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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu rekreacji i 
teorią rekreacji w kontekście przemian cywilizacyjnych dokonujących się we 
współczesnych społeczeństwach oraz zaznajomienie ze znaczeniem aktywności fizycznej 
jako środka profilaktycznego służącego zachowaniu i pomnażaniu zdrowia z 
uwzględnieniem dorobku nauk przyrodniczych i społecznych. Celem praktycznym jest 
wypracowanie przez studentów umiejętności organizowania zajęć rekreacyjnych oraz 
umiejętności opisu i interpretacji zjawisk związanych z działaniem placówek 
rekreacyjnych.

Warunki wstępne

Wiedza
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu biologicznego i 
społecznego rozwoju człowieka.

Umiejętności
Student umie w ogólnym zakresie analizować wpływ zróżnicowanej 
aktywności fizycznej na organizm człowieka

Kursy
Brak
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Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

W01, zna historię rekreacji i jej klasyfikację oraz 
rozumie podstawowe pojęcia dotyczące 
rekreacji fizycznej 

W02,charakteryzuje i rozumie wpływ rekreacji 
fizycznej na prozdrowotny styl życia 
współczesnego człowieka  definiuje 
podstawowe pojęcia dotyczące czasu wolego i 
jego aktywnego wykorzystania 

W03 określa podstawowe uwarunkowania 
rozwoju rekreacji fizycznej oraz aktywnego 
wykorzystania czasu wolnego 

W04, zna przykładu umów z zakresie 
organizacji imprez rekreacyjnych,
 
W05 zna zasady BHP podczas organizacji 
imprez rekreacyjnych 

K_W01 K _W02 

K_W08 K_W16

K_W10 K_W12 
K_W16

K_W20 K_W22

K_W24

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

U01 Potrafi przygotować materiały promocyjne 
dla organizowanych działań o charakterze 
rekreacyjnym.

U02 Umie wykorzystać zdobytą  wiedzę w 
samodzielnym tworzeniu oraz realizacji imprez 
rekreacyjnych. 

U03 Potrafi przedstawić stworzony przez siebie 
projekt imprezy rekreacyjnej w formie 
multimedialnej.

U04 Samodzielnie ocenia ryzyko związane z 
poszczególnymi formami turystyki 
kwalifikowanej 

K_U01 K_U02 

K_U04 K_U06 K_U07

K_U10 K_U11

K_U12
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Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

K01 Ma świadomość konieczności 
permanentnego podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych oraz dbania o dobrą 
kondycję fizyczną. 

K02 Ma świadomość konieczności 
propagowania prozdrowotnego stylu życia w 
oparciu o różnorodne formy rekreacji ruchowej. 

K03 Ma świadomość konieczności 
propagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia

K_K01 K_K02

K_K02 K_K05

K_K05

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Razem 30

Forma 
zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone  w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych i 
metod aktywizujących słuchaczy oraz ćwiczeń, których finałem są projekty indywidualne 
oraz grupowe. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych,  a także podczas imprez o 
charakterze sportowo - rekreacyjnym. Wykłady w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.
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Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 x x x
W02 x x x
W03 x x x
W04 x x x
W05 x x x
U01 x x x
U02 x x x
U03 x x
U04 x x x
K01 x
K02 x
K03 x

Kryteria oceny

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który wykazał się aktywnością 
indywidualną podczas dyskusji,  uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu 
pisemnego. 

Zaliczenie ćwiczeń: ocena wynika z poprawności przygotowania 
projektów indywidualnych (20%) i grupowego (15%), prezentacji 
multimedialnej (15% ) oraz obecności na zajęciach (50%).

Uwagi
Obecność na wykładach obowiązkowa.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:
1. Teoria rekreacji jako przedmiot nauczania, jej treści, funkcje i rola w procesie studiów. 
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Podstawowe pojęcia i terminologia z zakresu rekreacji. 
2.  Zarys historii rekreacji.
3. Miejsce rekreacji ruchowej w kulturze fizycznej oraz jej znaczenie (zdrowotne i 
społeczne) w życiu człowieka.
4. Funkcje rekreacji ruchowej.
5. Rola rekreacji ruchowej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
6.  Pedagogiczne i psychologiczne podstawy rekreacji.
7. Socjologiczne aspekty rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu 
wolnego. 
8.  Nowoczesne tendencje w rozwoju rekreacji, status społeczny instruktora rekreacji 
fizycznej.

Ćwiczenia: 
1. Podstawowe pojęcia i definicje teorii rekreacji i ich analiza.
2. Metody prowadzenia rekreacji ruchowej (metody wychowania, metody przekazywania i 
zdobywania wiedzy, metody realizacji zadań ruchowych, metody nauczania ruchu).
3. Formy rekreacji ruchowej (formy organizacyjne i formy prowadzenia zajęć). 
4. Struktura zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem warunków, wieku, płci uczestników..
5. Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
6. Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych.
7. Zajęcia rekreacyjne osób starszych.
8. Organizacja imprez rekreacyjnych, funkcjonowanie placówek rekreacyjnych.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim):
recreation, activ recreation, passive recreation, leisure time, healthy lifestyle

Wykaz literatury podstawowej:

1.Bielec G., Półtorak W., Warchoł K., 2011, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, 
Proksenia, Kraków 2. Napierała M., Muszkieta R. 2011. Wstęp do teorii rekreacji. 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. 3. Winiarski R. (red.). 2011. Rekreacja i 
czas wolny. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.  4. Dąbrowski A., 2006, Zarys 
teorii rekreacji ruchowej, Almamer, AWF Warszawa. 5. Kwiek M. Aktywny fizycznie 
senior w roli animatora sportu w rodzinie. Konferencja Człowiek w zdrowiu i chorobie, 
Tarnów 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1.Corbin C. B., Welk G. J., Corbin W. R., Welk K. A. 2007. Fitness i wellness, kondycja, 
sprawność, zdrowie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. 2.Drabik J., 1995, Aktywność fizyczna 
w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, AWF, Gdańsk 3.Dudek D., 2005, Materiały 
pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej, Proksenia, Kraków. 4. 
Kiełbasiewicz - Drozdowska I., Siwiński W. 2001. Teoria i metodyka rekreacji 
(zagadnienia podstawowe). AWF. 5. Mędrela – Kuder E., Kwiek M., 2007, Sposób 
spędzania wolnego czasu przez gimnazjalistów, Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), 
supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. 6. Mędrela – Kuder E., Kwiek M., 
2007, Ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia elementy stylu życia gimnazjalistów, Ann. 
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UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w 
kontakcie z 

prowadzącymi

Wykład 15
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z 
prowadzącym

30

liczba godzin pracy 
studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub 

referatu po zapoznaniu się z niezbędną 
literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na 
podany temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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