
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

SPECJALIZACJA – ANIMATOR CZASU 

WOLNEGO  

TR/SPC/ACW 48f 16 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr I/5,6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Wykłady 45h (w tym: 36h kontaktowe, 9h 

learning)  

Ćwiczenia 60h (w tym: 48h kontaktowych, 

12h e-learning) 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

Warsztaty 

Wolontariat 

Wymagania wstępne Poziom 4 

Teoria rekreacji 

Metodyka Rekreacji, 

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 

Fizjologia człowieka z anatomią, 

Podstawy psychologii 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Praca w grupach-projekt 

metoda zadaniowa, problemowa, warsztaty; 

praca w grupach 

e-learning, samoocena wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób zaliczenia: Egzamin 

Forma zaliczenia 

Egzamin pisemny i egzamin praktyczny 

Aktywność na zajęciach 100% 

Prezentacja  

Udział w praktykach – wsparcie działań 

animacyjnych przy imprezach dla różnych 

grup wiekowych 

Ocena końcowa ćwiczeń 

Średnia ocen z elementów cząstkowych 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1 – zapoznanie uczestników z metodami animacji i prowadzenia zajęć aktywizująco-animacyjnych 

w różnych grupach wiekowych.  

C2 – Przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z różnymi grupami 

odbiorców. 



C3 – Nauka i doskonalenie przygotowywania imprez animacyjnych dla różnych grup wiekowych 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 

Zawód animatora czasu wolnego – sylwetka 

zawodowa 

- rola i zadania animatora 

- kwalifikacje zawodowe 

- typy osobowościowe 

- zasady oddziaływania na grupę 

- kultura osobista i aparycja 

- program osobistego rozwoju animatora 

- prawa i obowiązki animatora (m.in. w hotelu) 

 

 

8 

 

 

K_W08 

C1 

C2 

C3 

 

Funkcje i rodzaje animacji 

- rola i znaczenie animacji w procesie ontogenezy 

- wprowadzanie do animacji czasu wolnego 

- cele i funkcje animacji 

-  typy animacji 

- specjalizacje animatora czasu wolnego 

6 K_W07 

 

Prawne uwarunkowania pracy animatora 

- aspekty organizacyjno-prawne w sporcie 

- organizacja i zarządzanie w sporcie 

- organizacja imprez masowych / aspekty prawne 

- współpraca z organizacjami i klubami  

- organizacje pozarządowe 

3 K_W11 

 

Teoria i metodyka pracy animatora 

- metody, formy, środki w procesie ontogenezy 

- wybrane przykłady animacji dla dzieci i 

młodzieży, dorosłych, seniorów, grup 

międzypokoleniowych (zajęcia w wodzie, zajęcia 

taneczne, zajęcia plastyczne, organizacja 

wieczorków) 

10 
K_W15 

K_W16 

 

Psychologia w pracy animatora 

- zasady zachowania  

- motywacja w pracy animatora 

- mowa ciała 

- komunikacja z grupą 

- podstawy psychologii potrzeb 

- kreatywność 

- burza mózgów i współdziałanie 

- budowanie pozytywnego klimatu 

- konflikty w pracy animatora 

- sytuacje problemowe w grupie 

- radzenie sobie ze stresem w pracy animatora 

4 
K_W15 

K_W16 

 
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 

przedlekarska  
4 K_W17 

 

Komunikacja i autoprezentacja 

- prezentacja programu animacyjnego 

- umiejętność pracy z mikrofonem 

- mowa ciała 

- komunikacja z turystami 

- ubiór w pracy 

- zachowanie animatora w pracy 

- zachowanie na scenie 

- relacje z obsługą hotelu / ośrodka 

6  

 
Zasady organizacji wybranych imprez: 

- sportowo-rekreacyjne (m.in. na Sali, boisku, w 
10 

K_W07 

K_W08 

C1 

C2 



parku, eventy) 

- mini disco 

- karaoke 

- konkursy plastyczne i muzyczne 

- taneczne 

- integracyjne 

- warsztaty tematyczne: polskie bajki i legendy, 

obrzędy i zwyczaje, animacje wieczorne i nocne 

- przygotowanie dziennego i wieczornego 

programu animacyjnego 

- program dla dzieci w mini klubie 

K_W15 

 

C3 

 

Pedagogika czasu wolnego 

- pedagogika zabawy (cechy pedagogiki zabawy) 

- wychowanie do czasu wolnego  

- pedagogika zabawy w aspekcie praktycznym: 

nauka przez zabawę 

- pedagogika zabawy w pracy z grupą 

- rodzaje zabaw 

4 

K_W07 

K_W08 

K_W15 

 

 

Zdrowy styl życia 

- fizjologia człowieka 

- promocja zdrowia 

- aktywność fizyczna 

- podstawy treningu zdrowotnego 

- formy rekreacji w pracy animatora 

- zdrowe nawyki żywieniowe 

- rola snu 

- potrzeby różnych grup wiekowych 

- zagrożenia cywilizacyjne 

- zachęcenia do zdrowego stylu życia 

- współpraca ze m.in. szkołami oraz JST w celu 

promowania zdrowego stylu życia 

5 
K_W15 

K_W16 

 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Moduł: Dzieci i młodzież 

- gry i zabawy 

- mini gry zespołowe (m.in. turnieje, zawody) 

- wybrane formy rekreacyjne (m.in. zabawy w 

wodzie, zumba, workout’y dla dzieci, 

speedbadminton, dyski, NW) 

- gry i zabawy integracyjne 

- animacje plastyczne, muzyczne, taneczne, 

teatralne 

- zabawy rozluźniające 

-zabawy tematyczne 

- zabawy dydaktyczne 

- gry planszowe 

- zabawy fabularyzowane 

- animacje dla dużych grup 

- animacja w plenerze (m.in program działań na 

złą pogodę) 

- quizy, konkursy talentów itp. 

- zabawy z chustą 

- wieczorki 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

2 Moduł: Dorośli 

- gry i zabawy 

 

 

 

 



- mini gry zespołowe (m.in. turnieje, zawody) 

- wybrane formy rekreacyjne (m.in. 

aquaaerobic, fitness, zajęcia przy muzyce, 

nauka tańca, speedbadminton, kompensacyjne, 

NW) 

- gry i zabawy integracyjne 

- animacje przy muzyce (zumba, taniec w kręgu 

itp.) 

- zabawy rozluźniające 

-zabawy tematyczne 

- gry planszowe 

- zabawy fabularyzowane 

- animacje dla dużych grup 

- animacja w plenerze (m.in program działań na 

złą pogodę) 

- quizy, konkursy talentów itp. 

- wieczorki 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 
K_W08 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U07 

K_U11 

K_U18 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

K_K06 

K_K07 

K_K08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

3 Moduł: Seniorzy 

- gry i zabawy 

- wybrane formy rekreacyjne (m.in. m.in. 

aquaaerobic, fitness, zajęcia przy muzyce, 

nauka tańca, speedbadminton, kompensacyjne, 

NW, łuki) 

- gry i zabawy integracyjne 

- animacje plastyczne, muzyczne, taneczne 

- zabawy rozluźniające 

-zabawy tematyczne 

- gry planszowe 

- animacje dla dużych grup 

- animacja w plenerze (m.in program działań na 

złą pogodę) 

- quizy, konkursy talentów itp. 

- wieczorki 

- zabawy z chustą 

15 

C1 

C2 

C3 

4 Moduł: Grupy międzypokoleniowe 

- gry i zabawy 

- ćwiczenia w pracach 

- integracja międzypokoleniowa 

- mini gry zespołowe (m.in. turnieje, zawody) 

- wybrane formy rekreacyjne (m.in. zabawy w 

wodzie, zumba, speedbadminton) 

- animacje plastyczne, muzyczne, taneczne, 

teatralne 

- zabawy rozluźniające 

-zabawy tematyczne 

- zabawy dydaktyczne 

- gry planszowe 

- zabawy fabularyzowane 

- animacje dla dużych grup 

- animacja w plenerze (m.in program działań na 

złą pogodę) 

- quizy, konkursy talentów itp. 

- wieczorki 

- zabawy z chustą 

15 

C1 

C2 

C3 

 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 



Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

36 1,4 Godziny kontaktowe – wykłady   

48 2 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

21 0,8 Godziny kontaktowe – e-learning   

50 2 Praca z literaturą   

65 2,9 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów 
  

65 2,9 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

30 1,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

75 3,5 Praktyki, wolontariat   

390 16 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 5,4 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: w ramach przedmiotu studenci uczą 

się praktycznego działania, z konkretną grupą odbiorów. Duży nacisk położony jest na współpracę z 

praktykami w obszarze animacji oraz przełożenia wiedzy teoretycznej na działanie praktyczne, na 

rzecz środowiska 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Organizacja imprezy animacyjnej 

Przygotowanie konspektów imprez dla różnych grup obiorców 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Vademecum animatora – kompendium zabaw animacyjnych. Centrum Akson 

2. Bączek J., Miszlat T., Od amatora do animatora. Warszawa 2015 

3. Bączek J., Animator czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla animatorów. 

Stageman Polska 2009 

4. Bączek J., Animacja czasu wolnego. Stageman Polska 2008 

5. Kozdroń A., Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i 

rodziców. Wydawnictwo Delfin 2014 

6. Litwica P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego. Proksenia 2010 

7. Pięta J., Pedagogika czasu wolnego. Warszawa 2004 

8. Podwysocka J., Animator czasu wolnego. E-book 

9.  

Literatura uzupełniająca (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

Aktualne artykuły naukowe dotyczące roli i znaczenia animacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 5 efektów, 

30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 
Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Student zna podstawy i formy 

organizacji czasu wolnego w 

turystyce i rekreacji praz 

wykorzystania rekreacji i turystyki 

jako formy aktywizacji 

Wykład 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_W07 

K_W08 

S1P_W02 

S1P_W04 

M1_W10 

Zna podstawy prawne, w 

szczególności w zakresie jego 

regulacji w działalności turystycznej 

i rekreacyjnej. 

Wykład 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_W11 
M1_W08 

S1P_W07 

Student zna i rozumie istotę i 
znaczenie rekreacji ruchowej 
różnych grup społecznych w 
różnych okresach życia człowieka 
oraz rolę wypoczynku w zdrowym 
stylu życia. 

 

 

Wykład 

 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_W15 

K_W16 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W06 

M1_W07 

 

Zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 
Wykład Egzamin K_W17 M1_W05 

Potrafi zdiagnozować, sformułować 

cele i dobrać metody, zorganizować 

i przeprowadzić (zajęcia 

animacyjne) imprezę animacyjną, 

dostosowaną do określonych 

warunków oraz zainteresowań i 

potrzeb uczestników, posługiwać się 

podstawowym sprzętem i aparaturą 

stosowaną w turystyce i rekreacji. 

Ćwiczenia 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

   K_U07 

  K_U11  

 

M1_U10 

S1P_U06 

M1_U10 

S1P_U07 

M1_U01 

M1_U02 

M1_U05 

   S1P_U01 

Student potrafi przygotować raport / 

sprawozdanie pisemne z 

realizowanego projektu 
Ćwiczenia 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_U18 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

Współpracuje w grupie, poprawnie 

się komunikuje z grupą, ponosi 

odpowiedzialność za swoje 

działania – postępuje etycznie, 

swoim zachowaniem zachęca do 

aktywności, doskonali swoje 

umiejętności 

ćwiczenia 

Egzamin 

Zadanie 

projektowe 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 
M1_K06 

S1P_K04 
M1_K01 

S1P_K06 

M1_K03 

 

Autor programu: dr Anna Leś 

 

 


