
Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez  

      dzieci w wieku przedszkolnym.  
 
 
 
     W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk 

medycznych, w tym higieny, przeniesiono akcenty ze zdrowia negatywnego, rozumianego jako 

choroby i zagrożenia, na zdrowie pozytywne ujmowane jako potencjał zdrowotny, jakość życia, 

samorealizację oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania. W hipotezie szóstej założyłam, 

że większość dzieci w wieku przedszkolnym postrzega zdrowie w sposób pozytywny, jednakże 

znajomość czynników na nie wpływających oscyluje w kierunku negatywnego sposobu 

pojmowania zdrowia ( zdrowie to brak choroby).  

     W celu uzyskania materiału badawczego poprosiłam dzieci o narysowanie obrazka. 

Polecenie do rysowania brzmiało: „Narysuj mi zdrowie”. Zebrałam sto rysunków, z czego 

pięć rysunków nie nadawało się do analizy treściowej. Analizie poddałam dziewięćdziesiąt 

pięć rysunków. Po przeanalizowaniu treści rysunków podzieliłam je na kategorie.  

W pierwszej przyjętej przeze mnie kategorii zdrowie kojarzy się dzieciom z dbaniem  

o czystość. W tej kategorii znalazło się sześć rysunków, które przedstawiają dłonie i krople 

wody. Rysunki te są prawie identyczne, dlatego dla zobrazowania myślenia dzieci w tej 

kategorii przedstawiam tylko jeden poniższy rysunek 1.   

                             Rysunek 1. 

 
                            Sebastian – 6 lat 
 
 
W drugiej kategorii zdrowie kojarzone jest ze zjadaniem owoców i warzyw. Do tej kategorii 

zaliczyłam dwadzieścia jeden rysunków. Rysunek drugi przedstawia owoce, które powinien 



człowiek jeść, aby być zdrowym. Natomiast rysunek trzeci przypomina nam, że należy jeść 

owoce i warzywa, ale najpierw trzeba je umyć.  

                              
                           Rysunek 2. 

 
                             Zuzia- 6 lat 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                             Rysunek 3. 

 
                            Ola - 6 lat 

 

W trzeciej kategorii zdrowie kojarzy się dzieciom z ruchem na świeżym powietrzu. Znalazło 

się w niej aż 45 rysunków. Zauważyłam na nich bawiące się dzieci oraz otaczające je rośliny, 

motylki i ptaszki. Dzieci przedstawione są jako zdrowe i zadowolone, ponieważ mogą wyjść 

na podwórko pobawić się. Myślenie dzieci o zdrowiu w tej kategorii obrazuje rysunek 



czwarty i piąty. Na rysunku czwartym sześcioletni Szymon narysował chłopców grających  

w siatkówkę, a na rysunku piątym Maja narysowała dziewczynki kapiące się w przenośnym 

basenie.  

                          
 
 
                            Rysunek 4. 

 
                            Szymon – 6 lat 
                           
 
 
 
 
                            Rysunek 5 . 

 
                             Maja - 6 lat          
                  
                   
W czwartej kategorii zdrowie  kojarzone jest ze  szczęśliwym uśmiechniętym człowiekiem. 

W tej kategorii znalazł się tylko jeden rysunek, ale ponieważ był on zdecydowanie inny od 

pozostałych zwrócił moją uwagę. Sześcioletnia Ola stwierdziła, że „jak człowiek jest zdrowy 

to się uśmiecha i nic go nie boli ”.  

                              



                             Rysunek 5.  

 
                        Ola - 6 lat 
 

 

    W piątej przyjętej przeze mnie kategorii zdrowie kojarzy się dzieciom z chodzeniem do 

lekarza, kupowaniem lekarstw i poddawaniem się zabiegom pielęgniarskim. Do tej kategorii 

zaliczyłam sześć rysunków, z czego bliższej analizie poddałam dwa reprezentatywne. 

                              
 
 
 
 
                             Rysunek 6. 

 
                             Monika- 6 lat 
 
Na załączonym rysunku 6 narysowanym przez sześcioletnią dziewczynkę Monikę widać 

dziecko udające się do budynku z czerwonymi krzyżami. Z rozmowy z dziewczynką wiem, że 

jest to budynek, w którym przyjmuje lekarz. Dziewczynce zdrowie kojarzy się z leczeniem 

chorób.  Podobnie przedstawia zdrowie sześcioletnia Ada - rysunek 7.                    



                                    Rysunek 7. 

 
                                Ada –6 lat 

Na tym rysunku widzimy duży, biały budynek wyraźnym napisem „LEKARZ” oraz 

wchodzące do budynku dziecko. Pozostałe rysunki zaliczone do tej kategorii przestawiają 

dziecko udające się do lekarza oraz apteki oraz dziecko, któremu robi się zastrzyk.  

W kategorii dzieci pojmują zdrowie negatywnie, jako choroby, z którymi trzeba się borykać 

poprzez chodzenie do lekarza i przyjmowanie lekarstw oraz zastrzyków. Również w kategorii 

szóstej dzieci pojmują zdrowie negatywnie, gdyż kojarzą zdrowie z zagrożeniami. Ilustruje to 

rysunek ósmy i dziewiąty. Na obydwu tych rysunkach wyrażanie wyszczególnione  

i przekreślone są czynniki, które mogą spowodować chorobę: picie alkoholu, palenie 

papierosów, zjadanie cukierków, lodów, zabawy petardami.  

                            Rysunek 8.  

 
                            Wiktoria – 6 lat                      



 
                         Rysunek 9. 

 
                        Adrianna – 6 lat 
 
Część rysunków, których nie przedstawiłam w powyższej analizie załączam w aneksie 2.  

W wyniku dokonanego podziału, można stwierdzić, że dzieciom zdrowie kojarzy się z : 

1. dbaniem o czystość;  

2. zjadaniem owoców i warzyw; 

3. ruchem na świeżym powietrzu; 

4. szczęśliwym uśmiechniętym człowiekiem;  

5. chodzeniem do lekarza, kupowaniem lekarstw i poddawaniem się zabiegom  

    pielęgniarskim;  

     6.  zagrożeniami dla zdrowia. 

Dokonując analizy ilościowej sporządziłam tabelę 45, przy czym obliczenia procentowe 

dokonałam od dziewięćdziesięciu pięciu rysunków przyjętych do analizy.  

           Tabela 45: Rozumienie zdrowia przez dziecko sześcioletnie  (N= 95) 
   

 
Kategorie wynikające  
z  rysunków  

Zdrowie  Razem 
(N=95) Pozytywne Negatywne 

L % L % L % 
dbanie o czystość 6 6,3 0 0 6 6,3 
zjadanie owoców i warzyw 21 22,1 0 0 21 22,1 
ruch a świeżym powietrzu 45 47,4 0 0 45 47,4 
szczęśliwy uśmiechnięty 
człowiek 

1 1,1 0 0 1 1,1 

chodzenie do lekarza 0 0 6 6,3 6 6,3 
zagrożenia dla zdrowia 0 0 16 16,8 16 16,8 
 73 76,9 22 23,1 95 100 

    Źródło: badania własne 
 
Dane w tabeli wskazują, że dzieci w zakresie pozytywnego postrzegania zdrowia najbardziej 

kojarzą zdrowie z ruchem na świeżym powietrzu (47,4%), natomiast w zakresie negatywnego 



postrzegania zdrowia z zagrożeniami – czynnikami, które mogą spowodować chorobę 

(16,8%). W celu bardziej sugestywnego przedstawienia postrzegania zdrowia przez dzieci 

sześcioletnie sporządziłam wykres 25. 

              Wykres 25:    Postrzeganie zdrowia  przez dzieci sześcioletnie        

 
Źródło: badania własne,  
 

W konkluzji przeprowadzonych badań mogę stwierdzić, że hipoteza szósta potwierdziła się, 

ponieważ większość dzieci postrzega zdrowie w sposób pozytywny (76,9%). Dzieci stwierdzały 

także, że żeby być zdrowym trzeba się leczyć i unikać czynników mogących spowodować 

chorobę (23,1%), jak również , że myjemy ręce oraz zjadamy owoce i warzywa po to, żeby nie 

zachorować. Potwierdza to moje założenie, że znajomość przez dzieci czynników wpływających 

na zdrowie oscyluje w kierunku negatywnego sposobu pojmowania zdrowia ( zdrowie to brak 

choroby).  
                                                             (podrozdział z pracy magisterskiej nauczycielki Marioli Surmy „Modele 

czasu wolnego w rodzinie a zachowania zdrowotne dziecka w wieku przedszkolnym”,  rysunki dzieci z 

Przedszkola nr 1 , 2  i  4 w Złotowie. )                                                                                    
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