
Informacja dla uczestników badania: 

„Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną” 

Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę: 

• Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 

• Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku 
badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej. 

Głównymi celami projektu są: 

• poprawa ogólnej sprawności fizycznej 

• rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym  

• monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej 

• ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym. 

PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ 
1. Ocena wysokości i składu masy ciała [5-6 latki] 
✓ Wysokość ciała zostanie zmierzona wzrostomierzem a skład masy ciała za pomocą wagi Tanita 

DC-360 S, obwód talii zostanie zmierzony taśmą antropometryczną. 
2. Ocena postawy ciała [5-6 latki] 
✓ Zastosowany system KINEOD pozwala na bezpieczne i nieinwazyjne pozyskanie obrazu 3D całej 

tylnej powierzchni ciała za pomocą podczerwieni. Pomiar jest poprzedzony oznaczeniem na 
ciele badanego kilku punktów antropometrycznych za pomocą specjalnego, przeznaczonego do 
skóry, łatwo ścieralnego markera. 

3. Pomiar ciśnienia krwi: [5-6 latki] 
✓ Nieinwazyjny i bezpieczny pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą automatycznego 

ciśnieniomierza. Mankiet ciśnieniomierza zakładany będzie na prawym ramieniu dziecka. 
4. Obiektywna ocena aktywności fizycznej: [5-6 latki] 
✓ Zostanie wykonana za pomocą akcelerometru. Jest to niewielkie urządzenie umieszczone w 

okolicy talii na elastycznym pasku. Do oceny aktywności niezbędne jest by badany nosił 
akcelerometr przez 24h na dobę jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel. 
Akcelerometry będą mierzyły aktywność dziecka przez 7 dni. 

5. Ocena sprawności fizycznej dzieci: [5-6 latki] 
✓ Sprawność fizyczna dzieci zostanie oceniona z wykorzystaniem standaryzowanej baterii testów 

pt. „Test Wrocławski”. Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat składa się 
z czterech prób testowych: 

✓ próba siły - rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy; 
✓ próba mocy - skok w dal z miejsca; 
✓ próba szybkości - bieg na 20 m ze startu wysokiego; 
✓ próba zwinności - bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka. 

6. Pomiary antropometryczne [dla dzieci poniżej 5 roku życia] 
✓ Pomiar wysokości i masy ciała; 
✓ Pomiar obwodu talii. 

 
Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. W każdym momencie można wycofać swoją 

zgodę, bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania. 


