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Czas wolny – to okres dnia, w którym człowiek może podejmować zajęcia z pełną swobodą 

bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla poszerzenia posiadanych już wiadomości 

czy bezinteresownej działalności społecznej – po wykonaniu obowiązków zawodowych, ro-

dzinnych itp. Rodzina ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się zainteresowań i przyzwy-

czajeń dzieci do sposobu spędzania wolnego czasu. Jest ona bowiem najbliższym środowi-

skiem dziecka. Dzieci mają tendencje do naśladowania, skłonności do odtwarzania obserwo-

wanych zachowań ludzi we własnych formach zajęć. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tutaj 

dom rodzinny, a także charakter spędzania czasu wolnego samych rodziców. Rodzice są 

wielkim autorytetem dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pod ich wpływem kształtują 

się ich zainteresowania, a co za tym idzie ulubione formy zajęć i rozrywek.  

Dzieci w tym wieku, a więc między 7 – 10 rokiem życia spędzają stosunkowo najwięcej cza-

su w miejscu zamieszkania, ponieważ mają ograniczone możliwości przenoszenia się z miej-

sca na miejsce w porównaniu do dzieci z klas starszych. Dlatego tak ważną rolę mają warunki 

życia rodzinnego. Należą do nich głównie warunki mieszkaniowe i zarobki rodziców. Od nich 

zależne jest wyposażenie mieszkania w różnego typu urządzenia i wyposażenie go w zdoby-

cze współczesnej techniki. W zależności od nich dzieci mają albo ułatwione warunki rozwoju, 

albo też utrudnione, gdyż umożliwiają lub hamują dostrzeganie i prawidłową ocenę wartości, 

motywów i form zachowania oraz zabezpieczają dzieciom organizację zajęć w czasie wolnym 

według ich własnych upodobań. Na organizację wolnego czasu dzieci znaczny wpływ wywie-

rają znajdujące się w mieszkaniu środki masowego przekazu. Obecnie w każdym prawie do-

mu znajduje się telewizor, magnetofon i magnetowid. Każdy domownik umie obsługiwać ten 

sprzęt. Wyposażenie i użytkowanie sprzętów ma bardzo duże znaczenie w kształtowaniu się 

postaw dzieci pod kątem rozwijających się upodobań związanych z organizacją czasu wolne-

go. Dom rodzinny dostarcza dzieciom wzorów konsumpcji dóbr materialnych po kątem troski 

o wygodne, dobrze wyposażone mieszkanie. Dzieci uzyskują wzorce organizowania życia w 

obcowaniu z osiągnięciami współczesnej techniki, codziennych kontaktów ze środkami ma-

sowego przekazu. Powszechność posiadania tych sprzętów w domu sprawia, że są one niemal 

nieodłącznym i koniecznym elementem każdego mieszkania. Aby miały one korzystny 

wpływ na wychowanie, rodzice powinni wyrabiać w dzieciach nawyki umiejętnego korzysta-

nia z nich. Czas wolny można również zapełnić w inny, może nawet bardziej korzystny spo-

sób. 

Czytelnictwo książek przez dzieci zależy od przykładu rodziców. Jeżeli oni stronią od ksią-

żek, to nie można się dziwić, że ich dzieci również unikają książek. Nie nabywają one zami-

łowania do czytania lub czytują te niepożądane. Warto się zastanowić czy dzieci w sposób 

naturalny spotykają się w domu z książką. Musimy stworzyć dzieciom możliwości obcowania 

ze słowem drukowanym. Zachęcać je do brania książki w ręce, w mieście nie omijać księgarń 

jako miejsc nieprzydatnych i niepotrzebnych. Zamiast kupować nadmierną ilość słodyczy, 

zbędnych zabawek wprowadzić zwyczaj obdarowywania książką. Już od najmłodszych lat 

należy pokazywać, jak piękne jest słowo pisane. Gdy dziecko ma trudności w samodzielnym 

czytaniu należałoby razem z nim usiąść nad książką. Rozmawiać o tym, co przeczytało, pró-

bować narysować swoją własną ilustrację tego, o czym mu czytaliśmy, wymyślać dalsze ciągi 

rozpoczętych historii lub bajek, które jako rodzice powinniśmy czytać naszym dzieciom. W 

żadnym wypadku nie należy czytania książek stosować jako kary np. „Jak się zaraz nie uspo-

koisz, to...”. Takim postępowaniem wywołujemy w dzieciach niechęć, a nawet wstręt do 

książek i do czytania. Będą oni czytelnictwo zawsze kojarzyć z czymś przykrym, niemiłym 

robionym za karę, pod przymusem. Dom rodzinny powinien ułatwiać dzieciom kontakt z 

książką. Dajmy przykład – one obserwują rodziców, z nich biorą przykład, czerpią wzorce 

zachowań. 



Do każdej formy spędzenia wolnego czasu podchodzić racjonalnie. Powinniśmy zapewnić 

dziecku dostatecznie dużą ilość czasu spędzonego na świeżym powietrzu oraz pozbawionego 

dymu tytoniowego. Jeżeli dziecko przebywa wśród palących, to pali biernie, a my jako rodzi-

ce dajemy zły przykład wychowawczy. Dzieci palących rodziców mają mniejsze szanse na 

normalne zdrowe życie. Badania naukowe wskazują na znacznie częstsze schorzenia, głównie 

układu oddechowego u tych dzieci. Dzieci palaczy osiągają gorsze wyniki w nauce, mają 

więcej problemów z nadaktywnością, koncentracją uwagi. 

Nie sposób przy organizacji wolnego czasu nie wspomnieć o ograniczeniach związanych z 

oglądalnością telewizji. Umiejętne korzystanie z telewizji wywiera wpływ na kształtowanie 

się kultury spędzania wolnego czasu. Przekazywane dzieciom w tym zakresie wzory przez 

dom rodzinny są ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Upowszechniane tą 

drogą treści są zróżnicowane zarówno pod względem wartości i obok zalet kryją w sobie nie-

bezpieczeństwa. Obraz działa na dziecko o wiele szybciej niż słowo. Nie wymaga od niego 

żadnego wysiłku intelektualnego. Dziecko patrząc w ekran jedynie śledzi wydarzenia. Często 

nie analizuje, nie wyobraża sobie wszystkiego, wszystko podane mu jest w gotowej formie. 

Rodzice muszą pamiętać o tym, aby w odpowiedni sposób dozować czas przeznaczony na 

telewizję. Muszą ukierunkowywać, dokonywać wyboru najlepiej razem z dzieckiem. Kiedy 

jednak nie jest to możliwe muszą to robić powołując się na własną mądrość życiową. Wszel-

kie audycje, filmy i programy powinny być dostosowane do wieku dzieci nie tylko pod 

względem treści i formy, ale również czasu, jaki spędzi ono przy telewizorze. Jeżeli będziemy 

o tym pamiętali, to czas spędzony w ten sposób będzie pozytywny wychowawczo.  

Sami także, jako rodzice, musimy dawać przykład rozumnego korzystania z telewizji. Nie 

oglądajmy wszystkiego jak leci, bo akurat mamy chwilę wolnego czasu. Nie przeskakujmy z 

programu na program, z filmu na film. Zachowajmy równowagę zarówno czasu jak i treści 

wyborów dokonanych przez nas. Inaczej mówiąc ważna jest nie tylko ilość oglądanych pro-

gramów telewizyjnych, ale także forma i treść tych programów. Duża ilość oglądanych pro-

gramów utrudnia osobiste przeżycia, przemyślenia. Przyzwyczaja nas do tego, że dzieci będą 

robić podobnie. Spośród wizualnych środków masowego przekazu telewizja zapełnia więk-

szość wolnego czasu, zarówno rodziców jak i dzieci. Nikogo nie trzeba przekonywać,  że 

wzrok jest najcenniejszym skarbem, a niewłaściwy czas przed telewizorem, czy komputerem 

znacznie go osłabia. Zaburzenie ostrości widzenia powoduje, że dziecko źle rozpoznaje znaki 

z tablicy, a także w książkach i zeszytach. Korektę wzroku uzyskuje się dzięki okularom, je-

żeli lekarz je zaleci, rodzice powinni dopilnować, by dziecko je nosiło. Pamiętać również na-

leży o odpowiednim miejscu oświetlenia miejsca odrabiania lekcji, czytania książki i zabawy. 

Kultura spędzania wolnego czasu to ogromne bogactwo. 

Pamiętajmy o tym, każdy z nas jako rodzic, może w ten majątek wyposażyć swoje dziecko na 

dalsze życie.  

 

Literatura: 

E.B Hurlock - Rozwój dziecka 

H. Balińska - Moje dziecko - dobry uczeń 

Broszura: Moje dziecko idzie do szkoły- wydawca: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-

logiczna Dział Oświaty Zdrowia i Promocji Zdrowia w Poznaniu 

 


