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I. Cel badania 

 

Badanie miało na celu oddanie emocjonalnego odbioru świetlicy szkolnej przez dzieci,  

a także poznanie sposobów spędzania w niej czasu oraz oddanie tego, które formy aktywizacji 

cieszą się największą popularnością wśród wychowanków. 

 

II. Ankietowani 

 

Ankietowanymi byli uczniowie SP6 z klas I-IV oraz dzieci sześcioletnie z klasy I, 

uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

 

III. Termin badania 

 

Badanie zostało przeprowadzone 31.01.2014. 

 

IV. Przeprowadzenie badań 

 

Badanie miało pomyślny przebieg. Wszyscy ankietowani wypełniali ankietę we własnym 

zakresie, z wyjątkiem uczniów sześcioletnich z klasy I. Dzieci sześcioletnie odpowiadały 

ustnie na pytanie trzecie (otwarte), ponieważ miały problem z samodzielnym jego 

wypełnieniem. Uczniowie wypełniali ankietę w czasie pobytu w świetlicy. 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 42 uczniów. 

 

V. Opis narzędzi badawczych 

 

Narzędzie badawcze składało się z jednej części. Zawierały się na niej trzy pytania.  

Pytanie pierwsze miało postać ikonografii. Dziecko wskazywało w sposób dowolny tą 

emotikonę, która w jego ocenie najwierniej oddawała stan emocjonalny ankietowanego w 

czasie pobytu w świetlicy. Emotikony ułożone były w sposób gradacyjny, od wyrażającej 

największy entuzjazm uśmiechniętej emotikony, przez neutralną, kończąc na zasmuconej 

grafice.  
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Pytanie drugie polegało na wyborze ulubionych zajęć wykonywanych w świetlicy spośród 

sześciu arbitralnie wymienionych podpunktów. Pytanie miało charakter wielokrotnego 

wyboru. 

Pytanie trzecie dotyczyło ulubionych sposobów spędzania czasu w świetlicy szkolnej. 

Miało charakter otwarty i dzieci, z wyjątkiem najmłodszych, samodzielnie podawały ulubione 

w ich ocenie sposoby spędzania czasu. 

 

VI. Analiza poszczególnych pytań  

 

 Pytanie 1, Analiza stanu emocjonalnego w czasie pobytu w świetlicy 

 

Dzieci przytłaczającą większością (88%) wskazywały pierwszą emotikonę, oznaczającą 

najwyższy poziom zadowolenia. Fakt ten, w połączenie z brakiem odpowiedzi wskazujących 

emotikonę oznaczającą najmniejsze zadowolenie, pozwala na snucie bardzo optymistycznych 

wniosków. Zdecydowana większość dzieci (aż 37 z nich) ocenia pozytywnie swój stan 

emocjonalny podczas pobytu w świetlicy, a jedynie 5 z nich wskazuje na stan neutralny 

(środkowa emotikona, 12% z ogółu odpowiedzi). Najbardziej cieszy jednak brak odpowiedzi 

wskazujących skrajnie negatywne usposobienie w czasie godzin świetlicowych. Brak dzieci 

wskazujących zasmuconą emotikonę może być nagrodą za wkład wniesiony w poprawne 

funkcjonowanie tej części placówki szkolnej. 
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 Pytanie 2, Ulubione formy aktywizacji w oczach partycypujących do świetlicy 

dzieci 

 

Najczęściej wskazywaną formą (57% dzieci wskazywało tą odpowiedź) aktywizacji jest 

rysowanie. Drugie miejsce zajmuje taniec przy muzyce (45% wskazań), natomiast trzecie 

przypadło grom planszowym (33%). Czwarte miejsce to ex aequo zabawa klockami oraz 

malowanie (po 28%). Na kolejnym miejscu uplasowały się wycinanki (17% dzieci 

wskazywało tą odpowiedź). 

Nie sposób dokonywać wartościowania wyborów dzieci, ponieważ każda z możliwych do 

wyboru form aktywizacji już przez samą swoją obecność w programie zajęć świetlicy jest 

niejako nacechowana pozytywnie, aczkolwiek uszeregowanie odpowiedzi ankietowanych 

daje możliwość do takiego priorytetowania organizacji pracy placówki, które będzie 

najchętniej odebrane przez podopiecznych.  

Jednak przywiązując większą uwagę do zajęć najczęściej ocenianych należy mieć na 

uwadze, że nawet te rzadziej wymieniane miały znaczącą ilość wskazań (wycinanie z papieru 

wskazało przykładowo aż 7 dzieci, mimo, że było to najmniej wskazywane zajęcie), przez co 

nie mogą zostać całkowicie pominięte. 
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Pytanie 3, Najmocniejsza strona świetlicy według dzieci 

 

Dzieci, w pytaniu o charakterze otwartym, najczęściej wskazywały różne formy zabawy 

(zabawa wspólna, „w dom”, „w krzesła”) jako preferowany sposób spędzania czasu w 

świetlicy (31% respondentów wskazywało jakąkolwiek formę zabawy). 

Na drugim miejscu znajdują się (21% wskazań) formy aktywizacji, które były 

proponowane w podpunktach w zadaniu poprzedzającym.  

Trzecie miejsce (19%) zajęły gry komputerowe. 

Dalsze miejsca to kolejno gry karciane (7%), gra „Rumi” (blisko 5%). 

Po jednej osobie wskazało również śpiew oraz nudzenie się. 
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VII. Wnioski 

 

Pozytywne nastroje budzi zwłaszcza wynik pierwszego pytania. Dominacja dzieci o 

pozytywnym nastawieniu w czasie pobytu w świetlicy jest bezdyskusyjnie wartością 

dodatnią. 

Pytanie drugie pokazało, że mimo pewnych trendów, wszystkie wymienione z form zajęć 

świetlicowych są odbierane pozytywnie przez dzieci. 

Pytanie trzecie wskazuje wyraźną chęć dzieci do różnych zabaw i gier komputerowych 

oraz podatność na sugerowane odpowiedzi (zawarte w pytaniu poprzedzającym). 

  

 

VIII. Narzędzia badawcze 

 

1. Jaki jesteś w świetlicy? 

 

2. Co lubisz robić w świetlicy? 

a) Rysować 

b) Malować 

c) Wycinać z papieru 

d) Bawić się klockami 

e) Tańczyć przy muzyce 

f) Grać w gry planszowe 

 

3. Jak lubisz spędzać czas w świetlicy? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........ 

 


