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Рисунок 3. Сравнительный анализ среднего статистического показателя 

испытуемых и нормативного показателя по разделу «Физические качества» для 

ДЮСШОР 
 

Сравнительный анализ результатов исследования и средних нормативных 

показателей для ДЮСШОР выявил, что юноши 16-18 лет имеют средний уровень 

развития физических качеств согласно общеобразовательной федеральной 

программе по дисциплине «Настольный теннис» в разделе «Физические качества» 

для ДЮСШОР (рис 3). При этом, показатели скоростно- силовых способностей 

соответствуют нормативным требованиям ДЮСШОР, а показатели скоростных и 

координационных способностей превышают нормативные. Данный факт 

подтверждает необходимость целенаправленного воздействия на развитие 

быстроты у юношей 16-18 лет, занимающихся настольным теннисом. 

Таким образом, результаты проведенного тестирования на констатирующем этапе 

показали, что испытуемые контрольной и экспериментальной групп имеют 

примерно одинаковый уровень развития быстроты.  
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Streszczenie. Celem artykułu było przedstawienie wybranych gier i zabaw 

terenowych, w których można wykorzystać tablety lub smartfony z modułem odbiornika 

sygnału geolokacji satelitarnej. Zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono w 

2015 roku na grupie 80 osób w wieku od 16 do 50 lat. Wykorzystano metodę sondażu 

diagnostycznego w formie ankiety na osobach będących uczniami szkoły średniej - 

liceum oraz na grupie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i Wyższej 

Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Celem opisanych badań było określenie dostępności 

respondentów do nowoczesnych, głównie mobilnych technologii mogących znaleźć 

zastosowanie w różnych formach aktywności fizycznej –  grach i zabawach w plenerze.  

Słowa kluczowe: gry i zabawy terenowe, nowoczesne technologie, nawigacja 

satelitarna, smartfony, tablety 

1. Wprowadzenie. Postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, w dużej 

mierze przyczynił się do zmian zachowań ludzkich w wielu sferach życia np. w sferze 

aktywności zawodowej, modelu i formie wypoczynku. Często obserwuje się bierne 

spędzane wolnego czasu np. przed telewizorem lub monitorem komputerowym. 

Szczególnie niepokojące zjawisko „wirtualizacji” aktywności fizycznej dotyczy dzieci i 

młodzieży, ponieważ to głównie młodzi ludzie stają się biernymi odbiorcami treści i 

konsumentami np. gier komputerowych – uciekają w nierzeczywisty świat [1]. Problem 

nie dotyczy wyłącznie agresji, z którą młodzi ludzie maja kontakt w świecie wirtualnym. 

Niekorzystny wpływ braku ruchu lub „biernego wypoczynku” może narastać również z 

powodu zastępowania gier i zabaw w terenie na rzecz aktywności  rozgrywającej się 

wyłącznie na ekranie monitora - nie mającej wiele wspólnego z rekreacją fizyczną. 

Zamiast grać w piłkę nożną na osiedlowym boisku, jeździć na rowerze, pływać itd. dzieci 

i młodzież wybiera gry komputerowe, będące w pewnym sensie też formą zastępczą dla 

aktywności fizycznej. Takie zachowania nie będą w pełni zaspokajać naturalnej potrzeby 

ruchu, zmęczenia fizycznego i treningu młodego organizmu, co w konsekwencji źle 

wpływa na kontakty interpersonalne i społeczne oraz powoduje błędne postrzegania 

świata materialnego i rzeczywistego. Zdobycie kolejnego punku lub poziomu w grze 

staje się sensem działania, a w razie niepowodzenia można rozpocząć zabawę od nowego 

„życia” niwelując tym sposobem brak sukcesu lub chociaż od poprzedniego poziomu w 

grze. Uzasadnione wydaje się więc poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytania: 

jak należy korzystać z postępu technicznego, rewolucji cyfrowej i informacyjnej dla 

dobra i rozwoju jednostki, jak rozwijać własną osobowość dla dobra szeroko pojętego 

społeczeństwa? Artykuł niniejszy oczywiście nie znajduje jednoznacznych odpowiedzi 

na zadane pytania. Jest próbą wskazania na wybrane możliwości tkwiące w 

nowoczesnych technologiach, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane dla 

potrzeb człowieka w zakresie rozwijania turystycznych i rekreacyjnych form aktywności 

fizycznej w formie wybranych gier i zabaw w plenerze. 

2. Materiał i metody. Obserwujemy ekspansję nowoczesnej techniki i jej 

obecność we wszystkich sferach życia człowieka. Rynek urządzeń elektronicznych 

dedykowanych wyłącznie dla potrzeb turystyki i rekreacji jest bardzo bogaty. Niestety 

specjalistyczne urządzenia są relatywnie kosztowne, choć miniaturyzacja i masowa 

produkcja powoduje, że dostęp do wybranych, nowoczesnych urządzeń staje się każdego 

roku relatywnie łatwiejszy. Przykładem produktów kiedyś trudno dostępnych, a obecnie 

masowych są telefony komórkowe – smartfony oraz tablety. Autorzy podjęli próbę 

określenia stopnia dostępności do urządzeń technicznych, które mogłyby zostać 

wykorzystane do promocji rekreacji i aktywności fizycznej oraz zaproponowania 
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nowoczesnych form gier i zabaw w terenie wykorzystujących nowoczesną technologię, 

którą dysponują badani uczniowie lub studenci. 

Definicja określająca jakie urządzenie jest smartfonem, a jakie tabletem staje 

bardzo nieprecyzyjna, zwłaszcza jeśli na rynku sprzętu elektroniki użytkowej 

obserwujemy dużą podaż i różnorodność produktów wielu producentów. W dużej mierze 

decyduje jedynie wielkość ekranu o zakwalifikowaniu urządzenia do danej kategorii 

sprzętu. Autorzy zaproponowali pewne uproszczenie, traktując pojęcia smartfon i tablet 

wymiennie. Przyjęto, że „duży” smartfon może być traktowany jak „mały” tablet i 

odwrotnie. Dla autorów ważniejszym kryterium, o które pytano w ankietach, było 

wykorzystanie (lub nie) modułu służącego do nawigacji satelitarnej w posiadanym 

smartfonie lub tablecie. 

Badanie zostało przeprowadzone w Polsce w styczniu 2015 r. z udziałem 80 osób 

w wieku od 16 do 50 lat. Ankiety wypełniali uczniowie klas II i III Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., studenci II roku kierunku Zdrowie Publiczne na 

Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

studenci II roku kierunku Zarządzanie z Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. W 

badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny. Kwestionariusz ankiety zawierał między 

innymi pytania na temat posiadania i korzystania z urządzeń wyposażonych w moduł 

nawigacji satelitarnej – smartfonów i tabletów [2]. 

3. Wyniki badań. Otrzymano stuprocentową zwrotność kwestionariuszy, 

natomiast przeanalizowano i opracowano odpowiedzi udzielone przez respondentów za 

pomocą funkcji statystycznych dostępnych w programie STATISTICA 12. Na pytanie: 

Czy posiadasz telefon lub tablet z modułem GPS odpowiedź twierdzącą (TAK) wskazało 

86,7% badanych. Na pytanie: Czy wykorzystujesz funkcje GPS odpowiedź twierdzącą 

(TAK) udzieliło 33% respondentów. Na pytanie: Czy znasz zabawę lub grę, w której 

można wykorzystać GPS twierdzącą odpowiedź (TAK) udzieliło 8,3% wypełniających 

ankietę. Z dalszych analiz wynika, że prawie 87% respondentów posiada telefon 

komórkowy lub tablet z funkcją określania pozycji GPS, ale 77% z badanych nie 

korzysta lub korzysta rzadko z możliwości geolokalizacji przy użyciu posiadanego 

urządzenia – telefonu, smartfonu, tabletu. 

Po analizie otrzymanych informacji można stwierdzić, że 100% młodzieży 

licealnej (15-18 lat) posiadało telefon komórkowy z zainstalowanym modułem nawigacji 

satelitarnej, wśród młodzieży w przedziale wiekowym 19-25 lat odsetek posiadających 

smartfon z GPS wynosił 71%, wśród osób w wieku 26-50 lat takie urządzenia posiadało 

89% badanych [2]. 
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Rys 1. Posiadanie sprzętu technicznego wyposażonego w moduł nawigacji  satelitarnej w 

poszczególnych grupach wiekowych. Źródło: opracowanie własne. 
 

4.Dyskusja. Analiza wyników badań może wskazywać, że pomimo bardzo dużej 

dostępności do nowoczesnych urządzeń praktyczne wykorzystanie modułów GPS w 

smartfonach i tabletach jest wśród respondentów dość niskie. Nie wynika to z niechęci do 

aktywnego wypoczynku, lecz raczej z nieświadomości dużych możliwości tkwiących w 

nowoczesnych urządzeniach. Smartfony, tablety, aby mogły zostać praktycznie 

wykorzystane dla potrzeb turystyki i rekreacji muszą posiadać dowolne moduły 

geolokacji satelitarnej np. amerykański system GPS, rosyjski GLONASS, chiński 

BEIDOU-2 czy europejski Galileo. Drugim niezbędnym elementem są aplikacje [3]. 

Programy dedykowane dla potrzeb turystyki i rekreacji w dużej mierze dostępne są na 

wszystkie platformy systemowe smartfonów i tabletów: Android, Windows Phone, IOS 

(iPhone, iPod), BlackBerry i Linux. Większość niezbędnego oprogramowania jest przy 

tym nieodpłatnie udostępniana na stronach internetowych niezależnych producentów 

software.  

Znanych jest wiele gier i zabaw rekreacyjnych, które z powodzeniem funkcjonują 

od wielu lat głównie w USA i Europie Zachodniej. Do nich można zaliczyć takie jak np. 

Shutterspot – gra, w której uczestnicy mają za zadanie znaleźć miejsce w terenie, w 

którym zostało zrobione dostarczone uczestnikom np. przez internet zdjęcie. Zawodnicy 

– uczestnicy zabawy znają wyłącznie współrzędne GPS podane przez fotografa; – 

Geodashing Golf – gra, w której rozgrywający używają odbiorników GPS w telefonach 

lub tabletach do nawigacji w terenie w celu znalezienia wirtualnych miejsc 

(waypointów). Innym przykładem jest gra GeoVexilla – zabawa, która polega na 

zdobywaniu wirtualnych flag, które losowo pojawiają się na elektronicznej mapie na 

ekranie posiadanego sprzętu elektronicznego. Za dotarcie na miejsce, gdzie znajduje się 

dana flaga, otrzymuje się punkt. Wygrywa osoba, która oczywiście zdobędzie najwięcej 

punktów, czyli znalezionych flag. 

Najbardziej znaną i bardzo atrakcyjną zabawą jest Geocaching – gra, która polega 

na odnalezieniu „skarbu” ukrytego przez innego uczestnika zabawy. Do ukrytej w terenie 

skrytki z zawartością (niespodzianką) można dotrzeć tylko  na podstawie posiadanych 

współrzędnych GPS. Szukany przedmiot jest często bardzo dobrze ukryty, dlatego w jego 

odnalezieniu może pomóc dodatkowa informacja wyświetlana na ekranie smartfonów lub 

tabletów. Geocaching powstał w 2000 roku w USA i jest tam nadal bardzo popularna. Od 
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początku jej powstania funkcjonują specjalne serwisy poświęcone tylko i wyłącznie tej 

zabawie. Gra motywuje uczestników do większej aktywności fizycznej, ułatwia 

penetrację i poznanie nowych miejsc, środowiska przyrodniczego oraz ludzi, uatrakcyjnia 

poznanie historii i przyrody tych nieznanych zakątków własnego np. miasta. Sprytnie 

rozmieszczone skrytki są świetnym sposobem na promocję mało znanych zakątków 

regionu. Dzięki tej zabawie terenowej można wdrażać uczestników do łączenia różnych 

form aktywności fizycznej jak np. kolarstwo, jeździectwo, kajakarstwo, wspinaczkę, 

biegi itd. [2]. Należy w tym miejscu dodatkowo wspomnieć, że w wielu krajach edukacja 

metodami plenerowo-przygodowymi uważana jest za cenną z punktu widzenia 

wychowawczego i edukacyjnego. Bardzo często metody outdoorowe wykorzystywane są 

w profilaktyce społecznej, resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdyż umożliwiają 

kształtowanie aktywnej postawy życiowej, niwelują bierność w życiu społecznym i 

zawodowym oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu społecznemu [4]. 

5. Podsumowanie. Zwiększanie się ilości wolnego czasu powoduje większą 

konieczność propagowania nowoczesnych form aktywności ruchowej, opracowania 

lepszych strategii i metod działań mających na celu organizację aktywnego wypoczynku 

w nowych, zmieniających się warunkach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych 

[5]. Można zaryzykować następujące stwierdzenie: jeśli współczesne osiągnięcia 

techniczne mogą być zagrożeniem dla aktywnych form wypoczynku, to być może 

powinno się technologię „wyprowadzić” na zewnątrz razem z jej użytkownikiem 

realizując szeroko pojętą edukację outdoorową. Z wyników badań wynika, że 87% 

wszystkich respondentów posiada smartfon (tablet) z modułem nawigacji satelitarnej, ale 

tylko 8,3% spośród z nich zna choćby jedną grę lub zabawę rekreacyjną, w której 

posiadaną funkcję można wykorzystać praktycznie. Dlatego warto zastanowić się nad 

modyfikacją niektórych programów edukacyjnych, ponieważ istnieje wiele gier i zabaw 

terenowych ściśle związanych z nowoczesną techniką, które mogą służyć człowiekowi 

jako alternatywne formy rekreacji oraz stanowić uzupełnienie aktywności ruchowych 

realizowanych np. na zajęciach wychowania fizycznego, obozach harcerskich, koloniach, 

zielonych szkołach. 
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