnych, które dopiero 
zaczynają kształtować w sobie poczucie obowiązkowości.

Dziecko jako pełnoprawny członek rodziny powinno mieć w domu swoje obowiązki, dostosowane 
do wieku i możliwości- początkowo może to być posprzątanie swoich zabawek poprzez wrzucenie 
ich do koszyka czy kartonu, później- ułożenie ubranka, złożenie łóżka, wytarcie kurzu, itd. 
Oczywiście dziecku nie wszystko musi wychodzić tak perfekcyjnie jak dorosłym, ale należy 
pozwolić mu na próby samodzielności, i przede wszystkim – nie wyręczać. Takie działanie pozwoli
wykształcić poczucie odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne siły. Należy pamiętać, 
aby obowiązki nie były za trudne, tak, aby nie przerażały i nie zniechęcały dziecka.

Dorośli przekazują młodszemu pokoleniu wskazówki dotyczące spędzania czasu wolnego nie tym, 
co mówią, ale głównie swoją postawą. Gdy rodzice cały dzień spędzają w pracy, a wieczory 
poświęcają na dalsze działania zarobkowe, nie znajdując czasu na odpoczynek ani zabawy czy 
rozmowy z dziećmi, to one nie nauczą się, jak planować czas pracy i czas wolny.

Podobnie wygląda wpływ rodziców na samą organizację czasu wolnego dziecka- w rodzinach, 
gdzie dorośli większość czasu spędzają na wspólnych rozmowach, czytaniu książek, grach, 
spacerach, rozwijaniu zdolności- istnieje większe prawdopodobieństwo, iż dziecko będzie widziało 
w takim działaniu więcej korzyści i będzie ten wzorzec powtarzało. Natomiast w rodzinach, gdzie 
większość czasu każdy jej członek spędza samotnie w swoim pokoju lub pozornie wspólnie na 
oglądaniu telewizji- motywacja do zmiany stylu życia będzie mniejsza.

Wspólny rodzinny wypoczynek może być zarówno formą nauki, jak i jednym ze sposobów 
budowania i utrzymania kontroli rodzicielskiej. To na rodzinie właśnie spoczywają zadania 
związane z kształtowaniem czasu wolnego, a przez to i wypoczynku dzieci. Można ten cel osiągnąć



poprzez bogacenie form aktywnego spędzania czasu wolnego, ukazywanie i udostępnianie 
atrakcyjnych zajęć, przedmiotów, możliwości rozwoju, a także zwracanie uwagi dziecka na szanse 
interesującego wykorzystania godzin wolnych. Ważne jest jednak, aby rodzice nie wyręczali 
dziecka w planowaniu czasu wolnego, czy wręcz nie narzucali mu sposobu jego spędzania.

 

Dorośli powinni pozostawiać pociechom pewną swobodę w doborze działań podczas spędzania 
czasu wolnego (zależnie od wieku), jednak zawsze interesując się i wiedząc, gdzie i z kim dziecko 
przebywa. Dzieci oprócz zajęć dodatkowych w szkole czy poza nią muszą mieć czas na spotkania z 
rówieśnikami, grę w piłkę na podwórku, zabawę w piaskownicy, wyjście do zoo czy do kina – 
muszą czuć, że są dziećmi i spędzają swoje dzieciństwo na zajęciach odpowiednich do ich wieku. 
Wspaniale byłoby, gdyby te czynności mogły chociaż częściowo dzielić z rodzicami. Niestety część
dorosłych, chcąc wieczorem popracować w samotności bądź spędzić kilka chwil w spokoju, bez 
dzieci, włącza im telewizor, który ma zapełnić ich czas i odwrócić uwagę od osoby rodzica. Dorośli
tacy nie rozumieją, jak ważną częścią życia, zarówno dzieci jak i ich samych, jest wspólne 
spędzanie czasu wolnego, a przy odrobinie starań i fantazji może być ono pożytkiem i radością dla 
całej rodziny- scalać ją, zbliżać do siebie, przez co dom kojarzy się z rodziną a nie wyłącznie 
miejscem do spania.

 

W okresie wczesnodziecięcym najważniejsze jest wspieranie dziecka w doborze odpowiednich 
działań w czasie wolnym, udzielanie mu wskazówek, dyskretne czuwanie nad jego rozwojem oraz 
wypoczynkiem. Dziecko prawidłowo przygotowane i wychowane do organizowania sobie czasu 
wolnego- w okresie młodzieńczym będzie umiało samodzielnie, a do tego miło i przyjemnie 
zagospodarować sobie ten czas.

 

Organizacją wspierającą rodzinę w prawidłowym organizowaniu czasu wolnego dziecka jest 
szkoła- poprzez zajęcia dodatkowe- kółka zainteresowań, świetlicę, zajęcia sportowe czy 
artystyczne- co pozwala dziecku na rozwój w sferach, które je interesują.

 

Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

Z niepokojem można zauważyć tendencję do zmniejszania się różnorodności form spędzania czasu 
wolnego. Jak wynika z badań, większość dzieci w młodszym wieku szkolnym spędza go głównie w
domu- przed komputerem albo telewizorem- średnio są to 4 godziny, a w dni świąteczne- nawet do 
6 godzin. Dzieci i młodzież nie umieją korzystać z czasu wolnego. Dodatkowe zajęcia szkolne, 
mogące wspomagać rozwój poszczególnych zdolności, stają się nudne i niemodne, więc szkoda na 
nie czasu. Rozmowy ze znajomymi poza szkołą ograniczają się niekiedy do komunikatorów 
internetowych, a czas wolny na powietrzu- jest w porządku, o ile nie wymaga wysiłku fizycznego, 
jak np. podczas uprawiania sportu.

 

Coraz mniej czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu, a także na zabawach z rówieśnikami. 



Może być to wynikiem dużej dostępności komputerów i Internetu, które dają poczucie bycia w 
łączności z całym światem, bez wychodzenia z domu i spotykania się z innymi osobami.

 

Telewizor i komputer są wspaniałymi wynalazkami, pozwalającymi na zwiększenie możliwości 
rozwojowych dzieci- m.in. przez łatwy dostęp do wielu informacji, jednak należy pamiętać, iż nie 
mogą one zajmować całego czasu wolnego oraz uniemożliwiać wykonywania innych zajęć. Nie 
zastąpią one zabaw sportowych rozwijających koordynację, równowagę

 

i ogólną sprawność, a także przeżywania wrażeń zmysłowych płynących z kontaktu z otoczeniem, 
przyrodą, innymi osobami- które wpływają na rozwój doświadczenia oraz poszczególnych funkcji 
umysłowych.

 

Należy również pamiętać, że telewizor czy komputer nie mogą stać się środkiem zastępującym 
rodzica- nie można sadzać przed nim dziecka za każdym razem, gdy dorosły potrzebuje czasu dla 
siebie. Należy starannie wybierać programy, które pozwolą mu się rozwinąć, pokażą piękno świata,
nauczą go dobra- a nie tylko wypełnią część dnia.

 

Często zdarza się współcześnie, że rodzice, pochłonięci pracą, zabiegani w poszukiwaniu 
nowszych, lepszych możliwości zarobku- zapominają o czasie wolnym- swoim oraz dziecka. A 
młode pokolenie czerpie wzorce z tego, co im pozostaje- telewizji i internetu, co, jak wiadomo, nie 
zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
Ogólnie rzecz ujmując, formy spędzania czasu wolnego można podzielić na kilka podstawowych 
grup:

1. Związane z obowiązkami, jakich osoba dobrowolnie się podjęła (rozwijanie wiedzy, pomoc 
rodzicom w domu, wolontariat), 

2. Związane z aktywnością w wybranej dziedzinie (działalność artystyczna, sportowa, 
turystyczna), 

3. Związane z kulturą (TV, radio, prasa, kino, teatr), 
4. Związane z życiem społecznym (spotkania z przyjaciółmi, uczestnictwo w imprezach 

sportowych), 
5. Związane z realizacją indywidualnych potrzeb (hobby, wypoczynek), 
6. Zachowania patologiczne (alkohol, narkotyki, przestępczość). 

Kontrola i opieka rodzicielska są potrzebne nie tylko po to, aby zapewnić zróżnicowane działania 
na większości tych płaszczyzn, ale także po to, aby ustrzec pociechy przed tą ostatnią wymienioną- 
patologiczną formą spędzania czasu wolnego.

 

http://www.pcprstarogard.pl/czas-wolny-dziecka/
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