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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I Stopień 

Rok/Semestr III/6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Ćwiczenia – 30 godzin w tym: 

e-learning 4 godziny kontaktowe 

3h konsultacje godz. kontaktowe 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia, zajęcia praktyczne 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Gry i zabawy ruchowe 

 

Metody dydaktyczne Metody działania praktycznego, pokaz, 

objaśnienie,  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Zaliczenie na ocenę 

Ocena końcowa z ćwiczeń, aktywność na 

zajęciach, prezentacja praktycznych 

rozwiązań wykorzystania piłki ręcznej dla 

potrzeb rekreacji 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno - 

Rekreacjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

 

Przygotowanie studentów do wykorzystania piłki ręcznej w różnych formach rekreacji 

ruchowej (C1), w kontakcie z różnymi grupami wiekowymi. Zwiększenie kompetencji 

studentów w zakresie indywidualnych umiejętności technicznych, taktycznych i gry oraz 

wiadomości z zakresu przepisów gry (C2) oraz konstruowania zajęć, wykorzystujących piłkę 

ręczną (C3). 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Podstawowe zasady i przepisy w piłce 

ręcznej. Uświadomienie potrzeby 

prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość 

o prawidłową postawę ciała.  

2 
K_W08 

K_W15 

K_W16 

K_W17 

K_U02 

K_U04 

K_K08 

C1, C2, C3 

2 Podstawy techniczne w piłce ręcznej. 6 C1, C2, C3 

3 Doskonalenie sprawności kondycyjnej i 

koordynacyjnej z wykorzystaniem gier i 

zabaw rekreacyjnych z piłka ręczną. 

6 C1, C2, C3 



4 Zabawowe formy nauczania w piłce 

ręcznej 

2 C1, C2, C3 

5 Organizacja turniejów rekreacyjnych w 

piłce ręcznej 

2 C1, C2, C3 

6 Wykorzystanie piłki ręcznej w 

organizacji festynów rekreacyjno - 

sportowych 

4 C1, C2, C3 

7 Różne formy gier drużynowych z piłką 

ręczną. Zbijak, dwa ognie, cztery ognie, 

tchoukball, pięć podań, ruchomy kosz, 

podaj do swojego kapitana 

6 C1, C2, C3 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

26 0,9 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

4 0,05 e-learning - kontaktowe   

3 0,05 Konsultacje - kontaktowe   

33 1 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 30 godzin 

praktycznych – 1,6 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 0, 05 

Przygotowanie propozycji (wymyślonej przez studenta) gry i zabawy rekreacyjnej 

wykorzystującą piłkę ręczną.  

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa, 2007 

2. Bompa T. i wsp.: Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych. 

AWF Katowice, 2013. 

3. Paterka S.: Piłka ręczna. AWF Poznań, 2001. 

4. Spieszny M. i wsp.: Piłka ręczna. Technika, metodyka, podstawy taktyki. KON Tekst 

Kraków, 2011. 

5. Wrześniewski S.: Piłka ręczna - poradnik metodyczny. ZPRP, Warszawa 2000. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. COS Warszawa, 

2002. 

2. Bondarowicz M., Staniszewski T.: Wielka księga gier i zabaw. Wydawnictwo BK 

Wrocław 2003  

3. Janikowska-Siatka M.: Gry i zabawy ruchowe w lekcjach WF i festynach sportowo-

rekreacyjnych. Warszawa 2008. 

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 

Odniesieni

e  

do EK 

kierunkow

ych 

Odniesien

ie  

do EK  

obszaru 

Student ma wiedzę w zakresie 

podstawowych przepisów gry 

w piłkę ręczną oraz 

bezpiecznej realizacji zajęć 

ruchowych. 

ćwiczenia dyskusja K_W15 

K_W16 

K_W17 

M1_W04 

M1_W06 

M1_WO5 

Rozumie rolę gier i zabaw 

ruchowych  z wykorzystaniem 

piłki ręcznej przygotowaniu 

różnych grup wiekowych . 

ćwiczenia Dyskusja, 

obserwacja 

uczestniczą

ca 

K_W08 

 

M1_W10 

Potrafi przeprowadzić 

rozgrzewkę dostosowaną do 

specyfiki zajęć z piłki ręcznej. 

ćwiczenia prezentacja 

na ocenę 

K_U02 

K_U04 

M1_U10 

M1_U01 

Potrafi zaproponować 

ciekawe rozwiązania w 

nauczaniu podstawowych 

elementów technicznych i 

taktycznych w piłce recznej. 

ćwiczenia prezentacja 

na ocenę 

K_U04 

 

M1_U01 

Potrafi sędziować małe gry 

oraz grę właściwą w piłce 

ręcznej. 

ćwiczenia obserwacja K_U04 

 

M1_U01 

Angażuje się w poszukiwanie 

oryginalnych rozwiązań 

metodycznych zajęć z piłki 

ręcznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

rekreacyjnych jej form 

ćwiczenia projekt 

zespołowy 

K_K08 M1-K04 

Autor programu: dr B. Pędraszewska - Sołtys 

Data opracowania: wrzesień 2017 

 


