
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

REKREACYJNE FORMY WYPOCZYNKU TR/1/PK/W8 38l 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Wykłady - 15 godzin (w tym 13 godz. 

kontaktowych, 2 g. kontaktowe e-learning 

Konsultacje  -1 godz. kontaktowa 

Niestacjonarne 

Brak 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, e-learnimg,  

Wymagania wstępne Wymagania formalne:poziom4; 

Teoria Rekreacji 

Metodyka Rekreacji 

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru teorii i metodyki rekreacji 

oraz z teorii i metodyki treningu zdrowotnego 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład 

konwersatoryjny 

Praca w grupach dyskusyjnych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Formy zaliczenia 

Praca semestralna – Esej na temat promocji 

zdrowego stylu życia rekomendując dowolnie 

wybraną formę aktywnego wypoczynku  

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

Ocena końcowa sumatywna składa się z: 

-aktywności na zajęciach (50%), 

- ocena i terminowe złożenie pracy 

semestralnej (50%), 

-dodatkowo, wolontariat na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia jako ewentualne 

uzupełnienie nieobecności 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przybliżenie bio-psycho-społecznych wartości różnych form 

aktywnego wypoczynku (C-1)oraz ich umiejętnego doboru w różnorodnych ofertach 

aktywnego wypoczynku (C-2). 

Treści programowe 

Wykłady:  



LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cel 

przedmiotu 

1. Stymulatory uczestnictwa, korzyści, 

bariery a planowanie wypoczynku. 

 

2 K_W15 

K_W16 

C-1 

2. . Formy rekreacji ruchowej jako dyscypliny 

sportowe, bądź rodzaje aktywności 

ruchowej ukazanie ich bio-psycho-

społecznych wartości 

1 K_W16 C-1 

3. Sporty całego życia, współczesne trendy, 

moda. 

2 K_U07 C-1 

4. Prozdrowotne formy fitness. 2 K_U07 C-1 

5. Ekstremalne i sezonowe formy rekreacji. 1 K_U07 C-1 

6. Relaksacyjne formy wypoczynku, zabawy i 

gry ruchowe 

1 K_U07 C-1 

7. Oferta programowa jej dobór w 

zależności od celu, okresu ontogenezy, 

pory roku, możliwości zdrowotnych, 

ekonomicznych, kulturowych, 

wykonywanej pracy zawodowej itd. - 

konfrontacja w praktycznym działaniu 

2 K_K08 C-2 

8. Styl życia - rekomendacje uczestnictwa w 

systematycznej aktywności rekreacyjnej a 

zdrowie i jakość życia 

1 K_K08 C-2 

9. Kreatywne uczestnictwo w kampaniach, 

imprezach, zajęciach realizowanych na 

rzecz promocji zdrowego stylu życia 

2-

learning 

K_K06 C-2 

 

Ćwiczenia:  

brak 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady   

1 0,05 Godziny kontaktowe - konsultacje   

2 0,05 e-learning   

4 0,15 Praca z literaturą   

5 0,25 Przygotowanie prac semestralnej,    

     

25 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 

 

Przedmiot Rekreacyjne formy wypoczynku wykorzystując teoretyczną  wiedzę zdobytą 

w ramach przedmiotów z rekreacji ruchowej na rzecz promocji zdrowego stylu życia 



wpisuje się w profil praktyczny: 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 2 h uczestnictwo /sprawozdanie/ lub analiza 

imprez promujących zdrowy styl życia 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Corbin Ch. B., Welk G.J., Corbin W.R., Welk K.A.: Fundamental Consept of 

Fitness and Wellness, przekład Kowaleczko-Szumowska M., Trojański M.: Fitness 

i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Zysk i s-ka, Poznań 2007. 

2. Dąbrowski A.: Zarys teorii rekreacji ruchowej, Almamer, Warszawa 2006. 

3. Drabik J. (red.): Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia 

fizycznego AWFiS Gdańsk, 2006. 

4. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna, PWN 2008 

5. Kozdroń E (red).: Podstawy Teorii i Metodyki Rekreacji Ruchowej. Podręcznik 

dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna, TKKF, Warszawa 2008. 

6. Mogiła – Lisowska J.: Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – 

uwarunkowania i styl uczestnictwa, AWF Warszawa, 2010. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Ambroży T.: Trening holistyczny – metodą kompleksowej uprawy ciała, Monografia, 

Europa Assocation for Security, Kraków 2004. 

2. Kuński H.: Trening zdrowotny osób dorosłych, AW Medsportpress, Warszawa 2003. 

3. Lipowski M.: Rekreacja ruchowa kobiet, motywy zachowań prozdrowotnych, AWFiS 

Gdańsk, 2005. 

4. Łuczak J., Bronowicki S.(red.): Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej , Health 

aspects of physical activity, WWSTiZ w Poznaniu, Poznań 2010. 

5. Wolańska T. /red./: Wybrane zagadnienia rekreacja ruchowej Wydawnictwo AWF, 

Warszawa 1991. 

6. Humen W. Demel M.: Wprowadzenie do rekreacji fizycznej SiT, Warszawa 1970  

7. Łobożewicz T., Wolańska T. /red., red./: Rekreacja i turystyka w rodzinie, PTNKF, 

Warszawa 1994. 

 

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 

Zna i rozumie istotę i 

znaczenie rekreacji ruchowej 

różnych grup społecznych  w 

różnych okresach życia 

człowieka 

Wykład  

konwersatoryjny / 

prezentacja 

multimedialna 

Dyskusja 

Esej 

K_W15 M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Rozumie rolę, wypoczynku, 

rekreacji ruchowej i turystyki 

aktywnej w promocji zdrowia 

Wykład / 

prezentacja 

multimedialna 

Esej K_W16 M1_W06 



i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 

Potrafi sformułować cele, 

dobrać metody oddziaływania 

i przygotowywać osoby z 

różnych grup społecznych do 

racjonalnego spędzania czasu 

wolnego 

Wykład / 

prezentacja 

multimedialna 

Aktywność 

na 

zajęciach - 

praca w 

grupie – 

dyskusja 

K_U07 M1_U05 

S1P_U01 

Swoją postawą inspiruje 

uczestników imprez 

turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych do 

podejmowania samodzielnej 

aktywności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Warsztat/ 

Przekazywanie 

wiedzy w 

bezpośrednim 

działaniu 

promującym 

zdrowie 

Zadanie 

projektowe 

z 

uczestnict

wo w 

imprezie 

na rzecz 

zdrowego 

stylu życia 

K_K06 M1_K06 

 

Jest odpowiedzialny za swoje 

działanie, a także zachowanie 

osób powierzonych jego 

opiece, prawidłowo wykonuje 

swoje zadania, szczególnie 

działając w ramach złożonych 

przedsięwzięć 

Wykład / 

Warsztat  

Zadanie 

projektowe 

–

sprawozda

nie z 

udziału w 

imprezie 

promującej 

zdrowy 

styl życia 

K_K08 M1_K04 

S1P_K02 

 

 

Autor programu: dr hab. prof. nzw. Ewa Kozdroń,  

 

Data opracowania październik 2017 

 

 


