
Podsumowanie ankiety dla rodziców 

prezentującej opinie rodziców na temat realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 

projektu Poznajemy świat wokół nas - przygoda przedszkolaka pod "gołym niebem" 

 

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 16 czerwca do 16 lipca 2015 roku. Ankieta 

dla rodziców była udostępniona na stronie internetowej przedszkola w formie 

kwestionariusza „on-line”. Wzięło w niej udział 79 respondentów.  

Pytanie 1. 

Zdecydowana większość rodziców (92,4%) stwierdziła, że codziennie zapewnia dziecku ubranie 

umożliwiające pobyt na powietrzu, bez względu na pogodę. Odmiennego zdania było sześcioro 

rodziców, co stanowi 7,6% ankietowanych. 

Pytanie 2. 

 

Większość rodziców (82,3% ankietowanych) zauważyła zwiększenie aktywności przedszkolnych 

odbywających się na świeżym powietrzu. Znaczącej zmiany nie zaobserwowało 19% respondentów. 

Pytanie 3. 

 

Większość  rodziców (79,7%) stwierdza, że dzieci przekazują im informacje na temat zajęć i zabaw 

organizowanych poza budynkiem przedszkola. Pozostali rodzice (24,1% ankietowanych)stwierdzają, 

że dzieci nie dzielą się takimi informacjami po powrocie do domu.  

 

 



Pytanie 4. 

Zdecydowana większość rodziców (96,2%) ocenia zorganizowane aktywności jako dostosowane do 

możliwości i potrzeb dzieci. 3,8% ankietowanych wyraża w tej kwestii odmienne zdanie. 

Pytania 5. 

 

Zdaniem rodziców do realizacji aktywności na zewnątrz przedszkola najczęściej stosowane są 

urządzenia na placu zabaw – huśtawki, koniki, karuzele, zjeżdżalnia (92,4%). Jedna trzecia 

ankietowanych (36,7%) wskazuje na sprzęt sportowy typu piłki, skakanki, hulajnogi. Podobnie jedna 

trzecia rodziców (32,9%) zauważa zastosowanie pomocy do zabaw edukacyjnych typu: lupy, lornetki, 

aparat. Rodzice wskazali także na inne źródła aktywności (tj. ogródek), pomoce ze świata przyrody - 

szyszki, kamienie, patyki itp. oraz stosowane sprzęty (tj. rower, sanki, zabawki np. do piasku, zabawy 

w chowanego, berka, worki do skakania, bańki mydlane). 

Pytanie 6. Dodatkowe wypowiedzi i komentarze: 

Dodatkowe wypowiedzi rodziców wskazują na pozytywną reakcję wobec koncepcji edukacji „na 

zewnątrz”, łączącej nabywanie wiedzy i umiejętności w sali zajęć oraz w środowisku społeczno-

przyrodniczym, poza budynkiem placówki. Zwracają w nich uwagę także na pomysłowość kadry 

nauczycieli w organizowaniu zabaw. Świadczą o tym między innymi następujące komentarze:  

 Serdecznie popieramy jak najczęstsze wychodzenie dzieci na zewnątrz!  

 Jako rodzic jestem bardzo zadowolona z edukacji na zewnątrz mojego dziecka, z 

przyjemnością spostrzegam jej rozwijające się umiejętności i koordynację ruchową. 

 Edukacja "na zewnątrz" jest bardzo fajnie prowadzona. Dzieci mają możliwość zabawy na 

świeżym powietrzu i równoczesnego poznawania otaczającego nas świata - małych 

robaczków, roślin, zjawisk atmosferycznych.  

 Obserwowałam zdjęcia i byłam zaskoczona realizacją koncepcji - dzieci szukające znaków 

wiosny, przyprószone śniegiem kiedy go wstrząsały stając pod drzewem - brawo, aż miło 

patrzeć! 

 Bardzo fajna kadra z wieloma pomysłami dla maluchów.  



 Bardzo dobrym pomysłem jest fotografowanie przez dzieci przyrody, co powoduje, że dziecko 

szerzej i szczegółowiej postrzega otaczający świat no i uwrażliwia się na przyrodę. Fajnie 

dziecko wspomina również wspólne zabawy grupowe, gdzie jest wytyczany wspólny cel np. 

budowa szałasu itp. 

Perspektywa zwiększonej ilości aktywności dzieci na świeżym powietrzu wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom i potrzebom rodziców wynikającym z obciążenia pracą zawodową, o czym świadczy 

między innymi poniższa wypowiedź: 

 Czasem jako rodzice mamy wyrzuty sumienia że z braku czasu nie spędzamy go z dziećmi na 

dworze (przynajmniej tak bywa w tygodniu). Dobrze, gdy wiem, że moje dziecko będzie na 

dworze podczas dnia w przedszkolu. 

Jeden rodzic zwrócił uwagę na małą częstotliwość wyjść dzieci na zewnątrz budynku, zaobserwowaną 

w jednej z grup przedszkolnych:  

 Grupa mojej córki miała bardzo mało wyjść na zewnątrz w tym roku szkolnym, nad czym 

ubolewaliśmy i zgłaszaliśmy w poprzedniej ankiecie-liście uwag. 

 

Rodzice dostrzegają konieczność zaopatrzenia dzieci w strój adekwatny do pogody panującej na 

zewnątrz i fakt, że byli o to poproszeni przez wychowawców: 

 Dzieci zostały zaopatrzone w kalosze i kurtki przeciwdeszczowe na prośbę wychowawców 

więc musiał być w tym określony cel. 

 Rodzice już na początku zostali poproszeni o kalosze i kurtki przeciwdeszczowe, co świadczy o 

chęci wyjść niezależnie od pogody. 

W kwestii zapewniania odpowiedniego ubioru dzieciom jeden z rodziców prosił o „zwrócenie większej 

uwagi na to, w jaki sposób ubierane są dzieci, zanim wyjdą na dwór”. 

 

Dane statystyczne: 

 

Struktura respondentów w odniesieniu do poszczególnych grup przedszkolnych  

przedstawia się następująco: 

 

Opracowanie:  

Zespół projektu Poznajemy świat wokół nas - 

przygoda przedszkolaka pod "gołym niebem" 


