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ZwiąZki wykorZystania piłek edukacyjnych „edubal” 
Z orientacją w prZestrZeni u ucZniów klasy i  

sZkoły podstawowej

ABSTRACT

A relation between the use of educational balls “edubal” and the spatial orientation  
of children in primary school

The aim of the study is a multifaceted analysis of the relations between the usage of edu-
cational balls “edubal” and the spatial orientation of children from primary school. The 
subjects consisted of girls and boys from primary school in Czarny Bór. The investigation 
took place in June and October 2007/2008 in two classes – experimental and control. 
Spatial orientation was measured by Mynarski et al. test (2003) called “Run for balls”. The 
level of children’s spatial orientation is not related with the usage of educational balls. 
Gender is not a determinant of spatial orientation.
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WProWadzenie

Jedną z fundamentalnych zdolności, umoż-
liwiających funkcjonowanie w otaczającym 
nas świecie, jest zdolność orientacji prze-
strzennej. orientację pojmuje się zazwyczaj 
jako zdawanie sobie sprawy gdzie, w jakim 
punkcie w terenie się znajdujemy. zgodnie  
z definicją raczka, orientację przestrzenną 
rozumie się jako „(…) zdolność umożliwia-
jącą określenie pozycji ciała oraz jego zmian  
w trakcie ruchu całego ciała (a nie jego części) 
w przestrzeni i w czasie w odniesieniu do 
ustalonego pola działania (np. boiska, sali, 
przyrządu) lub poruszającego się obiektu 
(partner, przeciwnik, piłka) łącząc w sobie 
percepcję i działanie motoryczne” [1]. roz-
wój orientacji w przestrzeni u dziecka wy-
maga czasu, aktywności oraz doświadczeń.

orientacja w przestrzeni powiązana zo-
stała przez różnych autorów z umiejętnościa-
mi szkolnymi, przede wszystkim z umiejęt-
nością pisania. Wójcik-Grzyb [2, 3] twierdzi, 
że określony poziom orientacji w przestrzeni 
wpływa na postępy w nauce pisania i czyta-
nia, a istotne korelacje występują między po-
ziomem orientacji czasowo-przestrzennej  
a umiejętnością pisania liter i czytania na 

czas. orientację przestrzenną można kształ-
tować w różnorodny sposób, u dzieci naj-
lepszym sposobem wydaje się zabawa.  
W nauczaniu zintegrowanym gry i zabawy 
są podstawowym elementem zajęć rucho-
wych. Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia 
zajęć ruchowych oraz zwiększenia ich efek-
tywności jest wykorzystanie piłek edukacyj-
nych „edubal”. Piłki edukacyjne nie tylko 
pobudzają do aktywności i twórczego myśle-
nia, ale również sprzyjają takim umiejętnoś-
ciom, jak pisanie, czytanie czy wykonywanie 
prostych zadań matematycznych [4–7].

CeL badań

analizując literaturę przedmiotu, nie natra-
fiono na pozycje dotyczące związku między 
wykorzystaniem piłek edukacyjnych a orien-
tacją przestrzenną. dlatego też celem niniej-
szej pracy jest przedstawienie zrealizowanego 
eksperymentu pedagogicznego z wykorzysta-
niem piłek edukacyjnych „edubal” oraz pró-
ba oceny wspomnianego wyżej związku, co 
pozwoli zweryfikować zasadność zastoso-
wania piłek edukacyjnych w kształtowaniu 
omawianej zdolności koordynacyjnej.
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Pytania badawcze:
1. Czy posługiwanie się piłkami eduka-

cyjnymi „edubal” zmienia orientację 
przestrzenną uczniów klasy i szkoły 
podstawowej?

2. Czy płeć jest czynnikiem różnicują-
cym orientację przestrzenną uczniów 
klasy i szkoły podstawowej?

MaTeriaŁ i MeTodY badań

zastosowaną metodą badawczą był ekspe-
ryment pedagogiczny realizowany techniką 
grup równoległych. Czynnikiem ekspery-
mentalnym, a tym samym zmienną nieza-
leżną, był program zajęć ruchowych, realizo-
wany z wykorzystaniem piłek edukacyjnych 
„edubal” w jednej z klas. zmienną zależną 
były wyniki uzyskane w próbie „bieg do pi-
łek”, określającej poziom orientacji prze-
strzennej.

Materiał badawczy stanowili uczniowie 
dwóch klas pierwszych szkoły podstawowej 
w Czarnym borze. badania przeprowadzo-
no dwukrotnie – na początku i przy końcu 
roku szkolnego 2008/2009. Uczniowie jednej 
z klas stanowili klasę eksperymentalną, dru-
dzy natomiast – klasę kontrolną. W paździer-
niku przebadanych zostało 22 uczniów z kla-
sy eksperymentalnej (w tym 10 chłopców  
i 12 dziewczynek) i 18 z klasy kontrolnej  
(9 dziewczynek i 9 chłopców), natomiast  
w czerwcu – 20 uczniów klasy ekspery men-
tal nej (w tym 9 chłopców i 11 dziewczy-
nek) i 16 z klasy kontrolnej (10 chłopców  
i 6 dziewczynek).

W klasie eksperymentalnej dwa z trzech 
zajęć wychowania fizycznego w tygodniu 
prowadzone były z wykorzystaniem piłek 
edukacyjnych „edubal”; w klasie kontrolnej 
wszystkie zajęcia prowadzone były w spo-
sób tradycyjny. badania koordynował kie-
rownik projektu dr andrzej rokita. Prze-
prowadzone zostały w możliwie zbliżonych 
warunkach (miejsce, pora dnia, czas).

zdolność koordynacyjna, jaką jest orien-
tacja przestrzenna, zdiagnozowana została 
za pomocą testu „bieg do piłek” [8], którego 
rzetelność i trafność potwierdzona została 
wcześniej przez innych badaczy. W niniej-
szym eksperymencie zamiast piłek lekar skich 

o różnych kolorach wykorzystane zostały 
piłki edukacyjne z cyframi od 1 do 5 (co jest 
zgodne z założeniami testu).

Materiał empiryczny opracowano posłu-
gując się metodami statystyki opisowej. ana-
liza statystyczna objęła takie charakterystyki 
liczbowe, jak średnia arytmetyczna i odchy-
lenie standardowe. W celu określenia istot-
ności różnic wyników wykorzystano test 
Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona dla 
rozkładu nieparametrycznego. W analizie sta-
tystycznej uwzględniono surowe wyniki, po-
nieważ analiza jakościowa wykazała brak 
różnic między uczniami. Wszyscy uczniowie 
zawsze osiągali wynik oceniany na ocenę 
niedostateczną.

WYniKi

analiza wyników objęła porównanie rezulta-
tów uczniów z klasy eksperymentalnej i kon-
trolnej w obrębie płci. Chcąc określić różnice 
pod względem płci, dokonano również po-
równania wyników chłopców i dziewcząt.

W próbie biegu do piłek różnice statys-
tycznie istotne na początku roku wystąpiły 
jedynie w grupie dziewcząt (średnia uczennic 
klasy eksperymentalnej wyniosła 25,95, nato-
miast klasy kontrolnej 29,53, tab. 1), przy 
czym grupa dziewcząt klasy kontrolnej 
okazała się bardziej zróżnicowana niż grupa 
ich rówieśnic z klasy eksperymentalnej (wska-
zują na to odchylenia standardowe) (tab. 1). 
Pod koniec roku szkolnego nie zaobserwo-
wano różnic wyników obu tych grup i w ba-
daniu drugim różnice statystycznie istotne 
wystąpiły jedynie w grupie chłopców (na ko-
rzyść klasy eksperymentalnej). Średnia ucz-
niów klasy eksperymentalnej wyniosła 23,47, 
natomiast uczniów klasy kontrolnej 26,13 
(tab. 1). Ponadto analiza wyników wykaza-
ła również, że uczniowie z klasy kontrolnej 
stanowią bardziej zróżnicowaną grupę niż 
uczniowie z klasy eksperymentalnej, na co 
wskazują odchylenia standardowe. Porów-
nując wyniki w obrębie płci, stwierdzono, 
że tylko w badaniu pierwszym różnica śred-
nich wyników chłopców i dziewcząt klasy 
eksperymentalnej była statystycznie istotna 
(na korzyść chłopców) (tab. 2). Jednakże 
pod koniec roku owe różnice między chłop-
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cami a dziewczynkami nie wystąpiły. z dużą 
dozą ostrożności można zatem stwierdzić, 
że klasa eksperymentalna, zwłaszcza chłopcy, 
w próbie biegu do piłek była lepsza od klasy 
kontrolnej. okazało się również, że płeć nie 
jest determinantem orientacji w przestrzeni 
w badanych grupach.

dYsKUsJa

od 2002 r. ukazało się wiele prac doty-
czących wykorzystania piłek edukacyjnych 
„edubal” w kształceniu zintegrowanym oraz 
związ ków między wprowadzeniem piłek edu-
kacyjnych na zajęciach a sprawnością fi-
zyczną i intelektualną ucz niów. analizując 
literaturę, można zauważyć związki między 
motorycznością a osiągnięciami szkolnymi. 
Wielu autorów [m.in. 6, 7, 9] potwierdza 
istnienie związków między wykorzystaniem 
piłek edukacyjnych a rozwojem intelektual-
nym uczniów, przede wszystkim w zakresie 
pisania oraz czytania. badania dotyczące za-
leżności między zastosowaniem piłek edu-
kacyjnych a sprawnoś cią fizyczną uczniów 

[7, 9] wykazały natomiast, że zajęcia ruchowe 
z wykorzystaniem piłek „edubal” determi-
nują sprawność fizycz ną w tym samym stop-
niu, co zajęcia prowadzone w sposób trady-
cyjny. autorzy omawianych prac skupili się 
jednak głównie na Międzynarodowym Teście 
sprawności Fizycznej, a przeprowadzając ba-
dania sprawności fizycznej dzieci pominęli 
te, które dotyczyły związków między wyko-
rzystaniem piłek edukacyjnych a zdolnoś-
ciami koordynacyjnymi, w tym orientacją 
przestrzenną (co jest tematem niniejszej pra-
cy). Jak pisze Wójcik-Grzyb, „dziecko o wyż-
szym stopniu orientacji w przestrzeni spraw-
niej pisze, popełniając coraz mniejszą liczbę 
błędów, oraz płynniej i bieglej czyta” [3,  
s. 339]. zasadne zatem jest, aby poszukiwać 
sposobów na rozwijanie owej zdolności ko-
ordynacyjnej u dzieci. dlatego też określe-
nie związków między wykorzystaniem piłek 
edukacyjnych a orientacją w przestrzeni było 
celem niniejszej pracy.

Podobnie jak w badaniach wyżej wymie-
nionych autorów, również w opisanych tu-
taj program zajęć ruchowych z wykorzysta-
niem piłek edukacyjnych nie zdeterminował 

Tab. 1. Średnie wartości czasu biegu uczniów do piłek – porównanie w obrębie klas

Płeć badanie

Klasa 
eksperymentalna

Klasa  
kontrolna

Test Manna-  
Whitneya

N SD N SD U Z p

Chłopcy
i 10 25,17 2,18 9 25,25 2,05 44,5 0,041 0,967
ii 9 23,47 1,67 10 26,13 3,46 19 2,123 0,034*

dziewczynki
i 12 25,95 2,35 9 29,53 4,32 24,5 2,096 0,036
ii 11 25,92 3,61 6 27,94 3,76 20,0 1,307 0,191

* zróżnicowanie statystycznie istotne (p < 0,05)

Tab. 2. Średnie wartości czasu biegu uczniów do piłek – porównanie w obrębie płci

Klasa badanie
Chłopcy dziewczynki Test Manna-  

Whitneya

N SD N SD U Z p

eksperymentalna
i 10 25,17 2,18 12 25,95 2,35 46,0 0,923 0,356
ii 9 23,47 1,67 11 25,92 3,61 28,0 1,633 0,102

Kontrolna
i 9 25,25 2,05 9 29,53 4,32 14,5 2,296 0,022*
ii 10 26,13 3,46 6 27,94 3,76 27,0 0,325 0,745

* zróżnicowanie statystycznie istotne (p < 0,05)
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omawianej zdolności (orientacji w prze-
strze ni). Jednakże mając na uwadze postu-
laty kształcenia zintegrowanego, kształcenia 
wielostronnego, łączącego różne sfery aktyw-
ności dziecka, uzasadnione wydaje się pro-
wadzenie dalszych badań dotyczących wy-
korzystania piłek edukacyjnych „edubal” 
podczas zajęć ruchowych w nauczaniu zin-
tegrowanym.

WniosKi

zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek 
edukacyjnych „edubal” wpływają na zmianę 
orientacji czasowo-przestrzennej tak samo, 
jak zajęcia ruchowe prowadzone tradycyjnie.

różnice w poziomie orientacji prze-
strzennej między chłopcami a dziewczętami 
w ciągu roku uległy zmianom. na początku 
roku szkolnego między wynikami chłop-
ców i dziewcząt istniały różnice statystycz-
nie istotne, natomiast pod koniec roku owe 
różnice zanikły.
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