
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Teoria rekreacji TR/1/PK/TREK   15  3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  

Wykłady-15 (w tym 2h e-learning) 

Ćwiczenia-15 (w tym 2h e-learning) 

Język wykładowy j. polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, panele 

dyskusyjne, sondaż środowiskowy 

 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 4 

Założenia wstępne: brak 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy z prezentacją multi. 

m. projektów, praca w grupach, dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, projekt praktyczny 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: ocena sumatywna 

Formy zaliczenia: kolokwium pisemne, zadanie 

projektowe, aktywność na zajęciach, egzamin testowy 
Ocena końcowa z ćwiczeń: - ustalenie oceny 

zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 

otrzymywanych w trakcie trwania semestru za 

określone (konkretne) działania / wytwory pracy 

studenta. 

1. Zadanie projektowe 

2. Aktywność na zajęciach  

3. Egzamin testowy 

4. Egzamin końcowy 

Egzamin przykładowe zagadnienia 

egzaminacyjne: 

Wyznaczniki uczestnictwa w rekreacji 

ruchowej w poszczególnych etapach 

ontogenezy; 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest: 

C1: wprowadzenie studentów w podstawową problematykę teorii rekreacji ruchowej,  

C2: zapoznanie z determinantami uczestnictwa w aktywnym ruchowo wypoczynku i jego 

uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi 

C3: oraz najnowszymi kierunkami rozwoju sportu dla wszystkich 

 

 

 

 

 



Treści programowe 

Wykłady:  

 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Problematyka definicyjna 

(2h). Socjalizacja i 

wychowanie do 

aktywnego wypoczynku. 

Rola szkoły w 

wychowaniu do 

rekreacji, inne 

środowiska wychowania 

i socjalizacji (2h).  

Bariery uczestnictwa w 

rekreacji ruchowej(1h). 

Związki turystyki, 

rekreacji z kulturą 

wypoczynku, kulturą 

fizyczną(1h).  

6 K_W08 

K_K06 

 

C1, C3 

 Cechy współczesnego 

sportu dla 

wszystkich(1h). 

Samokontrola i 

samoocena w 

rekreacji(2h). Aktywny 

wypoczynek a zdrowie, 

wykorzystanie form 

ekstremalnych i 

aerobowych w prewencji 

chorób cywilizacyjnych 

(szczególnie 

utajonych)(1h). 

5 K_W02 

 
C2, C3 

 Animacja, animator, 

integracja, mowa ciała 

jako narzędzie pracy 

instruktora rekreacji 

ruchowej(2h). Obrzeża 

aktywnego wypoczynku- 

warunki naturalne jako 

wsparcie racjonalnego 

wypoczynku(1h). 

Kształcenie kadr 

rekreacji na poziomie 

krajowym i 

europejskim(1h). 

 

4 K_W16 

 

K_K07 

 

C3 

 

 



Ćwiczenia:  
 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

ele 

przedmiotu 

1. Czas wolny i rekreacja w 

cyklu życia człowieka. 

Zmieniające się motywy 

i potrzeby dotyczące 

rekreacji. Organizacyjno- 

metodyczne formy 

rekreacji- klasyfikacja.. 

Organizacja rekreacji w 

środowisku lokalnym.  

4 K_U20 

 

 

K_W08 

 

C1, C3 

2. Ogniwa rekreacji: 

programowanie, 

realizacja i zakończenie. 

Rekomendacje w 

zakresie minimum 

aktywności ruchowej dla 

współczesnego 

człowieka. Techniki 

pozyskiwania do 

rekreacji, promocja 

zdrowia. 

 

6 K_U18 

K_K04 

K_K06 

 

C2, C3 

3. Akcje promujące 

zdrowie przez aktywność 

ruchową. Rekreacja w 

różnych formach 

turystyki- autokarowa, 

piesza, przygodowa. 

Rola pilota i 

przewodnika jako 

animatora rekreacji. 

5 K_U20 

K_K06 

 

C2 

 

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 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady 

15 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 

10 0,3 Praca w czytelni 

10 0,3 Praca w Internecie 

10 0,3 Praca z literaturą 

15 0,5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 

90  …   

 



Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

1h wykład: Związki turystyki, rekreacji z kulturą wypoczynku, kulturą fizyczną;  

1h ćwiczenia: Organizacja rekreacji w środowisku lokalnym. Akcje promujące zdrowie przez 

aktywność ruchową 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
 

 

1. Szeklicki R. Maciaszek  J., Osiński W. (2012) Aktywność i sprawność fizyczna w 

edukacji, sporcie i promocji zdrowia. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.  

2. Mazurek K.L. (2016) Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i 

sportowej : wybrane zagadnienia. Warszawa : Instytut Sportu - Państwowy Instytut 

Badawczy.  

3. Mogiła-Lisowska J., Nowak D., Czarniecka-Skubina E. (2011) Turystyka i rekreacja 

w promocji zdrowia : monografia.Warszawa : Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 

Gastronomii i Turystyki 

4. Mogiła-Lisowska J.(2013) Żeglarstwo a środowisko naturalne - opinie żeglarzy. 

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.  

5. Woynarowska B.(2008)  Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa. [U.S Department of 

Health and Human Services, Physical activity guidelines for Americanos (2008) 

Washington, DC: US Department of Health and Human Services].  

6. Ząbkowska- Para J.(2016) Wartości i kierunki rozwoju wypoczynku. W: Kosiewicz J., 

Małolepszy E., Drozdek- Małolepsza T. (red.): Filozoficzne i społeczne aspekty sportu 

i turystyki, Częstochowa, s. 291-303. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Krysztofiak H., Mamcarz A., Kopeć G., Podolec P.(2008)  Metody oceny aktywności 

fizycznej i wydolności fizycznej. Forum Profilaktyki 3 (12) 

2. Handbook for Canada’s phisical activity guid to healthy  living (1998) Health Canada, 

Ottawa.  

3. Kubińska Z., Nałęcka D. (2009), Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. 

Biała Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II 

4. Gaweł-Luty E.(2013) Miejsce aktywności fizycznej w kulturze czasu wolnego. Aspekt 

społeczno- pedagogiczny. W: Nowocień J., Zuchora K.: Sport w kulturze zdrowia, 

czasu wolnego i edukacji olimpijskiej. AWF Warszawa 

5. Woynarowska B. (2000), Edukacja dla zdrowia, ”Lider”, nr 3. 

6. Charzewska J., Hubner- Woźniak E. (2014) Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój 

w okresie postnatalnym. Metody badań, wyniki, interpretacja, Warszawa.  

7. Pawlikowska-Piechotka A.(2016) Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier. 

Monografie, AWF Warszawa. 

8. Kosiewicz J., Obodyński K.(2006) Turystyka i rekreacji wymiary teoretyczne i 

praktyczne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. 

 

 

 

 

 

http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Mogi%B3a-Lisowska+Jolanta+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Nowak+Dorota+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Czarniecka-Skubina+Ewa+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Mogi%B3a-Lisowska+Jolanta+


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 Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Podstawową wiedzą  na temat  miejsca 

rekreacji ruchowej w obszarze nauk o 

kulturze fizycznej, ; podstawowych pojęć  

funkcjonujących w obrębie rekreacji; 

głównych kierunków rozwoju rekreacji 

ruchowej 

wykład Egzamin 

ewaluacyjny 
K_W08 
 

 
M1_W04 

 

S1P_W04 

związków rekreacji ruchowej z  

socjologią, psychologią, fizjologią i 

innymi naukami; 

wykład + 

ćwiczenia 

Egzamin 

ewaluacyjny 
Zadanie 

projektowe 

 

K_W02 

 

M1_W03 

 

rozumieniem : znaczenia rekreacji 

ruchowej w obszarze nauk o kulturze 

fizycznej i   jej związków z praktyką; 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

 

K_W08 

 

M1_W04 

S1P_W04 

Umiejętnością: posługiwania się 

podstawowymi terminami i pojęciami 

z zakresu rekreacji ruchowej, udziału 

w dyskusji/ dłuższej wypowiedzi 

ustnej w formie indywidualnej 

prezentacji na temat związany z 

rekreacją ruchową; 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

 

K_U20 

 

 

K_W08 

 

M1_U04 

S1P_U08 

 

 
M1_U04 

S1P_U08 
 

pracy w grupie; ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

 

K_U18 

K_K04 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

 
S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

 
wyboru właściwych warunków, 

postępowania w procesie rekreacji 

ruchowej 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 
 

K_U20 

 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Aktywną postawą wobec: 

promowania zdrowia i sprawności 

fizycznej; kontynuowania uczenia się 

permanentnego; 

Wykład + 

ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 
 

K_W16 

 

K_K07 

 

M1_W06 

 
M1_K01 

S1P_K06 



ponoszenia odpowiedzialności za 

rzetelność w tworzeniu i realizacji 

programów aktywnego wypoczynku; 

Wykład + 

ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U07 

 

K_K02 

 
M1_U05 

S1P_U01 

S1P_K04 

M1_K03 

przyczyniania się do rozwoju 

uczestnictwa populacji Polaków w 

sporcie dla wszystkich; 

Wykład + 

ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 

K_K06 

 

M1_K06 

 

 

Autor programu: prof. nzw. dr hab. Jolanta Mogiła- Lisowska,  dr Anna Leś, mgr 

Maria Lipko-Kowalska 

 

 

 


