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Opis kursu (cele kształcenia)

Po ukończeniu kursu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu teorii rekreacji i 
czasu wolnego oraz ogniwa procesu rekreacji, Potrafi określić wpływ rekreacji na psychiczne i 
fizyczne zdrowie człowieka i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jak również 
skonstruować scenariusz zajęć ruchowych. Wie jakie mogą występować motywy, jak i bariery 
podejmowania aktywności 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 Podstawy rekreacji.

Efekty uczenia się
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Wiedza

Efekty uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

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

W02, definiuje podstawowe pojęcia dotyczące czasu
wolego i jego aktywnego wykorzystania.

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

K_W01, K_W12

K_W01, K_W04, K_W07, 
K_W08

K_W03, K_W04, K_W16

Umiejętności

Efekty uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01, potrafi wyszukiwać i odpowiednio wykorzystywać
informacje z krajowej literatury przedmiotu w zakresie
podstaw rekreacji.

U02, analizuje zdobytą wiedzę, wyciąga wnioski.

K_U01, K_U02, K_U10

K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U12

Kompetencje 
społeczne

Efekty uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01 rozumie potrzebę upowszechniania postaw
sprzyjających zaangażowaniu w przygotowywanie i
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i
prozdrowotnego stylu życia.

K02 rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji i poszerzania wiedzy.

K_K02, K_K11

K_K02, K_K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15

Forma zal. Egzamin

Opis metod prowadzenia zajęć
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Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych (również e-
learning) i warsztatowych metod aktywizujących studentów. 

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 X x X x
W02 X x X x
W03 X x X x
U01 X x X x
U02 X x X x
K01 X x X x
K02
...

Kryteria oceny  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min 60%) 
z egzaminu pisemnego. Egzamin w formie stacjonarnej.

Uwagi Obecność na wykładach obowiązkowa.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Podstawowe pojęcia, terminologia, podział rekreacji ruchowej - powtórzenie i 
usystematyzowanie wiadomości.

2. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji.
3. Biologiczne podstawy rekreacji. Funkcje, cele, motywy, bariery i skutki podejmowania 

aktywności rekreacyjnej – 2 godz.
4. Zdrowotna funkcja rekreacji.
5. Psychologia rekreacji fizycznej. Rekreacja jako sposób przeciwdziałania stresom. 

Postawy i ich kształtowanie. Motywacja w rekreacji. Elementy społecznej psychologii 
rekreacji – 2 godz.

6. Socjalizacja i wychowanie do aktywnego wypoczynku. Rola szkoły i rodziny w 
wychowaniu do rekreacji, inne środowiska wychowania i socjalizacji 

7.   Przykłady i struktura zajęć rekreacyjnych – przygotowanie i rola animatora rekreacji 
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ruchowej. Kształcenie animatora.
8.   Marketing w rekreacji.
9.   Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych.
10. Gospodarowanie przestrzenią w parkach krajobrazowych.
11. Egzamin. 

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Recreation, free time, welness, healthy lifestyle, sport

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. Siwiński W., Pluta B. 2010. Teoria i metodyka rekreacji. AWF Poznań.
4. Winiarski R. (red.). 2011. Rekreacja i czas wolny. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 

Warszawa.
5. Kwiek M., Korzeniowska J. „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 

Krynica-Zdrój w ostatnich 10-ciu latach”.Rozdział w monografii:Tradycje i perspektywy 
rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie-Zdroju w kontekście europejskim. Kultura 
uzdrowiskowa w Europie, t. 12. 

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. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w 
różnych okresach życia.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
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liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) -

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 25

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

-

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

-

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3


