
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

TEORIA REKREACJI TR/1/PK/T

REK 

  15  3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) 15/15 (w tym: 13 godzin kontaktowych, 2h e-

learning) + 3 h konsultacje 

 

Język wykładowy j. polski 

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

dyskusyjne, sondaż środowiskowy 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: brak 

Założenia wstępne: poziom kwalifikacji 4 

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: egzamin, zaliczenie z 

oceną 

Formy zaliczenia: - egzamin pisemny: dłuższa 

wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 

problemu), 

- zaliczenie ustne / kolokwium, 

- eseje/ wypracowania 

- prace semestralne 
Ocena końcowa z ćwiczeń: - ustalenie oceny 

zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 

otrzymywanych w trakcie trwania semestru za 

określone (konkretne) działania / wytwory pracy 

studenta. 

1. Prezentacja jednego z tematów (praca 

w grupie) 

2. Opracowanie diagnozy środowiskowej 

dotyczącej możliwości realizacji 

rekreacji w wybranych miejscach 

(praca w grupie). 

3. Opracowanie jednej z form promocji i 

animacji aktywności ruchowej. 

4. Egzamin ewaluacyjny (początek 

maja). 

5. Autoanaliza jakości życia. 

6. Egzamin końcowy. 

7. Ocena sumatywna. 

Egzamin przykładowe zagadnienia 

egzaminacyjne: 

Cechy współczesnego sportu dla wszystkich 

w tle dwoistości istoty ludzkiej; 

Wyznaczniki uczestnictwa w rekreacji 



ruchowej w poszczególnych etapach 

ontogenezy; 

Znaczenie realizacji minimum aktywności 

ruchowej 

Animacja w rekreacji – efektywność. 

 

  

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 Lic

zb

a 

go

dzi

n 

Efekt 

Kształcen

ia 

Cele 

przed

miotu 

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 Lic

zb

a 

go

dzi

n 

Efekt 

Kształc

enia 

 ele 

przedmi

otu 

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 

13 

2 

0,5 Godziny kontaktowe – wykłady 

 e-learning 

13 

2 

0,5 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 

e-learning 

15 0,5 Praca w czytelni 

3 0 Godziny kontaktowe- konsultacje 

15 0,5 Praca z literaturą 

15 0,5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 

93 3 …   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 ECTS 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: Teoria rekreacji 

systematyzuje wiedzę nt. pracy w rekreacji ruchowej. Wspiera samodzielną refleksję 

nad wyborem najbardziej efektywnych sposobów rozwiązań praktycznych w procesie 

rekreacji ruchowej. 

 

 

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. Wolańska T., Salita J., Piotrowska H., Sport dla wszystkich w cyklu życia. w:     

    „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1998, nr 2 

     2. Dąbrowski A., Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego      

     uwarunkowania. Warszawa- Płock 2003, AWF, SWPW. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Wolańska T., Lisowska J. red., Sport dla wszystkich. Wybrane dyscypliny,     

    Warszawa 1997  

2. Woynarowska B., Edukacja dla zdrowia, ”Lider” 2000,  nr 3 

 

 

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_W10 

 

S1P_W04 

związków rekreacji ruchowej z  

socjologią, psychologią, fizjologią i 

innymi naukami; 

wykład + 

ćwiczenia 

Egz. ewal. 

+ 

prezentacja 

grupowa 

K_W02 

 

M1_W03 

 

rozumieniem : znaczenia rekreacji 

ruchowej w obszarze nauk o kulturze 

fizycznej i   jej związków z praktyką; 

ćwiczenia Omówienie 

raportu z 

sondażu 

środowiskowe

go 

K_W08 

 

M1_W10 

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 Prezentacja 

wybranego 

problemu 

K_U20 

 

 

K_W08 

 

M1_U04 

S1P_U08 

 

 
M1_U04 

S1P_U08 
 

pracy w grupie; ćwiczenia Wspólne 

prezentacje, 

projekty 

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 Tworzenie 

programów 

animacyjnych 

i 

wzmacniający

ch 

uczestnictwo 

K_U20 

 

M1_W04 

S1P_U08 

Aktywną postawą wobec: 

promowania zdrowia i sprawności 

fizycznej; kontynuowania uczenia się 

permanentnego; 

Wykład + 

ćwiczenia 

Samoocena 

jakości życia; 

analiza 

współczesnyc

h narzędzi 

pracy w 

rekreacji 

K_W16 

 

K_K07 

 

M1_W06 

 
M1_K01 

S1P_K06 

ponoszenia odpowiedzialności za 

rzetelność w tworzeniu i realizacji 

programów aktywnego wypoczynku; 

Wykład + 

ćwiczenia 

Projekty 

programów 

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 

Egz.n.t. 

wartości rr 

w 

ontogenezie 

K_K06 

 

M1_K06 

 

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

Lipko-Kowalska 

 

Data opracowania: październik 2017 

 


