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I, TEORETYCZNE PODSTAWY REKREACJI

Halina Piotrowska

1. Terrniny, delinicje, pojQcia
Termin t9keaqja sluiy dla okftSlenia r6horakich form aktywnosci,

podejmowanych poza obowiqzkami zawodowymi, domowymi i spote-
cznymi dla odpoczynku, pomnaiania zdrowia, rczrywki i samodosko-
nalenia,

Zlo:ona struktura tego zjawiska jakim jest rekreacja wynika z fun-
kcji jakie pelni a mianowicie wypoczynkowej, rozrywkowej, rozwojo-
wej oraz usytuowania jej w czasie wolnym a podejmowanie jej wi42€
sig z dobrowolnym wyborem czlowieka.

Zakres form dzialalnosci rekreacyjnej jest niezmiemie bogaty i wy-
nika zar6wno z zarnteresowaf i potrzeb czlowieka jego systemu wafio-
Sci, postaw i przekonai jak r6wniei odzwierciedla kulturowo
uksztahowane wzory zachowad funkcjonuj4ce w danym spoleczefistwie.

Dialalno<i relaeacyjna mozna sklasyfikowad w zaleznoi,ci d przy-
jatych kryteri6w. Moga !o byi zainteresowania czy motywy sklaniaj4ce
uczestnik6w do podejmowania tego typu dzialai, kt6re stwarzaja ujdcie
dla ich sil fizycznych, umyslowych, lw6rczych.

Nowoczesna koncepcja czlowieka uznaj4c wsp6lzaleznoiC miQdzy
somatycznym a psychicmym i spolecmym funkcjonowaniem czlowieka
stawia teorii rekreacji fizycmej wytycme dla formulowania og6lnych
zasad racjonalnego wlpoczynku opanego na aktywnosci ruchowej. Teo-
ria rekeacji fizycznej stanowi obszar na kt6rym spotykaja sia 6zne
dziedziny wiedzy o czlowieku, zwlaszoza ptqrodomawstwo i nauki
spoleczne i na syntezie ich dorobku naukowego buduje swoje funda-
menty.

Rekeacja w pol4czeniu z przymioftikiem ruchowa lub fizycma
stanowi jedn4 z dziedzin rekeacji, ll6rej odrcbnosi wiaze sie ze swoi-
stymi Srodkami jakimi si9 posluguje czyli ruchem i wysilkiem fizycz-
nym.

Definicja rckrcacji firycnej zaproponowana przez T. Wolafska
obejmuje "te wszys&ie zajecia o tresci ruchowo-sportowej lub turysty-
cmej, kt6rym czlowiek oddaje sie z wlasnych chcci, w czasie wolnym



dla wypoczynlu. przyjemnosci irozwoju wlasnej osobowosci, Eakto_
wana.autoteticzrie lub uryliramie jako wyraz dbalosci o zdrowie. spraw.
nosi i kondycj€ fizyczn4 .

. Istota rekreacji frzycznq z wiel2 sie w chankterystycznych ce,
chach, kt6re odr6zniaj4 jA od innych form dzialatnojci czlowieia:-Jesr rorm4 czynnego wypoczynku,

- ma miejsce wyl4cmie w czasie wolnym,
- Jest przedmiotem dobrowolnego wyboru, bez przymusu czy presji

zewnetrznej,
-JesrJmdkiem do realizacji cel6w oraz zaspokajania potrzeb i aspi_

racji czlowieka,
- jest celem sama w sobie wiqz4c siQ z aktywtojci4, swobod4,

przyjemnosci4, odpr€Zeniem, umozliwiaj4c rozladowanienapiecia,
wywofuj4c r6znorodne wraZenia i emocie.

.. 
W literaturzr przedmioru coraz czQsciej pojawia sjl okrejlenie spo 

dla-wszystkich. Pojpcie "Sloddtal{gyslkrt!_ 
zosta}o wprowadzon'e w

!966. 
tolx pEEz Rade Europy. W latch osiemdziesi4tych zast4pjono

termin "sport masowy" na tmfniejsza i neutraln4 w wydZwigku nazrvg'spon.dla wszystkjch" odzwierciedlaj4c4 powszechny udzjal w nim
luozl dta radosci,_urody i ldrowia...Spof dla wslystkjch,, jesr szeroko
pojet4 aldywnosci4 ruchow4 przeznaczon4 dla kazdego, pol4czon4 z
konc_epcja na iycie obejmuj4c4 odpowieilalnose za s[,t zycia. aqzica
oo mwnowagr psychlcznej. sprawnogci ciala" jego uZytecznosci. piqkna
i zdrowia.

2. Zagadnienia czasu wolneso
Poj€cje relaeacji jest nierozerwalnje zwi4zane-z calokszrahem dzia_

laloosci czlowieka w czasie wolnym.
Powszechnie poslugujemy sig okesleniem .tzas wolny,, chociaz

oczywistym jest ze, to nie czas jest wolny, lecz czlowiek ma znacm4,
mruejsz4 lub wi€kszq swobodg dysponowania nim.

. . Czas wolny jalo karegoria clasu wysrqpuje w budtecie dnia. tlgo_
onr& rcKu. co w prakryce sprowadza siq do wyminienia: ..krd*iego

:T"u 
*of"q:._ Sredniego czasu wolne8o, dlugiego czasu *oinego.

!e+O{tr{ Jesl to_czas pozostaj4cy do dyspozycji czlowieka po
wypetruenru.obowiazkliw awodowych (w przypadku dzieci i mlodziezy-.obowi4zk6w szkolnych) oraz niezbednych powinno6ci domowycit
zwiazanych z samoobsluga.
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wplyw na zwiekszenie sig ilosci czasu wolnego pozostaj4cego w
dyspozycji jednos&i mialo zagwa$ntowanie o3miogodzinnego dnia pra-
cy z jednej strony oraz postep c,.rilizacyjny z drugiej strony. Wzrost
mechanizacji i automatyzacji proces6w produkcyjnych wplynal zdecy-
dowanie na zwiekszona ilo6i towardw wyprodukowanych w k6tlzym
czasie a to z kolei objawilo sie tendencj4 slcacania czasu pracy. Tym-
czasem odmienrq sytuacjg obserwujemy w sektorze ustug, gdzie tydzied
pracy rozci4gn4l sig na dni ustawowo wolne od pracy.

Problematyka czasu wolnego w wymiarze spolecznym musi uwz-
glednii strukturalne pnejscie od tradycyjnych zawod6w z regulamym
czasem pracy do sfery uslug, z nieregulamymi godzinami pmcy, starze-
nie sig spoleczefistwa, zmiang strukur rcdzinnych, wzrastajacy pop),t na
ustawiczne ksztalcenie uwzglgdniaj4ce doskonalenie jak r6wniez prze-
kwalifikowanie si9 zawodowe oraz pluralizm styl6w zycia.

Tymczasem nadmiar czasu wolnego, k6ry sig pojawil w globalnym
wymiarze na skutek skacania czasu pracy omz wydluzania czasu wol-
nego w ci4gu dnia pracy, weekendu, czy zwipkszalria wymiaru urlopu
nie zawsze jes! dostrzezony przez jednostkQ, a nawet doSC czgsto w
licznych badaniach ludzie wskazuja na jego brak.

Ilosi czasu wolnego jaki maja do dyspozycji poszczeg6lni lualzie
zaleZy migdzy innymi od wieku, plci, stanu cywilnego, wykonywanego
zawodu, poziomu zamoznodci, miejsca zamieszkania.

Powszechnie wiadomo, ze najwiecej czasu wolnego posiadaj4 dzie-
ci, n odzieZ oraz ludzie w wieku emerytalnym. Uprzywilejowan4 grupq
w wieku produkcyjnym pozostaj4 mezczyzni pomimo, ze czesi z nich
podejmuje dodatkowe prace zambkowe. Kobiety tradycyjnie sa obci4-
zone w wigkszym zakrcsie pracami domowymi tzw. "dngi etat". Sytu-
acja bytowa i rodzinna wywiera zwykle duzy wplyp na ilo6C i rozklad
czasu wolnego. Dotyczy to p[ede wszystkim malZeistw posiadaj4cych
dzieci w przeciwiefswie do ludzi samotnych nie obciqzonych potom-
stwem. Wykonywany zaw6d oraz charakter zatrudnienia ma n5wniez
wplyrrv na wymiar czasu wolnego pozostaj4cego do wlasnej dyspozycji.
WystQpuje tutaj duie zr6znicowanie i peha mozaika poczynajac od
ludzi wykonujacych wolne zawody do ludzi zatrudnionych w systemie
zmianowym. Kolejny czynnik stratyfikuj4cy ludzi pod wzgledem ilosci
czasu wolnego to infrastruktua Srodowiska w miejscu zamieszkania.
Ggsta siei plac6wek handlowo-uslugowych, sprawna komunikacja rcz-
wi4zuj4ca problem przej^zd6w do szk6l, pmcy i po zakupy oraz zalat-
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wranle spraw w urzedach znacznie powipkszaj4 wJamiar c?asu wolnego.
Odc4wana w osratnjch latach poprawa zaopatrzenia w dobra konsrim.
pcyjne wp1yn91a na zmniejszenie mamotrawienia czasu w koleikach.
Natom.iast odczuwany przez czeji spoleczedstwa obnizony Doziom ich
rycia objawia sie mjedzy innymi poprzez zwiekszenie oUciize,i czton_
k6w rodzin czasochlonnymi pmcami domowymi.

Waznym zagadnieniem zwi4zanym z czasem wolnym jest nie g,lko
jego wymiar ale spos6bjego wykorzystania. MoZe on byi przeznaczony
na jak4kolwiek dziatatnodi z uwagi na to, Ze pozostaje w prywatnej
sferze dzialari czlowieka i tylko od niego zalezy jak go wykorzysta i n;
co go PQeznaczy.

Zar6wno ilosi czasu wolnego staje sie coraz wazni€jszym probie_
mem spolecznym jak r6wniez jego ueSi problemem egzystencjonalnym
czlowieka. Wi4za sip te problemy Scisle z demokatyzacja Zycia spole-
cznego, poszerzeniem sfery wohosci jednostki, zapewnieniajej zdrowia
i warunl6w rozwoju osobowosci.

SpoSr6d licznych tunkcji jakie pelni czas wolny w iyciu czlowieka
dla najistotiiejszych nale4 tworzenie warunk6w do psychofizycznego
rozwoju czlowieka przez:

- zape\rnente mu wJapoczynku, regeneracji sil fizycznych i psychi_
cznych,

- umacnianie jego podmiotowosci i rozwijanie osobowosci, zwlasz
cza pnez uczestnictwo w szeroko rozumianei kultulze.

Mozliwo(i swobodnego dysponowania czasem wolnym nallada na
czlowieka odpowiedzialno(C za spos6b jego wykorzysranfu, nadania mu
sensu i wartoici. Tymczasem w6r6d zachowad wolnoczasowych moze-
my spotkai take, kt6re wplywaj4 na rozw6j czlowieka w wymiarze
bio-psycho-spolecznym, b&2 wtecz przeciwnie a wiga takie, kt6r€
dzialaj4 destrukcyjnie.

Obecnie coraz cz€dciej apeluje sie do spoleczeistwa o zmiane stylu
Zycia, wykorzystanie czasu wolnego racjonalnie zardwno na odpoczy_
nek jal i zabawe. rozwijade zainteresowai, uczesmic$o w zyciu
kulturalnym i spolecznym.

Szczeg6lnie zwraca sie uwagQ na nypoczynek czymy, jego niezbgd_
no(C dla wsp6lczesnego cdowieka w ramach k6rego znalazloby sip
miejsce na 6wiadom4 i aktywnA prace nad wlasnym cialem podejmowa_
na regulamie w wyhanej formie rekreacji fizycznej.



Zt6det r62ic indywidualnych w zachowaniach wolnoczasowych
ludzi upatruje sie w czymikach wrodzonych i nabytych. Aktywnosi w
czasie wolnym stymuluje mipdzy innymi tempemment czlowieka (cz)'n-
nik dziedzicmy) natomiast warunkuje wychowanie w okrcslonym sro-
dowisku spolecmym (czynnik nabyty).

Duz€ znaczenie dla praktyki przy planowaniu i progmmowaniu
r6znych form rekrcacji ma zDajomoSf cz).rmik6w wptywaj4cych na
zacbowania wolnoczasow€. Winiaiski (1989) wyr6inia czlery czyruikl:
biologiczne, spolecmo-demogBficane, psychiczne, gospodarczo-ekono-
micme (Ryc. 1.).

CZYNMKI BIOLOCICZNE

- poziom sprawnosci fiz.
- poziom wydolnosci fiz.
- tt? budowy sonatycznej

cz'i'NNIKt sPoi,EczNo-
-DEMOGRAFICZI,IE

plea

- wyksztalcenie

ZACHOWANIA WOLNOCZASOWE

CZYNNIKI PSYCHICZNE

- fyp teml)eralnen$
poziom inteligencji

- postawa czlowieka do zycia
- stuktum potrzeb i zainteresowai

CZYNNIKI GOSPODARCZO,
-EKONOMICZ.IE

- sytuacja materialna
- iloid wolnego czasu
- dosQpnotf utz4dzed i obiek6w

rekeacyjnych

Rtt. 1. Deteni^Mty ztchowai \|olrcczasowrch czlowi.kt (wg VniarskieSo)

3. Mejsce rekreacji w kulturz€ ffzf,cznej
Kultura fizyczna, to waina czeSC okredlonego stylu iycia i systemu

warto(ci, ktfty uwzgleinia pozytywn4 postawe wobec swojego ciala,
Swiadoma i aktywn4 hoska o sw6j rozw6j, sprawno(i i zahowie, to
umiejqtno(C organizowania i spedzania wohego czasu z maksyrnalnym
pozy&iem dla zdrowia fizycmego i psychicmego.

Z€sieg uczestdctwa w kultrrze fizycznej determiDowany jest wie-
kiem, stanem zdrowia onz dyspozycjami somatycmo-motorycznymi.
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Przynaleino(C do grupy przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodu-
kcyjnej wynikaj4ca z demograficznej shuktury spob;zn;j w;d<uje
uczeitnictwo w poszczeg6lnych sektorach ku1tury fizycznej. Do najbar-
dziej wyspecjalizowanych segment6w kultury fizycmej naiez4: wycho_
wanie fizyczne, rekreacja fizyczna, reahabilitacja ruchowa, sport.

. 
Podstaw4.syslemu kultury fizycznej j€st wychowanie fizyczne ll6re

Ja{o obownzxowy przedmiot nauczania r wychowania w powszechnej
edukacji czlowieka pelni doniosla rol9. W procesie wychowania fizycz-
nego realizowane sa zadania zmierzaj4ce do \rspomagania rozwoju
fizycznego, motorycznego uazni^ oraz pfzylotowania go i wyposazenia
w takie umiej€moici kt6re pozwol4 mu zar6wno w okesie mlodosci iak
i naslgpnych okesach Zycia troszczyC sig i pielqgnowai swoje cialo.

Rekeacja fizyczna stanowi integmlny element systemu kultury fi-
zyczneJ, posiadjacy wlasny system organizacyjny, programowy, specjal_
nie przygotowywane kadry zawodowe."Spon dla wszystkich" w odr62nieniu od sportu charakteryzuje sig
odr€bno(ci4 cel6w, form, metod dzialania oraz spolecznym zasi;giem
eliminuj4cym mechanizm s€lekcji tak silnie wysrepujecy w sporcie.
Innymi slowy sport jest z natury swej dziedzin4 elitam4 wykraczajqcq
poza dobrowolne uczestnictwo w czasie wolnym przynosz4cym korzy_
Sci finansowe, d4z4cym do rekorddw i medali. Natomiast i.soort dla
wszystkich" naleiy do rej kategorii zjawisk i wanodci jakimi q tdrowie.
dlugowiecznoii, wydajnosi w pracy, radosi Zyci4 samorealizacia.

Najbardziej powszechn4 i dosrepn4 form4 uczestnicrwa w kuhurze
fizycznej (od dzieciistwa do p6znej starosci, podejmowana indywidual_
nie lub pod kierunkiem insfiukom) pozostaje reheacja fizyczna stano-
wiac skuteczny sposdb zapobiegania szkodliwym biologicznie nastep_
stwom ograniczenia aktywnosci ruchowej zwiazanej z waftnkami
wspdczesnego iycia.

We wszystkich okresach osobniczego Zycia w mlodojci, w wieku
dojrzalym i starszym rekreacja fizyczna spelnia przede wszystkim role
kompensacyjn4 wobec deficytu akt',wnoSci ruchowei ni€zaleznie od
funkcj i_rolwojo$ ej. przysrosowawczej. naprawczej, ki<ire pelni w po
szcze E6lny ch f azach Zy cia.

4. Wychowanie do rekreacji fizycznej
Wychowanie do czasu wolnego i rekreacji fizycznej jest zabiegiem

pedagogicznym i socj alizacyjnym.
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Wychowanie to Swiadomie organizowana dzialalno6i ludzka, kt6rej
celem jest wywolanie zamierzonych zmian w osobowosci czlowieka.

Wychowanie do rekeacji to popularyzowanie wzor6w, tworzenie
r62norakich modeli organizowania czasu wolnego, ksztahowanie nawy-
k6w, przyzwyczajed i postaw. hoces wychowania do rekeacji obejmu-
je :

1) rozbudzenie zainteresowai i potrzeb rekreacyjnych,
2) wzmacnianie motywacji oraz ksztahowanie systemu wartosci i

postaw do rekreacji,
3) wyrabianie nawyk6w i umiejQtnosci ruchowych,
4) zapoznanie z nowymi formami rekrcacji omz wyrabianie umiejet-

nodci wyboru wla<ciwej formy rekeacji.
Obowi4zek wychowania do rekreacji frzycznej c142y przede wszy-

stkim na rodzinie, szkole, organizacjach spolecznych i (rodkach maso-
wego przek^zu. Teoria wychowania wyznacza doniosl4 role rodzinie w
przygotowaniu do umiejetnego spozytkowania wolnego czasu. Jat na
razie obserwujemy d)h rozble'no(' miedzy zakladan4 a realizowan4
funkcja rodziny w wychowniu do rckrcacji fizycznej. Niestety przeci9t-
na rodzina nie jestjeszcze kuini4 nabywania najlepszych wzor6w i na-
wyk6w w zakesie rekeacji i wymaga FEdagogizacji.

W tej sytuacji rola wychowania do rekeacji spada na szkol9, gdyz
dysponuje konsekwenhym programem, kadr4 specjalnie przygotowana
i wyposazeniem technicznym do prowadzenia nauczania i wychownia.
Obecny obowi4zkowy system wychowania fizycznego w malym stopniu
przygotowuje uczni6w do caloiyciowej dbalosci o swoje cialo, splaw-
noii i wydolno(i organizmu, umiejqtno# organizowania wypoczynku
jak r6wnie2 nie wyposaia ucznia w taki zakes form aktywnoici rucho-
wej, kt6re stanowi4 tworzywo do rekreacji fizycznej na cale iycie.

Edukacja i wychowanie do kultury fizycmej przebiega dwutorowo:
w drodze bezposrcdniej edukacji jednostek (rodzina i szkola) oraz ma
charakter bezosobowy poprzgz tt'yci,e (rodk6w masowego przekazu.
Proces edukacji poprzez Srodki rvrsowego przekazu plzybierad moze
formg reklamy, marketingu, serwisu informacyjnego i sprcwadza siq do
rozbudzenia zainteresowania rekreacj4 fi zyczn4 jak r6wnieZ podtrzyma-
nia ich przez stosowanie irodk6w instukaiowo-poradniczych. Wyko-
rzystane do tego celu mogq byi: radio, telewizja, prasa oraz inne formy
publikacji, kt6re uzywajac racjonalnych argument6w i dzialajac na sferg
emocjonaln4 staraja sie wplynai na zmiane ludzkich zachowad w czasie
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woinym. Dopiero wywolanie aktywnego uczestnictwa, czynnego dzia-
lania w wybranej formie rekrcacji fizycznej moze Swiadczyd o skutecz-
nych zabiegach calego procesu krrzewienia kultury flP.yczrlej.

Mozliwo6d rozwoju rekreacji fizycznej uwarunkowana jest w zna-
cznym stopniu ptzez rozw6j organizacji i plac6wek dzialaj4cych na
rzecz upowszechnienia kultury fizycznej wspieraj4cych idee edukacji
permanentnej. Przyczy aiTc si9 do zwipkszania moztiwosci oddziaty-
wania edulacyjnego nie tylko w3r6d dzieci i mlodziezy ale r6wniez
ludzi doroslych plac6wki .ekeacyjne wychodzq napzeciw ksztahowa-
niu postaw pro-zdrowotnych, ucz4 i doskonala umiejpmosci w zak€sie
"sport6w calego zycia", wdnzaja do treningu zdrowotnego. Odnoszenie
sukces6w w zakesie wychowania do rekrcacji w istocie zaleZy od
aktywnego zaangazowania \r ten proces kompetentnej ludnosci, wypo-
sazonej we wla<ciw4 wiedze i umiej€tnoscl.

hoces wychowania do rekreacji szczeg6lnie we wczesnych fazach
rozwoju czlowieka - dlieciristwo i wclesna n odosd wspomaga proces
socjalizacji, kt6ry obejmuje wplyw rodziny, r6wieSnik6w, znajomych,
6r6dk6w masowego przekazu, ksi4iek.

Z punku widzenia ksztahowania postaw i zachowad rekeacyjnych
edukacja i wychowanie oraz socjalizacja ma do spelnienia ogromna rol9
w przygotowaniu do czasu wolnego i uczestnictwa w "sporcie dla
wszystkich".

5. Rekrcacja lizyczna a zdrowie
Podstawowy problem jaki staje przed wsp6lczesnymi spoleczed-

stwami jesli chodzi o zagroUenia cywilizacyjne to ten, k6ry zwiqzany
jest ze zdrowiem czlowieka. Okazalo sie, Ze nawet najbogatsze paistwa
nie uporaj4 sip z tzw. chorobami cywilizacyjnymi bez udzialu samych
oblq,ateli. Aby nie dochodzilo do zachorcwari i kosztownego leczenia
potrzebna jest szeroko stosowana profilaktyka, kt6rej wyrazem jest
przyjecie rdcjonalnego stylu Zycia.

'Jednym z element6w racjonalnego stylu zycia jest aktywno(i rucho-
wa czlowieka og&niczana postepem cywilizacyjnym z jednej srrony,
a odnucana przez l\\dzi z drugiej strony, ze wzgledu na ich naturaln4
sklonrDsd do lenistwa flchowego, szukanie wygody, a nie wysilku
frzyczrego.
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Ten rys wsp6lczesnego czlowieka rodzi okeslone konsekwencje
zwi4zane ze wzost€m chor6b, a brak nchu jest jednym z tak zwanych
czynnik6w ryzyka mog4cych je wywolai.

Do najczesciej wymienianych wskaznik6w ryzyka nalei4 obok bra-
ku aktywnosci fizycmej nieodpowiednie irywienie, stres, nikoqnizm
i inne uz)'wki oraz podwyzszony poziom cholesterolu, nadcidnienie.

Nie ulega dzisiaj tadnej watpliwosci, 2e kontrolowana aktywnosd
ruchowa rcalizowana w rarnach zajec reloeacyjnych jest czynnikiem
istotnym dla rozwoju i podtrzymywania dobrego starN zdrowia i kon_
dycji fizycznej w skali catych populacji.

Mozliwoici adaptacyjne przystosowujace czynnosci organizmu do
zmieniaj4cych sic warunk6w Srodowiska zewnefznego moga ulec wy-
czerpaniu przy zbyt silnych lub zbyt dtugo dzialajacych niekorzystnych
bodzcach na orSanizm cdowieka. Ograniczenie ahywnoici ruchowej
powoduje zmniejszenie moiliwoSci adaptacyjnych ustroju, co przy nie-
prawidtowym iywieniu, stosowaniu uzywek, Zyciu w permanentnym
stresie doprowadza do rozpowszechniania sie chor6b cywilizacyjnych
w&6d kt6rych prym wiod4 choroby ukladu k4zenia, nerwice, nowotwo-

ry, cukzyca, otylosi i wiele innych.
Dzi( kiedy wiadomo, ze stan zdrowia zale2ry w znacznej mierze od

calosci warunk6w, w jakich czlowiek zyje i pracuje, od tego jakie s4
jego zachowania zdrowotne i jakie miejsce w jego hierarchii wartosci
zajmuje zabowie, \tybratie przez czlowieka odpolviedniego zdrowego
stylu Zycia staje siQ niezb€dne.

Jako podmiot Swiadomej dzialalnogci, czlowiek istnieje i funkcjonu-
je jedynie w ramach mozliwosci swojego organizmu. Moitliwosci te s4
r6zne, w zaleirnosci od fazy biologicznego rozwoju. Inna jest przeciez
wydolnosi organizmu dziecka, mlodzielica, czlowieka w sile wieku,
starca.

Poniewaz prcces starzenia sig motorycznego czlowieka w zwi4zku
z cywilizowarym ttybem zycia rozpoczyna sie przedwczefnie, obecnie
conz cqiciej uwa2a sie, i€ akt'.ir'no6i ruchowa, (wiczeda frzyczne
omz r62ne formy rekeacji fizycmej i turystyki to wazny Srodek na
wolniejszy przebieg proces6w starzenia si9 w ci4gu calego zycia. Ruch
jest nie tylko stymulatorem rczwoju spmwno6ci fizycmej czlowieka w
pocz4tkowych okresach ontogenezt ale takze Srodkiem zwalniaj4cym
regres wydolnosci w pdariejszych dekadach Zycia. Og6lna sprawnoSi,
kondycja psychofizyczna (fitness) jako hzjologiczny dobrostan sluz4
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zdrowiu umozliwiajac wypehianie codziennych lukcji omz sprzyjajq
zabezpieczeniu przed chorob4.

Pojgcie "ntness" towarzyszy prograrnom plomujecym aktywny styl
Zyci4 gdzie obok wta(ciwego odzywiania, akrywnosci ruchowej popra_
wiajAcej og6ln4 sprawnoSd fizycm4 stuZy zdrcwiu przeciwdzialajqc
obniizeniu sig mozliwoici adaptacyjnych organizmu.

W interesie czlowieka jako istoty spolecznej jest nie tylko wydluZa
Ijie Zycia, ale Zycie pny zachowadiu dobrcgo zdrcwia i jak najwi9kszej
sprawnosci fizyczn€j.

Pokonanie ub6stwa ruchowego, jakie Zycie dzisiejsze narzuca czyn-
DoSciom codziennym przeciwdzialanie uFrnnym sku&om pracy zawo_
dowej staje si9 koiiecznosci4 dla wsp6lczesnego czlowieka. Ochrona
zdmwia czlowieka to oZywione dzialania profilaktyczDe lezace w rgkach
paistw4 w organizacji sluzby zdrowia osviaty, jak r6wniez w sferze
dzialan jednos&i jej wtasnego wysilku w obronie zdrowia.

Mozna i naleZy oczekiwad od czlowieka poczucia odDowiedzialno_
3ci za swoje zdrowie. ale jednoczeSnie cala organizacja iycia spolecz-
nego powinny mu w tym pomagai.

6. Bariery rckreacji ffzycznej
W rozwazaniach nad rekrcacj4 fizyczne nie rmzna pomida6 prze-

szk6d, kt6re srojq na drcdze jednostek utrudniaj4c im bed1 uniemoZli-
wiajqc uczestnictwo w aktywnym wypoczynku ruchowyrn Rozpoznanie
ich pozwala z idnej strony uzmyslowii sobie z jak wielkq materia
przychodzi si9 narn zmierzyt na drodze do zmiany ludzkich zachowai,
z drugiej za< strony uslriadamia nam co nalezy czynii aby je niwelowad.

Zachowrnia rekeacyjne zabz4 za6wno od czynnik6w obiektyw-
nych jak i subiektywnych. Ma na nie wplyw poziom zaawansowania
cywilizacyjnego rozwoju kt6ry pzez tworzenie techniczno-organizacyj-
nych warunk6w preferuje lub nie, okeslone zachowania w czasie wol
nJm. Natomiast wzory kulturowe funkcjonujece w jrodowisku
czlowieka wplywaje na tre3d organizacjp a taLZe rodzaj wypoczynku.

Do najtrudniejszych do usmif.ia bader ograniczajecych uczeshic-
two w rekreacji fizycznej zaliczamy bariery psychospoleczne, ze wzglQ_
du na to, Ze tkwi4 glQboko w swiadomoSci spolecznej i jej wytworach.
Wynikaje one z indywidualnych i zbiorowych przekonari, sysrem6w
wartosci, Dorm i men, nawyk6w i pnyzwyczapfi, a wiec ich pokon:mie
wymaga dlugotrwatych zabieg6w.
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Usuwanie barier, pokonywanie przeszk&, kt6re wplywajq na ci4gle

zbyt ograniczone ilosd ludzi dla kl5rych aktywny wypocz)'nek w stylu

iycia jest nieobecny, a co najwyzej okazFnatny wyrnaga dzialad wielu

instyircji orgaDizacji, plac6wek oraz Srodowisk odpowiedziatnych za

krewienie kulory Fzycmej w spoleczeislwie.
Istiieje pilna potrzeba przyjQcia olaeslonej strategii promujqcej ra-

cjonahy styl na kazdym etapie zycia czlowiek4 udostQPnianie i uprzy_

stQpnienie sportu dla wszystkich, systematycmego i konsekwenbego jej

realizowania oraz oceniania Fj skutecmoscl
Bariery utrudniajqp€ uczestnictwo w rekr€acji fizycznej przedstawia

rycina nr 2.

BARIERA POZNAWCZA BARIERA PSYCHOLOGICZNA

- poziom wiedzy - nietrwala mot)'wacla
- stan upowszechnienja wiedzy niedorozw6j Potrreb

spoleczna recepcja wiedzy - stJolnne aspmcJe
- brak dyspozycji woljcjonalnych
- lek Przed u.azem

lub odmieszeniem

BARIERA KIJLTT]ROWA

- historyczne wzorce zachowai w spoleczeristwie
brak tadycji aklywneSo sPdzania wolnego czasu

- negatywne postawy do kultury fizycznej

BARIERAEKONOMICZNA BARIERAIDEOLOGICZNA

- niski poziom warunk6w zycia - uaMDre sponu wyczynowego
- wzrost ko6zt6w uslug z naFnhiejsz4cz6a k.f .

sponowych i turystycznych - prcferen+ finansowe
wzrosr cen za sprzet rekeacyjno_ - fiudnosci ofganizacylno_
-sponowy i turystyczny -materialne niski prestD

zawodowY specjalisty
od rekeacji

- Pr6ba Pogodzenia r6zniqPYch
sie modeli wpoczYfiu
konsumPcYjnego - akll'nego

Rt . 2. B@iery utrud"iaj@e rc.5tuic o i Nlrcrcji ftz!.zn i
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II. METODYKA REKREACJI

Ewa Kozdrofi, Jolanta Mogila-Lisowska

1. WSIEP
W zakesie metodyki rckreacji mieszcz4 sic zagadnienia zwi4zane

z umiejqtnodcia diagnozowania potrzeb osobniczych i Srodowiskowych,
tworzenie oferty programowej w lormie pehEgo pakietu uslug, znajo-
moscia technik nauczania rdinych form aktywnosci ruchowej, sprawno-
ici4 orSanizacyjn4 w zakresie doboru szemkiej propozycji programowej.
Zawiera ona r6wniez wskaz6wki dotycz4ce osoby insttuktora (jego
cechy osobowosci, wyglad zewnetrzny, spos6b kontaktowania si9 z gru-
p4 rrp,

W metodyce rekreacji ruchowej zalo2ony cel osiagniemy w6wczas,
gdy w realizacji programu nie zapomnimy o nadrzednych zaloZeniach
rekreacji. jakimi s4: w)poczynek. zdrowie. przyjemno<ci i rozw6j oso-
bowosci.

Scisla sp6jnoSf wiedzy teoretycmej i pmktycznego dzialania daje
szanse wzajemnego ich uzupetnienia i wzbogacenia.

Czlowiek zdoblnva nowe doswiadczenia popzez:
- bezpoirednie konEkry z otoczeniem (prz)ftd4 kontakty spolecz-

ne).
- inforrnacje uzyskiwane z t6i^ych ^6del,
- uczestoictwo w ploponowanych zajeciach, np. rekeacji ruchowej

czy urysryce.
W procesie zdobywania doswiadczef w zakesie rekeacji ruchowej

bierze udzial: uczesEil i insEuktor rekeacji.
Role animatora rekeacji pehdd mog4 nie tylko profesjonalni specja-

lisci rckeacji ruchowej ale tez np. rodzice dziecka, wsp6luczesmicy
gupy r6wiesniczej czy nauczyciele, \rolontadusze itp.

Dzialahoii animato& polega na stwarzaniu sytuacji, w kt6rych
uczestnicz4cy w rekreacji fizycznej, wzbogacaj4 swoje doSwiadczenia,
zdobywaja wiadomoSci i umiej9hosci z zakesu kudury fizycmej rcz-
wijaj4 swoje zainteresowania i potrzeby.
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2. FORMY REKREACJI RUCHOWEJ
Rozliczne fbmy i rodzaje rekrcacji ruchowej mozna usystemaryzo-

wai wedlug r62nych kryteri6w
W literaturze przedmiotu istrieje duza dowolnosd rozumienja pojQ-

cia fbrmy, w zaleznosci od kontaktu w jakim wystgpuje. M6wi si9 o:
formach rekreacji ruchowej jako o r62nych rodzajach aktywnojci
ruchowej (od zabaw i gier, bieg6w, gimnasryki, ta6ca popnez
plywdie, narciarstwo, zeglarsrwo, jazdQ na rowerze itp. do form
relaksacyjnych lub turysryki kwalifftowaiej),
formach organizacyjnych rekeacji ruchowej, czyli o zespolach
dwiczebnych, kursach, ifprezach sportowo-rekeacyjnych, wcza-
sach, obozach, poradnidwje, udosepnianiu obiekt6w i wypozy-
czahi sprzqtu,
fbrmach dydaktycznych rekeacji ruchowej, czyli o nrerodach i
formach prowadzenia zajli (np. o formie icislej, zabawowej, for-
mie wsp6hawodnictwa, inprowizacji ruchowej tub innych).

Klasyfikacja form moze byi dokonywana r6wnie2 z€ wzgl9du na
czas i miejsce jej realizacji,

- zaangaZowanie uczestnik6w
(formy konsumpcyjncspeklatorskie: oglqdanie TV, sfuchanie radia
iQ., formy aktywne ruchowo odtw6rcze: udziai w zajQciach plowa-
dzonych przez instruklora, formy aktyrvne !w6rcze: sanodzielne
t ozw iEzy w ?d:.ie zad^fi tuchowych, turystyka indywidualna),
na liczbq uczesEik6w
(indywidualne, z parmerem, grupowe, masowe),

- na tresci (patz: pierwsze rozumienie formy),
- intensywnosd wysilku

(formy rclaksacyjne, Srednio intensywne np. gry rekrcacyjne, inten-
sywne np. biegi kondycyjne, aerobic, plywanie),
stopiei trudnoici technicznej
(formy latwe: gry rekeacyjne, biegi, formy Srednio Fudne: tenis
stolowy, turyslyka, formy rechniczne: zeglarstwo, judo, narciar-
stwo),

- wiek iwiczAcych.
Umiejenoli wykorzystania informacji w podanych u,yzej klasyfi

kacjach form rek eacyjnych jest niezbgdna w pracy instruktora rekeacji,
kt6ry musi czgsto bardzo szybko podejmowad decyzje co do wyboru
formy dla danej grupy.
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3. PROCFS REKREACJI
Insfirkt(' rekeacji skupiajEcy swoje uwagQ jedynie na iednorazo-

wym prowadzeniu zzje6, niezaleznte od warunk6w, okolicznosci i po-
trzeb, musi liczy6 sie z tym, 2e zajecia jego bQde szablonowe, czQslo
nietrafione odnoinie osiqSniqaia celu gldwnego. a po pewnym cTasie
stana siQ nudne zarcwno dla niego jak i dla iwiczqpych.

Poprawry goces rekreacji zawiem trzy gl6wne elementy:
proSralnowanle!

- rc l]E,?aje,
- ocenQ dzialania"
Ma on szansg powodzeni4 kiedy uwzgl9dnia systemalycme, Swia-

dorne i regulalne, ulozone w logiczny i celowy ciEg dzialanie.

3.I PROGRAMOWANIE
Na ksztalt i tresi prograrnu isbmy wplyw ma typ plac6wki dla jakiej

przeznaczony jost dany prograrq np. ognisko TKKF, studio rekeacyjne,
miejski o<rodek wypoczynku, te.enowy klub spo owy, podmicjski o&o-
dek wypoczynku czy osrcdek wczasowy.

Programowanie procesu rekreacji przede wszys&im powinno uwz-
glednid:

- najog6lniej oke<lony cel dzialaf,
kulturalne aspiracje Srodowiska spolecaego,

- analizQ warunk6w pracy wlaiciwoSci naturalne terenu, infrastru-
kturg sporlowq. mozliwoSci sprzgtowr,

- warunki czasowe prowadzenia zajti, szanse na ich regulamoSd i
systenatycmoft, uwzglQdnienie tzw. ohes6w martwych,
moZliwosi wykorzystania duzej ilo(ci form rekeacyjnych (komple-
kowodd dzialaf, pakiety uslug itp.),
zaspokojenie wielorakich potrzeb rekrcacyhych porencjahych
uczestnik6w rekeacji,

- fadycje i obyczaje panujece na danym terenie,
kultualne aspiracje <mdowiska spolecznego,
informacje dotyczece odbiorcy: wiek, ple6, wykonywaty zaw6d,
wanrnki rnaterialne.

Najbardziej typow).m okrcsem objgtym programowaniem dzialalno-
(ci rekeacyjnej jest skala roku lub sezon, podczas kt6rego mogq wy-
stipowad rnodyfikacje programowe.



SkutecmosC programowania weryfikowana jest pEez prakycme
dzialanie, kt6re moie byC nastppnie punkem wyjscia do 6znego .odza-
ju znian programowych podczas realizacji.

3.2 REALIZACJA
Realizacja progamu rekreacji io konl(.etna praca instruktora uwa-

runkowana wyznacznikami programu, dyknrj4cymi zasady, metody, for-
my i dlodki dzialania.

Zar6wno w progamowaniu jak i w realizacji zajei .ekeacyjnych
wybieraj4c wlasciwy spos6b postqpowani4 naleiy brai pod uwage,
oczekiwada uczeshik6w. Niek6rzy bowiem podejmuj4 dzialalno(i re-
keacyjn4, aby opanowai konketnq umiejetnosi ruchowa, np. nauczyC
sia tafczyf, jeZd e na nartach czy plywad. Innych morywuje do zajei
ch€l wyzycia si€, bqdz permanenhego doskonalenia swojej sp.awnojci,
jeszcze inni uczestnicza w zaj9ciach w celu popmwy lub utrzyrnania
zdrowia. Wielu ludzi uprawia sport rekeacyjny, aby poprawid swoj4
sylwetke - cel estetyczny. Czestym motywem podejmowania tego
rcdzaju dzialalnosci rckrcacyjnej jest ched pnebywania w g pie, w celu
nawiazywania nowych kontakt6q znajomo(ci, przeciwdzialania nudzie,
b4di w ten spos6b zagospodarowania czasu wolnego.

Te bardzo zr6Znicowane postawy i oczekiwania wobec rekeacji,
stanowi4 r6wnieZ wsk^zania dla metodyki reheacji a takze wplywaja
na ksztalt i tresd programu.

Zasady dzidania
W rclaeacji ruchowej podobnie jak w innych dziedzinach dzialania

edukacyjnego obowiazuj4 nast€pujace zasady dydaktyczne, kt6re w
dzialaniu nalezy uwzglgdniai jednoczednie, gdyz tylko mzem stanowi4
metodyczn4 calo6i.

- Zasada Swiadomo(ci okreslajaca wyraznie cel dzialania oraz jego
pmktyczne zastosortanie. Opr6cz wy.abiania Swiadomego podej-
Scia do wykonywanych ruch6w, a takZe wyja$iania celowojci
skladowych element6w czynnosci, instrukor ksaahuje tei fuiado-
mosi w s?,erszym rozumieniu, dotyczy ona funtcji rekreacji rucho-
wej, konieczno(ci aklamego wypoczynku.

- Zasada aktywnosci, uwzgl9dniaj4ca czynny i tw6rczy stosunek
uczestnikdw do zajec.

Instruktor winien brai pod uwagp zaintetesowania i motywacje
uczestnik6w zajci, stosujqc odpowiednie merody i Srodki Facy.
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._ Zasada pogladowosci szczeg6lnie z znaczaj4ca si9podczas naucza-
nianowychakt6w chowYch.
Objasnienie wspomagane prawidlowym pokazem Pozwalauczest_
nikom latwiej zrozurnie6 i opanowai dane Cwiczenie ruchowe.
Majac na uwadze bardzo zr6inicowanego uczestnika rekeacji co
do wieku, plci, sprawnofci, aspiracji, instruktor moie wykorzysty-
wai nastepujace spe€yficzne metody nauczania czynnoici rucho-
wych: - analityczna (cz9sciami), - syntetyczna (calo(ciowa)' -

kompleksowa (mieszana).
- Zasada systematycmo<ci, wskazuj aca instruktorowi drogq postepo-

wania, a wiec od iwiczed prostych do ztozonych, od latwych do
trudnych, od wymagajacych lekkiego wysilku u pocz4tkuj4cych, do
duzych obciazed wysilkowych u zaawansowanych, od manych do
nieznanych- Zasada ta powinna byd real;owana regulami€.

- Zasada prz yslepnosci, uwzSlgdniaj4ca mozliwo(ci psycho-fizyczne
uczesmikdw zajei rekeacyjnych. Dokonywany Przez instruktora
dob6r tre(ci zajec Powinien opierai si9 na majomosci poziomu
spmwnosci, umiejetnoici i moiliwosci uczenia sie uczestnik6w.
Zadania stawiane przed kazdym iwiczacym powinny byd mozliwe
do wykonania, ze wzglgdu na zlo2ono6i ruchu, intensywnoSc' czas
trwanm rtp.

- zasada utrwalania postuluj4ca wyrobienie i utrwalenie wlafciwych,
dla r6znych warunk6w, nawyk6w ruchowych. Zachowana musi byi
ciaglosi postepowania co ozaacza, ie nowo pomane elementy l4czq
si9 z dalvniej poznanymi i sq zarazem punktem wyjScia dla nastg_
pnych. W ten spos6b utrwalaja sie okrcjlone nawyki ruchowe.

Rdznorodnoii programu rekeacyjnego nalzuca instruktorowi uwz-
glednienie specyficmych dla jego pracy zasad postapowania. Nalezy do
nich:
- zwr6cenie uwagi na bezpieczellstwo zaje., wynikaj4ce z r6inorod_

nych grup pod wzgledem iloSci i moiliwosci os6b iwicz4cych, w
my6l zasady "himum non Noncere" ("po pielwsze nie szkodzii")

- potrzeba indywidualiz^cji z dan.
- zachowanie milej atmosfery zajei, dyktowanejednym z cel6w reke-

acji, mianowicie jej funkcja zabawow4 i wypoczynkow4
Metody pracy
W praktycznym dzialaniu instuktora na pierwszy Plan wysuwaj4 sie

sposoby postepowania czyll iaaczei mdwiac, metody nauczania i wy_



chowywania" Slowo metoda pochodzi od greckiego wymzu ..methodos,,
- drog4 spos6b postepowania- Metoda jest pojgciem zloionym, posia-
daj4cym oke(lone cechy takie, jak ufq,iadomione kierowanie na cel.
kolejnoji czynnojci dzialania. systematycznosi, powrarzalnosi... (S.
Stzyzewski).

Inaczej m6wiac, meloda to spos6b postepowania stosowany Swiado_
mie dla osi4gniecia okreSlonego celu.

Nie moirmy jedDak oklg<lid jedynej, skutecznej drogi dzialania
szczeg6lnie w zalresie rekrcacji ruchowej. Wynika ro z ciaglej gotowo-
Sci prognmu rekreacyjnego do zmian, uwarunkowanych wielomotv_
wacyjnymi porzebami rekreacyjnymi iwicz4cych oraz t duZej
dynamiki rozwojowej tego ogniwa kultury 6zyc znej. Oznacza to, iZ cele
i fesci program6w or z zasady, metody i formy ich tealizowania musza
byi sukcesywde korygowane i dostosowywane do potrzeb.

Metody wykorzystywane przez instruktom rekeacji wynikaj4 ze
specyfik zadai i mnogosci cel6w wystepuj4cych w dzialalnojci reke_
acyjnej.

Metodykp rekreacji determinuj4 dwa aspekry: wychowawczo_spole_
czny i zdrowoho-ksaakujAcy. Dlatego tei mozemy mdwid o:

- metodach wychowawczych,
- metodach nauczania czynnosci ruchowych,
- metodach ksztaltuj4cych cechy motoryczne,
- metodach i formach prowadzrnia zaj€1.
Do metod wychowawczvch zalicza sie

- metode wplywu ocobistego
Instn*tor dzialajAc przykladem osobistym doslarcza uczestnikowi

zajel wlasciwych wzor6w zlchowaf.
Innym Srodkiem wplywu osobisiego jest przekonywanie - persfa-

?ja. Polega ona na umiejamym podsuni9ciu uczesErikom reheacii oke-
(lonych rozwi4zari za pomoc4 :fgument6w. wytworzenia napiqcia
emocjonalnego lub szacowania korzy(ci i strat danych dzialtui.

Istome r6wniez wydaje sie wyrazanie apmbat dla zachowai rcke_
acyjnych uczestnik6w zaj€I. DezaprobatQ wyraijad mozemy jedynie w
sytuacjach zagrazajacych bezpieczeistwu, zawsze jednak z umotywo-
waniem swojego stanowiska-

Instruktur moZe r6wniez wykorzystad sug€stig, sygnalizujac uczest_
nikom zajgd swoje oczekiwaniq po@ez zachpanie do okeslonych
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d al?i Vzez pnestrzeganie przed ich negatywnymi skutkami lub je
oceruajac,
- metodQ wlrlywu sytuacyjnego

Instruktor rekreacji ma mozliwosd odwolania siQ w konlretnej sy-
tuacji do dos{iadczeri uczestnika rekeacji (pozytywnych lub negatyw-
nych).

Moze tez instruowad, wskazujac drogp takiego zachowania, k6rc
pozwoli uczestnikowi rekeacji zaspokoid potrzeby, proponuje nrzory
zachowai rekreacyjnych i podaje wskaz6{,ki dotyczace ich realizo-

- metodq wptywu qrol€czn€go.
Wsp6luczestnictwo w zaj€.iach gnpowych daje duze szanse nawi4-

zania kontakt6w interpersonalnych. Wzajemne oddzialywanie na sie-
bie moze dodatkowo motywowai do uczesmictwa w zaj9ciach lub
modyfikowai dotychczasowe zachowania. Instruktor wsp6lpracujac z
zespolem moie wla<ciwie ukierunkowad to dzialanie.
- metodQ kiercwania samowychowanien-

lnstrultor rckreacji ruchowej moze byC pomocny w konsfuowaniu
badz podtrzymywaniu przez uczestnik6w cel6w rekeacyjnych. Profe-
sjonalizm prowadz4cego zajgcia rekreacyjne pomaga w poznaniu rdz-
nych lechnik regulamej samokontroli i samooceny, a systematycznosd
dzl^lai wy tw arz.a. poadane przyzwyczajenia iwicz4cych.

Obrazem skutecznoici dzialania metod wychowawczych jest mjn.
wytworzenie u uczestnik6w rekeacji slriadomej gotowosci do uczest-
nictwa 'r aktywnosci ruchowej.

Najbardziej charakerystyczne dla rekeacji ruchowej s4 metody
nauczania czynnodci ruchowych i ksztaltowania cech motorycznych.
Wsrdd nich wyr62niamy:

metodv nauczania mchu
niespecyficzna:
slowna

- dokladna infomacja slowna na temat danej czyrmoSci ruchowej z za-
chowaniem nast€pujacych warunk6w:
- objasnianie poszczegdlnych element6w ruchowych powinno nastepo-
wai wedlug kolejDoici wyst€powania tych element6w w danym ruchu,
- infomucja powinna byi dostosowana do mozliwoSci percepcyjnych
odbiorcy, powinna byi zwipzl4 k6tka i prosta-



poglqdowa
- metoda ta lAczy opis slowny iwiczenia z pokazem, kt6ry moze byd
przekazany posrednio np. graficznie tub na filmie, badz bezpo$ednio
wykonanie danej czynnoici,

dzialania praktyczn€go
- bezposrednie wykonanie Cwiczenia w spos6b dokladny, precyzyjny i
w miarg moziiwoici, wykoDany powoli,
- specyficzne:

metoda calosciowa (syntetyczna)
- metoda nauczania czynnosci w calojci, bez dzielenia na elementv
sklado\re. znajdujaca zastosowanie szczegdlnie, gdy czynnosi ruchowa
Jest prosta, przydatna dla os6b spraMych bAd, dla dzieci,

metoda nauczania iwiczei czdciami (analityczna)
- nauczanie czJmnosci ruchowej, dziet4c cato<C czymosci na mdejsze
cze$ci, szrzEg'lr,te przydama w prowadzeniu zajql z doroslymi lub ma_
lo spmwnymi, a tatz€ wdwczas gdy zadanie ruchowe iest trudne.

metoda mieszana ( kompleksowa)
- wymienne lub r6wnoczesne stosowanie w zaleino(ci od Dotrzeb. me_
tod: analitycznej i syntetycznej.

Metody wspomagajace ksztaltowanie cech motorvcznych takich,
jal: sila, szybkoSd, zwinnoSi czy wltrzymalosC.

Kazde iwiczenie fizyczne jest kztaltowaniem cech motorvcatvch.
Ukierunlowanie iwiczefi fizycznych na rozwdj kt6rcj( z nich zawsze
jest zwiezane z zasobem iwiczei pomocDiczycll kt6re doprowa&aj4 do
opaDowania poszczeg6inych element6w iechniki, skladaj4cycb se na
caloid iwiczenia. W realizacji tych zadaf moga byi pomocne nastepu_
J4ce me@oy:

metoda ci4gla, charakteryzuj4ca siq dlugookresow4 prac4 o sralej
intensyrvnoSci,

metoda powt6rzeniowa, cechuje j4 stala intensywnosi, powtarzanie
tej samej czynnoici ruchowej. zmienne s4 - ilosd powr6rzefi i czas
przerw wypoczynkowych, az do pehego w'?oczynku,

metoda interwalowa polega na stosowaniu okeilonei wielkojci
obci4z€ri. charakteryzuje j4 okrcslona ilo# powtdrzeri, zmienny czas
p?"tty 

9& by rozpoczecie kolejDej serii nastppowalo po niepehrym
oopocz'.nr<u,
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metoda zmienna wystgpuje tu zmieniajapa sia intensywnosd wysil-
ku oraz zmienDy czas frwama pracy.

Metodv i formy pmwadTenia Tqjei rekreacyjn],ch
Formr icisla
Polega na wykoD'.waniu da[ego Cwiczenia w sciile ohe6lony spo-

s6b co do rodzaju, charakteru, amplitudy ruchu, ilosci powt6rzei. W ce-
lu doKadnego opisu iwiczenia niezbadne jest okeslenie element6w
skladowych ruchu i danie pehej chankterystyki tych element6w.

Po pierwsze okeslenie pozycji wyjSciowej od ld6rej zaczyna sie
dany ruch.

Po drugie, rodzaj ruchu wykonywanego przez dane czpsci cial4
kt6rc czesto okreSlaja charakter ruchu np. sklon tulowia, wymach ra_
mion, wznos nogr.

Po trzecie kierunek i arnplituda ruchu danej cz$ci ciala np. wymach
ramion prz odem w g6r€.

Po czwarte, podai naleiy kolejnosi wykonywaDia ruch6w oraz ilodi
powt6rzefi.

Polecenie iwiczeria powinno zawierad tredd i rytrniczDoii iwicze-
nia, sygnal do rczpoczecia, utzymanie tempa i moment zakofczenia.

Forma zabawowa
- wlasciwa

polega ona Da prcwadzeniu zajed poprzez gry i zabawy ruchowe
dobrane wedlug odpowiednich zasad. w aleznosci od celu zaj€d
stosowai mozna np. zabawy ze Spiewem, bieme, rzuttre, skocane
ird.

- nailadowcza
inn4 odmian4 formy zabawowej jest forma nailadowcza. Jest to
spos6b prowadzenia zaj*, kt6ry polega tra na.<ladowaniu ruch6w
zwierzat, roilin, Facy domslych. Cwiczenia w tej formie zwigk-
szaj4 oglolrmie wyobrainie dzie.ka i pozwalaj4 na doid dua pre-
cyzjA ewi('zE6.

- opowiesci ruchowej
polega ona na nafladowaniu ruchami czymodci wystppujacych w
opowiadaniu np. id4 krasnoludki po kamieniach strumyka - dzieci
staraja sig przeskakiwai tak by nie wpa.6i do wody.



Forma improwizscji nrchowej
Forma ta wyzwala poprzez sw6j k€atywny charaker, poparty czgsto

uzyciem przybor6w, inwencj4 tw6rcz4 i wzbogaca przeZycia, spnyja
samorealizacj i.

Muzyka jest nr drodkiem srymuluj4cym - mobilizuj4cym do pel-
niejszego wyrazenia emocji. Najczesciej stosowana jest podczas zajei z
dziedmi.

Forma zadaniowa (in be4)o6rcdniej celorro(ci ruchu)
Polega ona na realizacji konketnych zadari nrchowych, wymusza-

nych czgsto przez instruktora poprzez tworzenie specjalnych warunk6w
w realizacji danego zadania. Zastosowanie przyboru lub odpowiednje
ustawienie pnyrzed6w jest pomocne w osi4gnieciu bezposrcdniego ce-
1u.

Forma wspr6lzawodnictws (in. forme sportowa)
Atrakcja tej formy jest mozliwosi rywalizacji, kt6ra sranowi cz€sto

bodziec do lepszego wykonywania iwiczei. Wlzwala emocje pozwala-
j4ce na stosowanie wjgkszych obciazef lub dokladniejsze wykorzystanie
zadai nrchowych, co wymaga z kolei wnikliwej kontroli natgzenia
zajpi. Do tej formy zaliczyc mozna wydcigi, konkursy i gry

Forma obwodowo-stacyjna
Cwiczenia prowadzone s4 na stacjach ustawionych w miejscu iwi-

czei. Dob6r Cwiczei i ich intensywnodi uzalezniona jest od tematu
zajee. Fofina ta wymaga taliego doboru Cwiczei na poszczegdlnych
stacjach, k6ry uwzglednia zaangazowanie wszystkich grup mi9snio-
wych oraz dotyczy kztaltowania r62norodnych cech motorycznych.

Forma wielozadaniowa
Ma ona na celu wdrozenie iwiczqcych do samodzielnego rozwi4zy-

wania zadai ruchowych. Poprzez aktywnosC ruchowa Cwiczacy maj4
szanse poznad wlasny organizm i moaiwoscijego doskonalenia. Foma
wielozadaniowa oddzialywuje n rczwE fizyczny, iDtelektualny i spo,
leczny.
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Formy organizacyjno-metodyczne
w programie rekreacji

Staly zespdl dwiczebny
Jest to jedna z podslawowych folm organizacyjno-metodycznych w

programie rekreacji. Znamienne sa dla niej: stala grupa Cwicz4cych,
sysrcmatycznosC zajec oraz okreSlona czpstotliwosi spotkafi i okes
trwanla.

T9 formg aktywnoici ruchowej okleila przewidywana liczba ucze-
stnikdw na zajQciach (gly zespolowe, kulturystyka, plywanie). ZajQcia
stalych zespol6w iwiczebnych odbywaj4 sip najczeSciq dwa razy w
tygodniu przez caly rok lub sezon. Kr6tszy okes dzialania charat-
terystyczny jest dla zespol6w Cwiczebnych, twoEonych np. na wcza-
sach. czy w sezonowej dzialalno(ci rekreacyjnej.

Jednostka zajei stalego zespolu trwa zwykle (w zaletnosci od formy
akywnosci ruchowej, mozliwoSci uczestnik6w, ich wieku i oczekiwai)
od 30-tu do 90-ciu minut.

W zaleznoSci od specyfiki danej formy ruchowej, moge wystepowad
r6zne rozwi4zania organizacyjno-metodyczne zajei. NajczeJtszym, kla-
sycznym sch€matem tej dzialalnosci rekeacyjnej jest tok zajei rucho'
wych, skladajqcy siq z trzech czgsci:

- wstgpnej,
- gl6wnej,
- koficowej.
W czasci wstppnej powinny znalezi sip iwicze a og6lnie rczgrze-

wajace organizm tzw. rozgrzewka i przygotowujace uczestr k6w zaje(
do realizacji zadad czpsci gl6wnej.

W czasci gl6wnej realizowane s4 podstawowe cele zajpi specyficzne
dla danej formy.

CzpiC koicowa wy?elniona jest Cwiczeniami uspokajaj4cymi, uzu-
pelniajqcymi (w zaleznosci od specyfiki ruchu, dopelniaj4ce aktywnosd
wszystkich grup miesniowych), rozluzniajacymi lub koncentruj4cymi.

Zaleinie od formy i celu zajec, mogq wystepowai r62ne proporcje
cz€sowe wyiej wymienionych czg(ci, Najbardziej klasyczny schemat to:
czas czeSci gl6wnej = czas czeSci wst€pnej + czas czpsci koficowej.

Podcz s zajeC stalych zespol6w iwiczebnych intensywnosC zajtl
rofnie stopniowo w cz€6ci wstepnej, ufzymuje sip na okreslonym po-
ziomie intensywnofci w czesci gl6wnej, lagodnie zmniejszaj4c sip w
cz€Sci kofcowej zajec.
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W oparciu o tok zaj€d opracowuje sie osnowe, k6m jqst doKadrriej-
szym opmcowaniem danej jednostki, Zawiera szczeg6lowy teiu! zada-
nia, Srodki i sposoby ich r€alizacji,

Najbardziej szcz€g6lo\rym sposobem przygotowania sie do zajgi
jest opracowanie konspekhr, kt5ry opr6cz tresci w)mienionych w osno-
wie zawierai nazwc i opis poszczegdlnych iwiczei! czas ich dozowania
oraz uwagi organizacyjno-metodyczne dotycz4ce sposobu ich realizacji.

Prrykladowy schemat koDspektu zqid
|. Data... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Mi€jsce zaj9d.... . . . . . . . . .
3. nosd dwiczacych..........:..........................

8. Realizowane zadania.

Rod2aj Uwagi ors&iz

Inprezy rekreacyjne
Irnprezy sportowc.rekeacyjne s4 sporadycznie, okazjonalnie orga-

spo&aniami. Ich cbarakter i terminy uzaleznione sa od
celu, jaki moZe im Fzy(qiecad. I t k w pmgramie imprezy mog4 sig
aale'Ci tomieje i z-awody, kt6re wypehione s4 wsp6lzawodnictwem
w jed&j z form rekreacyjnych lub sportowyclL 54 one okazja do
sprawdzeoia efekt6w pracjr, dla uczestnik6w zaj€d rekreacyjnych -



mozliwosci4 diagnozy swojego poziomu spmwnosci sp€cjalnej. Dobrze
jest gdy turnieje i zawody maj4 swoja cyklicmosd, co uatrakcyjnia prace

ze stalym zespolem dwiczebnym, moina je teZ organizowai sPoradycz_
nie lub np. podczas wypoczynku urlopowego. Niezbedny dla dobreSo
przeprcwadz€nia imprezy jest SciSle okJedlony reg amin.

W zatezno(ci od ilosci zgloszonych druzyn lub zawodnik6w, czasu
zawod6w ich specyfiki i warunk6w organizator turnieju czy zawod6w
moze koEystai z nastepujacych system6w rozgrywek:

- system "karidy z kazdym" (trwa najdluzej, ale jest obiektyi'ny)'
- system pucharowy,
- system do dw6ch Przegranych,
- system nneszany.
Pomocne w organizacji nrmiej6w gier zespolowych mogq byC prze-

pisy poszczeg6lnych gier wydane pnez zwiqzki sportowe.
Inn4 z imprez sportowo-rekeacyjnych jest - spartakiada. J€st to

sportowe spotkanie w wielu dyscyplinach, daj4ce wiq. mozliwosci
udzialu wszystkim. W programie spartakiady obok konkurencji typowo
sportowo-rekeacyjnych funkcjonuj4 gry i zabawy o charakterze rucho-

wym omz formy kulturalno-rozrywkowe. Moi:na jA organizowad jedno-

razowo lub moie ona lrwai przez dfuxzy okres czasu nP. podczas

calego tumusu wczasowego czy kolonijnego.
Typowym przykladem imprezy rekeacyjnej jest zlot lub festyn. Sa

to spotkania, kt6rych organizacja i tresci programowe Pozwaiaja na

udzial nawet przypadkowym uczestnikom
W pogramie takiej imprezy powinny si9 znaleii proste konkurencje

zrecznosciowe lub w z?kesie techniK populamych sport6w pokazy'

wystgpy artystycme. czesto imprezom sportowym towarzysz4 talde
gieldy sprzatu sportowo-tulystycmego, kiermasze lub promocja nowo_
Sci rekeacyjnych.

Wszystkie dobrze zorganizowane imprezy sportowo_rckEacyjne sq
waiinym elementem krzewienia rckeacji w (rcdowisku w jakim sig
odbywaj4.

Organizacja imprezy rekeacyjnej, jak wigkszosC przemyslanych
dziataf zawiera trzy etapy: przygotowanie, rcalizacje i likwidacje impre-
zy.

Organizacja imprezy sportowej metod4 planowania sieciowego (za

H. Piotrowskq) uwzglednia nastapujace etapy:
l. uspiadomienie celu imprezy,



2. badanie zasob6w i warunhw dzialana,
3. dokonanie czynno(ci planistycznych,
4. przygotowanie zasob6w i warunk6w &ialania,
5. wykonanie zamienonych czynnosci,
6. konEola (ocena) wynik6w dztalania.
Zaleznie od potrzeb, rozmiar6w imprczy naleiy powolai komitet

oryanizacyjny, ktdrego zesp6l tworz4: przewodnicz4cy, l-2 zastepc'V
sekretarz oraz przewodniczacy komisji specjalistycznych: Komitet po-
wotuje najczeiciej nasrppujace komisje:

a. techniczno-sponowa
b. gospodarczo-fi nansowa,
c. organizacyjno-propagandow4.
Komisja techniczno-sportowa odpowiedzialna jest za opracowanie

szcz€g6lowego programu imprez, .egulamindw poszczeg6lnych konku-
rcncji, przeprowadzenie rozgrywek, powolanie obsady sedziowskiej,
obliczenie w),nik6w i ostatecznej punktacji oraz opmcowanie komuni-
katu koicowego.

Komisja gospodarczo-finansowa zabezpiecza i przygotowuje obiek-
ty i urzqdzenia sportowe, zapewnia wymagar4 iloSi sprzgtu sponowego,
opracowuje preliminarz budZetowy oraz gomadzi lrodki finansowe.

Komisja organizacyjno-propagandowa przygotowuje informacje,
ogloszeaia, plakaty, komunikaty w pmsie, radiu i TV, zapewnia opiek€
sluzby zdrowia oraz dyplomy, upominki, nagody.

Kazda impreza powirma byi przeprowadzona zgodnie z opracowa-
nym wczeSniej regulaminem, k6ry zawiera:

- nazwe i cel imprezy,
- termin i miejsce rozgrywek,
- zasady uczestnictwa i frnansowani4
- spos6b przeprowadzania rozgrywek,
- ogloszenie wynik6w i nagrody,
- o.ganizator-4
- postanowienia kofcowe.
Postanowienia techniczne:
1 . W imprezie rekeacyjnej przepisy gier moga byi zmieniane, zaleinie

od warunk6w, liczby startujacych, czasu rozgrywek itp.
2. Przyjmowanie zglaszei inlomujacych o wieku i przynalemo6ci

srartujacych.
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3. wymagania w stosunku do startuj4cych np. zaswiadczenia lekarskie
lub dowody tozsamosci.

4. Dokladny termin imPrezy.
5. Sy$em rozgrywek (zasady losowania)
6- Ogloszenie wynik6w (forma i termin ogloszenia)
7. Mozliwosi skladania protestu (k!o rozpatruje i termin)
8.7a*raZenia organiz tora (interpretowanie regulaminu, zmiana ter-

minu imprezy, odwolanie imprezy).
Dobrze opracowany i Scisle przestrzegany regulamin imprezy po-

zwoli organizatorom uniknai wielu klopot6w i zapewni spokojny udzial
jej uczestnrkom.

Wszasy
Tumus wczasowy daje szanse aealizowania programu rckreacyjne_

go w petnym jego zakresie.
Turnusy takie najcz€Sciej maja profil og6lno-rekreacyiny, ?e szETE'

g6lnym uwzgl€dnieniem akt]^vnoici ruchowej tzw profll og6lno-spor-
rowy.

Obserwuje si€ coraz wipkze zainteresowanie wczasami sp€cjali-
stycznymi, w kt6rych dominuje jedna lorma ruchu (np. 2:egla$kimi,
jeidzieckimi, narciarskimi), do tej samej kategorii zalicza sie wczasy

turystyczne piesze, kajakowe, rowerowe, samochodowe itp. Inna kate-
goda wczas6w specjalistycznych sa te, w kt6rych wyrainie okeslony
jest cel, np. wczasy odchudzaj4ce, prewencji pierwotnej czy wt6mej

chor6b cywilizacyjnych, wczasy dla os6b z b6lami kregoslupa itp

Organizowane s4 r6wniez tumusy dla zr6inicowanego odbiorcy, np

wczasy dla os6b starszych lub rodzin z malymi dziedmi, dla mlodzieiy.
Przy opmcowywaniu szczeg6lowego planu i programu tego rodzaju

wypoczynku, nalezy pamiQtai, Ze program ten powinien zawiemi na-
stqpujace elementy:

- zaj€cia i Cwiczenia o charakterze rekeacyjno-sportowym,
- zajecia turystYczne,
- zajecia kulturalno ronYwkowe.
Progiam zajet rekreacyjno-sportowych powhien zawierai szerok4

oferte form rekreacyjnych (w zaleinoSci od warunk6w i <rodk6w) takich
jak: r6zne formy gimnastyki, plywani4 sport6w wodnych, gier zespo-
lowych i rekreacyjnych, zaj€C terenowych itd.
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Realizuj4c blok zajQc twystycznych naleiy uwzglpdnii r6inego
rodzaju wycieczki blizsze i dalsze (piesze, rowerowe, kajakowe, Zeglar-
skie, autokarowe i inne).

Propozycje zajei kultualno-rozryrrkowych moga zawierad r6zne
fonny z iae hnecznych (nauka tadca, dyskoteki, bale), plastycznych
(malowanie w pleneze, zajecia plastyczne w sali itp.), gier dwietlico-
wych (tenis stdowy, bilard, szachy itp.), zabaw s/ietlicowych (quizy,
konkulsy, szandy umyslowe), zajed litemcko-plastycznych, wieczor6w
ternatycznych czy ognisk.

Organizujac trrnusy wczasowe dobze jest r6wnieZ uwzgl€dnid w
ich progamie mozliwosi korzystrania z r62nych form odnowy biologi,
cznej takich, jak masaz, sauna, relaksacja psycho-fizyczna, nauka auto-
masazu, a nawet w porozumieniu z lekarzem zabiegi balneologiczne,
o ile wczasy s4 zlokalizowane w miejscowoici uzilrcwiskowej.

Innymi rresciami b€d4 wypelnione rumusy zirnowe.
W forrnach rekieacyjno-sportowych dominow# bpd4 sporty zimo-

we (narcia$twq saneczkarstwo, Iyzwiafitwo, zabawy i gry ruchowe na
Sniegu i lodzie, kuligi).

Prograrn wczas6w letdch czy zimowych moze byi realizowany
poprzez nasQpuj4ce formy organizacyjne:

- zajeria w gopach, powtazaj4ce sie systematycznie lubj€dnorazo-
we, kt6rych celem moie byd zdobywanie lub doskonalenie okeflo-
nych umiejqtnosci, zabawa, rozrywka, podniesienie og6lnej
sprawnodci, kontakty interpersonalne,

- imperzy rckeacyjne rwajace kilka godzin, jeden dzierl lub w
tmkcie tfladia calego tumusu,

- rekeacjg indywidualn4, wspornagan4 poradrictwem udostgpnia-
niem obiek6w' wypozycza.dem sprzetu, propono\raniem ind).ri-
dualnych programdw aktywizujacych.

Podczas sportowych turnus6w wczasowych, zwlaszcza tych spe-
cjalistycznych, uczestnicy doskonal4, przede wszystkim swoje umiejgt-
no6ci tecbniki sportowej w danej dyscyplinie. Ta forma organizacyjna
rclceacji jest doskonalA szansa dla pehtego wypoczyriku i regeneracji sil
psycho-fizycznych jej uczestnik6w. Jednoczesnie nabywaje oni i utrwa-
laj4 umiejqhodci i wzory wartosciowego wypoczynku, kt6re moga
wykorzystywad i kontyluowad po zakodczeniu sezonu urlopowego.



Animacja i poradlictwo
w pedagogice czasu wolnego animacja rozumiana jest jako inten-

cjonalne kierowanie ludzmi w ich czasie wolnym poprz€z wlaczenie ich
do bezposredniej aktywnosci ruchowej.

Wedlug T. Wolafskiej na proces animacji sklada sip kilka elemen-

anirnator (insmrktor)
odbiorca (uczestnik)
cele
treSci
metody
organizacja
urzadzenia.
W roli animatom mozna widzid nie tylko odpowiednia osobQ (np.

insuuktom) pracujacq bezposrednio z uczestnikiem, ale takte specjaliste
dzialajacego za poirednictwem Srodk6w masowego przgkant.

Odbiorca wi€c, w iej sltuacji, moze byd r6wnieZ anonimowy, co
dyktuje konieczno(C zastosowania specyficznych tresci, metod i Srod-
k6w dzialania.

W animacji inicjatywe wykazuje anirnator, kt6rego zadaniem jest
wl4czenie odbiorcy, uczestnika do rcheacji ruchowej.

Poradnictwo to bezposrednie lub poSrednie przekazywanie md (w
zatJesie rekreacji ruchowej) zgodnie z oczekwaniami i potrzebami
odbiorcy - moZe ono dotyczyf, spraw organizacyjnych np. z zakesu
zakupu odpowiedniego sprzetu sportowego, wlasciwej orgaDizacji zajec
lub spmw merytorycznych dotycz4cych r€kreacji rucho{ej np. sposo-
b6w odchudzania, stosowania odpowiedniej intensywnosci wysilku,
Cwiczerl profilakycmych w treningu zdrowotnym, czy innych.

W pomdnictwie inicjatywa wychodzi od osoby zwracaj4cej sie o po-
md9 - czyli instruktor pelni tu role profesjonalnego dora&y i informa-
tora, wykorzystujecego swoje wiedza jak r6wnieZ wskazuj4cego
wszystkie moiliwodci dotarcia do tej infomacji. Pomdnictwo moze
przyj4c forme zorganizow,rnych porad, kt6re mog4 byi udzielane w
specjalistycznych punktach np. przy studiach rcheacyjnych, w ogni-
skach TKKF lub podczas imprez rekreacyjnych, b4d' w Srodkach ma-
sowego przek^z!. W prawidlowo dzialaj4cym punkcie poradnictwa
powinni udzielad porad r6ini specjalisci np. specjalista relaeacji, lekarz,
psycholog, dietetyk itp.



Animacja i poradnictwo s4 metodami pmcy przynoszacymi najwie-
ksze efekty w rekeacji indywiduatnej.

Udostepnianie obiekt6$ sportowych
W}?oiyczanie spr4tu sportowego
Bez odpowiednich obiekt6w i urz4dzed sportowych niekt6re formy

aktywnosci ruchowej sq po prostu niemozliwe do zrealizowania. Obiek-
ty te udost€pnia sie indywidualnym uczestnikom lub grupom zorganizo-
wanym za odplatnosci4 badt bezplatnie np. plywalnia lub kapielisko nad
jeziorem. wyci4gi narciarskie. sale gimnastyczne irp.

R6wniez niezbpdnym wanrnkiem uprawiania niekt6rych sport6w
jest dostQp do sprzatu sportowego.

Wypozyczalnie sprzgtu sportowego i turystycznego s4 bardzo przy-
datne osobom, kt6re rozpoczynaj4 dzialahosi rekeacyjn4 w danej
formje rekeacji czy turystyki lub gdy sprzar koniecmy w danej aktyw-
nosci jest tak drogi, ie nie mozna pozwolid sobie na jego zakupienje
np. 2agl6wka, kajak, nany itp. W dzialalno6ci programowej plac6wki
rekeacyjnej w miarg moZliwoSci i warunk6w powinno sip uwzglednii
funkcjonowanie wypozyczalni sprzetu sponowo-hfystycznego dopaso-
wanego do dzialalnoici programowej plac6wki oraz nalezy przewidy-
wai mozliwosci korzystania indywidualnego odbiorcy z obiekt6w
sponowo-rekreacyjnych.

Instruktor rekeacji powinien posiad# peln4 informacj€ dotycz4cq
moiliwosci korzystania z obiekt6w i sprzetu reheacyjnego w danym
Srodowisku.

Kursy
Jedn4 z form dzialalnosci rekreacyjnej s4 kursy. Mog4 one miei

bardzo zx62nicowany charakter, zaleznie od cel6w, kt6re nakeslaj4
kierunek dzialania treSci, organizacj€ i sposoby pracy. Dlatego tez moz-
na wyodrpbnii nast€puj4ce kategorie kurs6w nie zwilzanych zE z/joby-
waniem lprawnief p.ofesjonalnych:

- zdobycie podstawowych umiejatnoici,
- ku$y doskonalace (odSwietajace wiedze, technike),
- kusy majace na celu zdobycie niezbgdDych uprawniei (np. kana

plywacka itp.),
- kursy specjalne np. integracyjne, promocyjne itp.
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W zaleznogci od wyzej wymienionych cel6w zatres treici i spos6b
ich organizacji moze byd zr6znicowany. Kursy mog4 byd organizowanei

- stacjonamie np. na tumusach wczasowo-szkoleniowych lub w
innym ukladzie czasowym (np. 3-miesieazne),

- sobotnio-niedzielne lub wieczorowe,
- jednorazowe.
Kursy tego rodzaju mog4 koiczyi sia pami4tkowym dyptomem lub

plakietka.

Kryteria doboru metod i form organizacyjnych
stosowanych w rrkrelcji.*

Z&utia

I. Naucrrnie okftSlonych
technik (czynnolc i

p.z€waga r.  scist€j
b) kurs (ply\ | /ania,

I I .  Doskonale i ie
umiejgtnodci (spnwnosci

a) j.k wyzej
Form.a lcisl4 zaddiN4

espdtzawodnictwa; hby
i  t€sty sp.awtrofc i

b)  Cw. indywidualr€

III. Kszraltowanie cech a) rnetody tErinsowe,
b) i wspi6l?lwodnictwa

Pu pisy, fomy jat wytej jak wy2ej

V Aktywny wypos4lek
(rebk psych.).

Formy z.bawowc i
r | /sp 6 lzawodn ic  r$,  a.
AtakcyjDold pmpozycji

b) inprczy w slalych

VI. Kompensowanie i
k o r y g o w a D i e
dekozyslDych eptyw6w
Srodowiska wcwrQFzDcgo

Mctody spcyficzne w
zalcrnoici od rodzaju
dewiacji (Diedomogi)

a) cw. indywidualne z
samokonrrole i
samoocen4. b) 6w. w
marych grupach, c) cw.

39



VII .  Zapobieganie i
p r z  e c  i  w  d z  i  a l a n  i €
ujetuym skutkom pmcy

Zgodnie z chankter€m i

VlIl. Upowszechniani€,
aninacja i  pomoc v
zakresie rekreacj i

a ,  w8_ zasad

b) m.rody dz ia laDia

* Pmjek krayfikacji w& K. S*ierczynskiej p.zyjety na krekoderencji TKKF
w Zakopaem ( 19.05.85).

3,3 OCENA SI(UTECZNOSCI
Jatikolwiek wysilek podejmowany przEz fud?i, niezaleznie od ro-

dzaju aktywnosci czy form organizacyjno-metodycznych powinien pod-
legai ocenie i kontroli.

Jednym ze sposobdw badania skutecznosci dzialari instrukora moze
byd kontrolowanie poziomu rozwoju cech fizycmych Cwicz4cych. Ba-
dania skuteczno<ci dzialarl w zakesie rekeacji ruchowej moga byi
rcalizowane przez instruktom, jak r6wriei prbz samych uczestrik6v,/
zaj* (samokontrola).

Konhola i samokontrola jesl z jednej stony, czynnikiem motywu-
jacym ludzi do podejmowania lub kontJmuowania akrywnoCci ruchowej,
gdyz w spos6b obiektynny stwierdza efekty procesu rckreacji, z drugiej
zaS strony jest na.r:zedziem gacy specjalisty rckeacji ruchowej, kt6ry na
podstawie konlcetnych danych mo2e ustalii inbnsywnoSd zajqi, kienr-
Dek dzialari, pmgram.

Waznym elementem zdrowia jest wydolnosd i sprawno3C fizyczna,
a wiec one powimy na podst4wie r6znych pr6b i t€st6w podlegai
kontloli i ocenie.

Najbardziej fafta ocen4 wynik6w poszczeg6hych pr6b i resr6w
wydaje sie badanie Fogresji wg. schematu: ja - wczor4j, dzi<, jurro.
Inna ocena to por6wnanie wlmik6w z normami, standardami uwzgl9d-
niajacymi wiek i plei oraz odniesienie wlasnych wynik6w pr6b czy
testdw do wynil6w innych uczesmik6w zaj9i.

40



Samokontrola polega na ocenie przez samego iwiczacego dwojakie-
go rodzaju parametr6w: obiektywnych i subiek$'wnych Dane obiekty-
wne to przede wszystkim: pomiary antropometryczne (ci9zar cial4
wysokosi ciala, pomiary obwod6w), tctno oraz te wyniki w niekt6rych
pr6bach wydolnoiciowych i sprawnosciowych, k6re iwiczqcy mog4
przeprowadzii sami. Dane subiektywne to: samopoczucie, sen, nerwo_
wosi, Iatwo3i m9czenia sip, stosunek do Facy itp. Dane te moZna
zeb6e n zasadzie samoobserwacji, oceruaj4c wlasne zachowanie sie
czy samopoczucre.

Dokonania pomiaru pewnych cech w spos6b obiektywny, mozna
przeprowadzii prawie .wszcdzie, uzywaj4c do teSo prostych narzedzi
pomranr.

Kontrola ciqi:alu ciala polega na obserwacji wahard cieianr ciala
przed i po zaj€riach, po pewnlm czasie (tydzief, miesi4c, kilka miesiq-
cy), w zaleznosci od cyklu pogamu zaj€i ruchowych itp.

Tgtno jest to rytm pracy serca, tzn. liczba skucz6w na minute
i wynosi przeciqtnie w spoczynku w normalnych waruntach 60-80
uderz€f na minute. Podczas pmcy tetno ulega przyspieszeniu, zalehrie
od jej intensywnosci.

W wysilkach submaksymalnych standardowych tetno osi4ga wyzsze
wartosci u os6b niewyhenowanych w por6wnaniu z osobami wytre-
nowanymi. Jest to wymzem mriej efektywnej pracy serca. Podczas
wysitk6w indywidualnie maksymalnych tctno moz€ osi4gai wartosci
180-200 uderzef na minutg.

W badaniu swoich efekt6w pracy insrukor moze takze brad pod
uwage czas powrotu Qtna do normy. Tak np. po dlugotrwalym wysilku
(trening biegowy) tetno powinno wrocid do normy w ci4gu okolo 30
minut. Dluzszy czas powrotu wskazuje na mala wydohoii ukladu
krqienia lub zbyt intensrnny trening.

lnstruklor rekeacji podczas swojej pracy np. przy kwalifikacji do
gup metodycznych, ustalaniu intensywnoici progam6w sportowo-rc-
keacyjlych czy ocenie skutecznoici podjetych dzialar6 powinien brai
pod uwagp mozliwoici iwiczacych do wykonywania okeslonego wy-
silku fizycznego.

Poziom obciezed wysilkowych jakie mog4 byd dozowane jest bar-
dzo trudny do ustalenia. Na wydolnosi czlowieka sklada si€ wiele
czynnik6w, kt'5re nie zawsze moina uwzglcdnii w ocenie. Najog6lniej

4 l



okreslamy osoba jako wydotn4 kiedy w)pelnia ona swe zadania bez
nadniemego znrQczenia i szybko powraca po wysilku do normy.

Kontroli i oceny wydoltrosci fizycznej moZna dokonai poprzez
pr6by czynnosciowe najlepiej przeprowadzane wspohie z leiarzem.
falezy pmnielai, ie osoby poddajace si9 pr6bom powinny posiadai
aktualne badaria lekarskie.

_ Dla potrzeb relaeacji przydame wydajq si9 testy wydolnosci fzycz-
nej 

lkie 
jak 

ry. test 2 km - Walking Tesl, test biegowy Coopera czy
test Richt€ra-Beukera-

Pr6by te oceniaje wydolnosi ukladu krezenia. Opieraje si9 gl6wnie
napomiarze cz9stoici tgtna, gdyz w wlsilkach dynamicznych wystgpuje
liniowa zaleiino<i pomigdzy czQsrojcia rtha a wielkoScia wysili<u fizy_
cznego,

. _ Dla instruktora rekeacji ruchowej wszelkie pr6by czy testy powinny
byi stalym narzeiziem pracy. Od pierwszych zajge naleLy lciy( 4wi_
cz4cych sarnokontrofi i systefiEtycznie do niej wdtaaai poqzeza

na[k9 i stosowanie na zajQciach pomiaru reEt4
zwr6cenie uwagi na sylwelke przedstawiajec r6zne mozliwosci jej
oceny,

- przeprcwadzanie pr6b i test6w zar6wno okeslajacych wydolnos6
jak i sprawnoid fzyczne,

- dokonywanie r6znorodnych pr6b specjalistycznych, w zaleZno(ci
od formy, organizacji zajei i uczestDikow.

Pr6ty i testy w statych zespolach iwiczebnych powinno sig pze-
prowadzad co najrnniej dwa razy do rolat (wrzesieri_paldziemik i maj),
aby m6c por6wnai wytriki i ocenid efekty calorccznej pracy. Na wcza_
sach i obozach nalezy je pzeprcwadzad na poczqtku i na koicu tumusu.
O wynikach pr6b nalezy informowai Cwicz4cych. Niekr6re z pr6b czy
lest6w rnoina wykorzysraC Da imprezach masowych.

Przyklady pr6b wydolno(ciotvych podano w aneksie mzdzialu.
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4. DETERMINANTY METODYCZNE
ZAJ4C REKREACYJNYCH

WIEK
Rozwaztuiia na temat zaj* rekreacji nrchowej wyodr€bniajq r6zne

metody prowadzenia tych zajgi uwzglQdniajac wiek uczestnik6w i tak
wg. T. Wolaiskiej dla potrzeb metodyki rekeacji wyr6zniamy nastqpu-
jqce grupy wiekowe:

- dzieci w wieku przedszkolnynl
-dzieci i n odziez w wieku szkolnym 7-lI lat, 12-15lat, 16-l8lat,
- osoby dorosle: fitode kobiety, n odzi mezczy1ni, osoby w wieku

Srednim 35-50 lat, osoby w wieku starszym - powyzej 50-ciu lat,
- emerycl,
w praktyce dzialan rekeacyjnych bardzo rzadko wyst9puje wyrazne

wyodrQbnienie wyzej podanych gup wiekowych, co stwarza wigksze
prcblemy przy realizacji programu doborze metod, form i Srodk6w
Cz9sto tez w rekreacji biore udzial wielopokoleniowe grupy rodzinne.

Znajomo6d prawidl,cwosci rozwoju psycho-rrotorycznego po6zcze-
g6lnych grup wiekowych stanowi punkt wyjscia w stosowaniu odpo-
wiedniej metodyki rekeacji.

Dzieci
Dziecko przyswaja sobi€ naturalne formy ruchu przez zabawg, so-

cjalizacjg, obserwacjg.
Jesr najcz9sciej samoukiem, sponlanicznie rozwija prz ydatne Zycio-

wo cechy motoryczne w r62nym stopniu, gdyz kazde dziecko posiada
nieco odmienny, wlasny rytn rozwojowy, kt6ry jesl dla niego norm4.

Nauczanie ruchu powinno odbywaC sig przez zabawy ruchowe i
cwiczenia girnnastyczne realizowane poprz ez formy zabawowe, opowie-
Sci ruchowej, bezposredniej celowodci ruchu. Unikad ndezy ewiczei
intensywnych, silowych i wytrzymalosciowych oraz nadmiemie wyra-
biaj4cych gibkodi. Slosowai cz€sle zmiany pozycji i rodzaj6w iwicz€6.

Cwiczenia powinny byd dobierane tak, by sprawialy dzieciom ra-
dosi a jednoczesnie by byly dla nich potrzebne ze wzglgdu na rozw6j
fizyczny i emocjonahy.

okolo l0 roku zycia zarysowuj4 siQ r6znice rozwojowe migdzy
dziewczgtani i chlopcami.

U dziewczqt w okresie rozwoFwym istnieje wiQkszy pEyrost wagi
przy jednoczesnym slabszym ukladzie miasniowym. Nast9puje rozw6j
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cech kobiecych (iakosciowe cechy motoryczne - np. plynnosC i har_
morua Iuch6w). Chlopcy dojrzewaj4 nieco p6Zniej - okolo 16 roku
Zycia.

Duza pobudliwosi nerwowa i zanikajAcy proces kostrienia sa prze-
ciwskazniami w l).m wieku do nadmiemych obci4zefi. prowadzac
zaJQcla z t4 grup4 wiekow4 naleiy zwr6cii uwage na wszechstronnosi
6wiczei, skuteczniejsz4 zespolowoSd dzialania, obiektywna oceng za_
chowad. Instruktor z takimi uczestnikami powinien stosowai wiele
Cwiczefi og6lnorozwojowych, korektywnych, duzo gier zespolowych
oraz takich forrn, kt6re pozwalaj4 na pozna\ranie czegos nowego _
zdobywanie nowych umiejetnosci.

DIa dziewczAt zalecane sa szczeg6btie iwiczenia o charakterze
g nnastycmo-tanecznym, mniej silowe.

l,trodziei
W tym wieku F,ojawia siQ: stalo(C zainteresowat6, trwalosi uwagi,

jest to okrcs ostatecznego formowania siq postawy ciala omz zDacznego
wzrostu sily mig6niowej.

Moina stosowai dla tej grupy wiekowej iwiczenia wytrzymaloscio-
we o duzym natgzeniu, ale narastajacym stopniowo.

Tajecia mog4 miei charakter og6lnorozwojowy lub szczeg6lnie
ukerunkowany na rechnike okeslonej dyscypliny.

Waina dla tej kategorii wieku jest potrzeba kontakt6w towarzyskich,
zajd koedukacyjnych. Mody czlowiek potrz€buje wyniesi z zajei duio
przyjerntrosci, nauczyi si€ czego( nowego i ciekawego, poznai nowych
ludzi, dzialai w grupie.

Dom6li
Wykrystalizowane zainteresowania i potrzeby ludzi doroslych do-

kladniej ukierunko*rj4 w metodyce wyb6r form metod i S.odk6w zajei
relaeacyjnych, co mobilizuje i struldora do solidnej realizacji programu.
Doro(li s4 bardzo wymagaj4cymi odbiorcamj propozycji programo-
wych. Gl6wn4 determinant4 tresci zaj€f s4 tutaj potrzeby aktywno(ci
ruchowej, zaintercsowania nSmymi formami rekeacyjnymi i warunki
rekeacji. Coraz czaiciej obserwuje sic uczestnictwo kobier w zajeciach
silowych lub mazczym na zajQciach aerobrcu.

Doskonalenie i utrzyma.nie poi:Adalrego poziomu og6lnej lub spe-
cjalnej sprawnofci psycho-motorycaej w wieku dojrzalym jest jednym



z gl6wnych zadai rekeacji ruchowej. Nawet kr6tkotrwale, ale syste-
matycznie prowadzone iwiczenia stwarzaj4 duzo korzysci dla zdrowia
(zaj€cia prewencji pierwotnej chor6b cywilizacyjnych).

Istotny wplyw na poiom psycho-motoryczny doroslego czlowieka
wywiera praca zawodowa, tak wiec instruktor w swojej pracy z grup4
powinien u\rzglednid Cwiczenia kompensacyjne eliminujace ujernne
wplywy pracy zawodowej.

ZE wzgledtt na bardzo zr6inicowan4 u doroslych tolemncje wysil-
kowa organizmu, od instruktora rekeacji wymagana jest wieksza
ostroznosi w dawkowaniu wysilku fizycznego, doborze fom i metod
pracy.

Istotna wskaz 6wka metodyczna jest ind,'widualizacja iwiczefi ujmo-
wanych w programie zajd oraz wdrai?nie doroslych uczestnik6w zajec
do samokontmli i samooceny.

Emeryci
Cwiczenia fizyczne z osobami starszymi powinno prowadzii si9

systematycznie i planowo. Uczestnicz4cy w zajQciach podlegaj4 stalej
kontroli lekarskiej. Dob6r iwicz€ri powinien uwzglgdniai moiliwoici
zalrowotne i psycho-fizyczne poszczeg6lnych os6b. Wskazane jest, aby
zajgcia te prowadzil do(wiadczony magister wychowania fizycznego lub
rehabil itacj i.

W prowadzeniu zajei z osobami starszymi obowiazuj4 nastepuj4ce
zalecenia:

wskazania metod),czne:
- Scisla wsp6lpraca lekarza z Cwicz4cym i osob4 prowadz4c4 zajqri4
- dob6r form ruchu uwzglgdniaj4cy wszechstronny wplyw iwiczei

na organizm, szczeg6ltue na podniesienie og6lnej wydolnosci (ruch
cykliczny, prosty, umozliwiajacy regulowanie intensywno(ci np.
marsze, plywanie, j azda na rowerze i na nartach itd.) oraz zwieksze-
nie zakesu ruchu w stawach - ginnastyka.

' daleko posunjqta indywidualizacja zajqa,
- stosowanie w zwiQkszonym zakresie Cwiczei odderhowych,
- pelna samokontrola i samoocena iwiczacych,
- zastosowanie latwych przybor6w zmuszajacych do poprawnych,

obszemych ruch6w,
- kameralna atrnosfera zajet,



- najbardziej wskazanymi formarni ruchu sa: gimnastyka, ptywtuiie,
jazdd na rowerze, mafsze. afce, turystyka.

przeciwskaTania rnetodvczne
- stosowanie dwiczef szybkodciowych, silowych, skornplikowanych

koordynacyjnie, wykon) vanych w napiQciu i bezdechu,
- szybkie zmiany pozycji, szczeg6tnie z niskiej do wysokiej,

wykonywanie takich iwiczef jak: zwisy, podpory, skoki, sktony
glowa w d6l, a takie wszelkiego roalzaju dwiczei akrobatycznych
i na przyrz4dach,

rywalizacja i wsp6hawodnictwo.

UWAGI METODYCZI\E
Kazda akfywnosd sportowa posiada charalcerystyczne dla siebie

formy i metody t'ostepowani4 swojA systematykg i metodyke nauczania.
Dla pruykladu, inaczej wygleda uklad zaj€l i dob6r iwiczr4 na zajg-
ciach taic6w, a inaczej na zaj€ciach gier zespolowych pominx), Ze obie
te formy mogq byi realizowane w stalych zespotach dwiczebnych.

Oczekiwania i mozliwoSci uczestrik6w zaj,?i lekeacyjnych sE pun-
ktem wyjscia przy okrcSlaniu intensywnos{i zajea. le|eli celem zajQi
jest poprawienie og6lnej wydolnosci orgajizmu bqdz utrata zbgdnych
kiloganr6w wtedy intensywnogd musi byi wyraznie okreslona, dosto
sowana jednak do obiekywnych moZliwosci psycho-fizycznych uczest-
nik6w. Tak |rp. aby osiAgne6 efekty w treningu zdrowotDych
uczestsrik6w. Tak np. aby osiegn4i efekty w treningu zdrowotnym
optymalna intensywnoSi zajQd powinna oscylowad w granicach 130
udezefi serca na minut9 w czmie 30 rninut zajee, pny powt&zet\iu
takiego fenigu trzy razy w tygodniu.

htensywno6i zajQd nroze byi okreslana w rc2ry spos6b, najbardziej
obiektywny wydaje sie pomiar czqstosci skurcz6w serca, a wigc
odpowiedZ organizmu na zadany wysilek. Inaczej okreSlii mozna inten-
sywnosd zajgi za pomoce np. dlugoSci pokonanego dystansu, ilosci
powt6rzei badz seii, czasu trwania danego ruchu, ilojci spalonych
kalorii its.

Intensywnosd zaj*, czas ich uvania oraz czqstotliwosd h€ningu w
ciqgu tygodnia to podstawowe elementy, ki6re zastosowane w r6znyn)
ukladzi€ sq w r9kach instruktora narzQdziem do realizacji celu.
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Kazdy uczesriik zajQ6 rekrcacyjnych posiada innq rolerancj9 na
wysilek fizyczny, co powinien bmi pod uwage instrukror rekeacji, aby
nie spowodowai negatywnych skutk6w nadmiemej aklywnoici rucho-
wej.

Grupy rekreacyjne se najczQ(ciej bardzo zr6znicowane (wiek,
sprawnoSd, ple6) i dlatego zadaniem instruktora rekeacji Fst wdraz anie
uczeshik6w zaj9d do systematycznej semokontroli i samooceny.

Przed przyst4pieniem do systematycznej aktywnosci ruchowej
(szczeg6lnie po 30-tym roku Zycia), kaidy uczesrnik zajei zobowiezany
jest do kontrolowaria przez lekarza swojego stanu zdrowia" (Po 35 roku
Zycia wykonanie EKG wysilkowego).

h6buj4c okresli6 6rodki, kt6re uatrakcyjniajq ruchowe zajgcia
rekeacyjne, moZna dokonywaa ich wyboru ze wzgl9du na r6Zne kyte,
ria. Migdzy innymi takie jak:

- rnozliwoSci biologiche, psychiczne i spoleczre uczesuik6w reke-
acji czyli ich wiek, sprawnosd, plei, iloSd dwiczqcych, wzajerma
znainrnsC w gupie iF.,

- stopief zaawansowania uczesmicNa w rekeacji,
- miejsce i pora roku realizacji progranu rekeacji.
Srodkani, kt6re w bezposredni spos6b moge przyczynii siQ do

uatrakcyjnienia zaj* rekeacyjnych mog4 byd urzqdzenia, prz),rzqdy,
przybory, muzyka-

r,'Rz4DZENTA
Bez odpowiednich urzAdzei niekt6re formy aktyrno<ci ruchowej sq

po prostu niemozliwe do zrealizowania (np. brak basenu, jezeli nie rna
naturalneSo akwenu, w pbrwalriu),

W innych przypadkach wielotunkcyjnoiC urzedzed sraje si9 czynni-
kiem uatrakcyjniajEcym prograrn rekeacjit poniewaz umozliwia r6zno-
rodne ich wykorzyslanie (dotyczy do zar6wno stworzenia mozliwosci
do prowadzenia r6znego rodzaju aktywnosci, jak i sposob6w ich reali-
zacji - czyli wykorzyslania wielu form organizacyjno-metodycmych).

Istotny dla atsakcyjnosci zaj* jest kztalr i kolot \rzdzei, a takZe,
^ nmLe przede wszystkim, teren k6ry i otacza- 'fercn zadrzewiony z
dala od zgielku ulicy czy miasta daje mozliwo(i pelnego kornfonu
wypoczynku. Jest to o tyle istotne w zajQciach z dzieimi i mlodzieze
Ze uczy je wrazliwosci i poczucia estetyki, nowoczesnego stylu spgdza-
nia czasu wolneSo, dajec dobre wzory wypoczynku.
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Niezaleznie od miejsca gdzie proponowane s4 zajgcia rekreacyjne
(szkola, osiedle, osrodki wypoczynku /miejskie, podmiejskie/, osrodki
wczasowe) dla atrakcyjnosci programu istotne staje siQ, aby infrastru-
ktura nad4iala za mod4 i zapotrzebowaniem danego Srodowiska, aby
mozliwa byla w miare szybka modemizacja lub adaptacja istniejacych
nrz|dzef,.

PRZYRZADY
Przyrz4dy to jedne z podstawowych Srodk6w mogacych w istotny

spos6b wzbogacii i uatrakcyjnii zajeria rekreacyjne.
Zar6wno w zajpciach indywidualnych jak i gupowych, w domu, w

szkole, klubie, studiu rekeacji czy w innej plac6wce, zastosowanie
przyrz4d6w szalenie wzbogaca kazd4 forme zajec lub stwarza mozliwo-
Sci nowych propozycji iwiczei.

Na swiecie producenci sprzetu sportowo-rekeacyjnego przedcigaja
si€ w propozycjach i ofe(ach nowych lrzAdzei o atrakcyjnoici kt6rych
decyduj4 takie cechy, jak:

- wielofunkcyjnoii czyli mozliwosd r6znorodnego wykorzystania
danego sprzptu podczas zaje( (np. odpowiednie ustawienie, l4cze-
nie laweczek specjalnie opElrzadowanych umozliwia ksztaftowa-
nie poszczeg6lnych cech motorycznych ucznia, a maszyny
wielofunkcyjne, najcz€3ciej stoso\rane w kultuystyce, znacznie
ulatwiaj4 prawidlowe ksztaltowanie masy miesniowej poszczegdl-
nych partii ciala),

- modemizacja znanego sprz€tu (np. sposoby l4czenia materacy czy
zmiana ich ksztaltu mogq zwigkszyi plzydatnosi ich na zajeciach),

- wyposazenie urz4dzefi w aparatue umo2liwiaj4c4 zaprogramowa-
nie i kontrol€ wykonywanych zadafi (w dzisiejszych czasachjest to
jeden z atrybut6w nowoczesnosci. Przyrz4dy takie jak cykloergo-
metry, bieZnie mechaniczne, wspinaczki i inne, posiadaj4 oprzyrza-
dowania, k6re okeflaja obci4zenie Cwiczeniami za pomoca tempa,
dystansu, ilosci powt6rzed, czasu Ewania Cwiczef, a tak2e reakcj€
organizmu na wysilek podaj4c czgstosd skurcz6w serca, iloSC spa-
lanych kalorii bad' inne wskazniki fizjologiczne),

- mo2liwo6d doskonalenia si€ w danej dyscyplinie (sa ro tzw. rrena-
2ery, a wigc u[z4.dzeni^ w pewnym zakresie zast€pujace insttukto-
m-trenera lub partnem takie, jak np. maszyny do podawania pilek
w tenisie stolowym czy ziemnym),
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._ nowosd ._ wprowadzenie nowej metody CwiczEi do re hzacii
kt6rej konieczny jest dany przltz4d (np. male batuciki do tzw.
"feningu olimpijskiego" czy stopiei do stePu czyli do Cwiczef
wykonywanych z wykorzystani€m stopnia),

- wygl4d i funkcjonalnosC (na nie skladaja sie: rodzaj materialu'
spos6b wykonania, ksztal! kolor, latwoSi montaiu i demontaiu,
prosta obsluga).

PRZYBORY
Wykorzystanie tego grodka w zaj€.iach rekeacyjnych niesie za sob4

wiele korzysci.
Wprowadzajac przyb6r na zaj9cia mozna \tspaniale realizowai

wszystkie formy dydakyczne (meiody i formy prowadzenia zajei),
iiodaikowo je ozywiajac i uatrakcyjniajac, a jednoczesnie egzekwujac
popmwnosi wykonania zadania.

Przybory mozna podzieliC na tradycyjne, do kt6rych zalicza sie:
pilki, skakanki, obr€cze, wst4zki, maczugi, rakiety czy kije (sa one
nieodlacznie zwi4zane z pewnymi dycyplinami sportu) oraz niespecyh-
czne takie, jak: woreczki z grcchem, gumy, g^zety, wykladziny, tekturki'
pi6rka, chusteczki, plachty materialdw, tunele, szyszki, kamienie, pudel-
ka, puszki, balony itd. itd.

Rodzaj i iloiC przybor6w z^eLy wyl4cznie od wyobrazni, fantazji
i pomyslowodci prowadzqcego z jecia.

Przy stosowaniu r6Znych Fzybor6w trudno wpasi w rutyne i mo-
notonnoSd w pmwadzeniu zajai, a dazenie do atrakcyjnolci iwiczei jest

inspiracje w poszxrkiwaniu coraz to nowych przybor6w, a co za tym
idzie nowych form ruchu.

Odpowiedni dob6r iwiczed do przyboru i na odw6t, powoduje
lepsz4 efektywnosd zajei (np. zastosowanie wykladzin przy ponszaniu
si9 po sali jest doskotalym sposobem na zwigkszenie intensywnosci
pracy mi96ni n6g).

Przybory wprowadzaj4 nastr6j zabawy b4dZ rywalizacji, co w pmcy
rekreacyjnej jest najlepszym sposobem wci4gniglia uczestdk6w do
aklywnego uczestnictwa w zaj€ciach.

R6wniez to, 2e wprowadzenie nowego przybru daje wszystkim
r6wne szanse w opanowaniu techniki Cwiczenia, badZ mozliwosc wy_
pracowania swojej, co tym samym mofywllje do tw6rczego dzialania.



Do tej grupy 6rcdk6w, ktdre wplywajA na auakcyjnoet zajee n(rLrra
za\lczyf tah sprz€t, jak r6znego rodzaju obci4zniki (saangielki, paski,
mankiet, zwiekszaj4ce intensywnoji zajei oraz s!,ort-testery Gardioli-
dery klipsy, zegarki) oheglajqce r6zne par-ametrj' dotyczece obci4ze6
na zajQciach i reakcji organizmu na nie. Jest to spos6b, aby zaintereso-
wai iwicz4cych zardwno planami zajec jak i zmianami z chodz4cyr i
podczas Cwiczed w ich organizmie, a wigc z jednej strony wdraza do
samokontoli, z d Eiej za< \czy siwiadomego kierowania swoj4 aktyw,
no$iA ruchow4.

Umiejetnosi kozystania pnpz nlod eZ z tych Srodk6w moze oka_
zac si9 bardzo przydatna w rekrcacji ind),widualnej czy rodzinnej wy-
konywanej przez nich w domu.

MUZYKA
Odpowiedni dob6r muzyki to nastqpny (rodek uatrakcyjniaj4cy za-

je.ia rekrcacyjne.
Muzyka niesie za sob4 okreilony nastr6j i atmosfere dostarczajac

jednoczeSnie rdinych przezyi emocjonalnych. przyczynia sie do rozla-
dowania napiei, poprzez mozliwojC wyiycia si9 w czasie jednych
utwor6q bEdZ wyciszenia przy innych.

Muzyka jest rakie czynnikiem dyscyptinuj4cym zaj€cia (narzuca
tempo Cwiczei) i zwigkszaj4cym ich intensyMosi (zwieksza rempo).

Obecnie muzyke stosuje sig we wszysrkich formach ruchu. Dla
niekt6rych jest tylko elementem uzupelniajacym - tlern, natomiast
podstaw4 jest w takich fo.mach, jak raniec, girn_oastyka (szczegdlnie
artystycma, jazzowa), a w takich jak joging, step, moze byi $odkiem
rytmizujacym, utrz )rynujacym tempo iwiczef.

Mozliwo(i dostosowania muzyki do Sustu iwiczecych jest rakze jej
olbrz ymi4 zalet4.

Przy prowadzeniu zajlr z dzieCfti, aby muzyka spelniala swoja
funkcje i byta dla nich atrakcyjn4 musi byi bardzo srarannie dobrara.
Powinna byi bogata i r6znorodn4 pobudzajqca wyobrainiQ dziecka.
Istotny jest r6wnieZ tekst piosenek, kt6ry czesto podpowiada, lkierun-
kowuje ruch.

Zabawy i iwiczenia rttrizujAce oraz zabawa ze Spiewem powinny
vtwelniae znacznq czeie zajQa Vowadzonych z dzjeefil
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Rywalizacja i wsp6lzawodnictwo w rekrcacji rczumiane jest jako
wzajernne wsp6ldzialanie grupy i widzenie r''wala jako wsp6hartiera,
dzieki kt6remu dana forma moze zaistnieC. Nalezy tak zmieniad i
ustawiaC grupy rywalizujace ze sobq, by ci4gle ich sklad p€rsonalny byl
r6hy.

W rekreacji nie powinno byi jednego zwyclezcy, o sukcesie nie
zawsze decyduje jedynie wysoka sprawnosi ale r6wniez przypadek czy
pomyslowosd. ZwyciQstwo moze byi wielorakie np. ocenie podlega
iloSi zdobytych punkt6w, czas wykonania zadania, dokladnoSi dziala-
nia, umiejebosi wspdpracy w g pie, pomyslowosi w wykonaniu
zadania itp.

Sukcesem pracy instruktora, widocmym na zewnatrz, jest zwiQk-
szaj4ca sig frekwencja na jeSo zaj€ciach. Swiadczy ro o arralrcyjnosci
prowadzonych zajgC.

TaI wi€c wydaje sia, Ze poszukiwanie i stosowanie Srodk6w uara-
kcyjniajacych zajecia jest najlepszym sposobem aktywizujqcym uczest-
nictwo w rekrcacji ruchowej.

BEZPIECZEfiSTWO I HIGIENA ZAJ\C
Podstawowe wskaz6wki do prowadzenia bezpiecznych, z zachowa-

niem zasad higieny i wypcc.zyliKru, zajel, moina rdznicowai na te, k6re
dotycz4 z j& w plenerze (Srodowisku natualnym) oraz w warunkach
sal gimnastycznych lub plywalni.

ZajQcia plenerowe
Programuj4c zajpcia plenerowe, instukor powinien miei pelne

rozemanie co do czystosci 6rodowiska naturalnego w jakim sie one
mog4 odbywai. Najistotniejszymi elementami diagnozy irodowiska na-
turalnego, pod tym kAtem, sa: stopiei zanieczyszczenia powietrza i
wody. Pomocna w pobieznej ocenie wannk6w zadeczyszfzeniabpdzie
ocena odleglosci miejsca zajec rekeacyjnych od arterii komunikacyj-
nych, zaklad6w pracy zatruwaj4cych *odowisko, wysypisk i sp1'rr6w
odqd6w czy zarieczy szczonych atwen6w

Pny planowaniu form realizowaDycb na wodzie (pl'.warie, zeglar-
stwo, kajakowanie itp.) insfuktor powinien posiadai dokladne infoma-
cje co do stopnia zanie.zlszcze[la wody omz zakresu mozliwoSci
wykorzysrania akwenu do reali?acji tych folm.



Zajccia plenercwe r€alizowane w parkach lub innych tercnach za-
drzewionych powinny odbywai si9 w miejscach specjalnie przeznaczo-
nych dla wypocz)'r*u. 54 to najczesciej wydzielone place lub naturalne
polanki ewentualnie, dcieiki biegowe lub alejki spacerowe. Instrul(or
prowadz4cy zajecia w plenerze powinien pamietai o poszanowaniu
<rodowiska nafumlnego oraz o ksztahowaniu u uczestnik6w swoich
zajec wlaiciwych postaw wobec tego Srodowiska.

Zajpcia rekeacyjne zwi?.zane z wod| musz4 respektowad zasady
bezpieczeistwa szczeg6lowo opmcowane dla r6znych form aktywnosci
np. dla zeglarstwa czy kajakowania.

Plywarie w akwenach naturalnych powinno byi realizowane tylko
w miejscach do tego wymaczonych, pod opiekA uprawnionego specja-
listy.

Kultuia zachowania w irodowisku natumlnym podyktowana jest
szacunkiem dla tego Srodowiska. Zadaniem insmrktora jest $skazanie
i egzekwowanie sposob6w zachowai w plenerze.

ZajQcia w pomieszcz€niach zamknietych
Odbywaja sie najcze(ciej w salach ghnnastycznych, halach sporlo-

wych lub imych pomieszczeniach adaptowanych dla cel6w rekeacyj-
nych oraz na plywalniach.

Bardzo istosn rzecz4 jest zapewnienie iwiczqcym wIa(ciwej higie-
ny pomieszczed. Musz4 byd one wolne od halasu, miei odpowiednie
oswiedenie oraz powinny byi dostatecmie ogzane. Ka2dy Cwiczacy
powinien miei wystarczaj4cA ilo<i miejsca umozliwiaj4cq swobodne
wykonanie zadai ruchowych.

Istotna jest r6wniez czystosi i estetyka miejsc do Cwiczef, jak
r6wriei zaplecza sanitamo-higienicznego.

Stan bakteryjny wody w plywalniach powinien byd regulamie kon-
trolowany gzez wyspecjalizowane plac6wki (aktualnie SANEPID).

lnnym problemem jeJt higiena osobista uczestnik6w z jel. Dobrze,
jesli instrukto. wskaze miejsce, w kt6rym mog4 sie wyk4pai: po zajq-
ciach or z kiedy podpowie, jaki rodzaj kostiumu jest najbardziq higie-
nicary w prowadzonej przez niego formie rekrcacji.

Dla zachowania warunk6w higieny psychicznej zajel rekreacyjnych
wa2na jest atmosfera tych zajd, zachowanie instrukora powinno byd
nacechowane Zyczliwoscia spokojem i opanowaniem.
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Bezpieczefstwo na zajaciach rekeacyjnych zapewDi4 dobrze prze-
myilane i metodycznie przeprowadzone iwiczeni4 uwzglqdniaj4ci ra-
kie warunki, jak: wielkoid przesrrzeni do Cwicze( iloii iwicz4cych,
odpowiednie ich ustawienie, dob6r przyrz4d6w i przybor6w, rodzaj
podloza, wlaiciwa intensywnosi zajec i czas ich trwada.

Instruktor rekeacji w czasie zaj€i jest odpowiedzialny za zdrowie
i bezpieczeistwo iwicz4cych. Rodzaje tej odpowiedzialnosci moga byi
n62ne. Wystapuje odpowiedzialnosd: moralna, karno-administracyjna,
sfu Zbowo-dyscyplinama, kamo-s4dow4 cywilna-

5. INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ
Instruktorzy rekeacji ruchowej powinni pamigtai, Ze ich wlajciwym

powolaniemjest zjednywai, pozyskiwaC zwolennik6w sportu dla wszy-
stkich. K. Zuchora uzywa metafory 'twodzii". Jest to jedna z ta.jemnic
powodzenia pedagogicznego i propagandowego w dziedzjnie rekeacji.

Instruktor rekreacji jest w swojej pracy wzorotw6rczy, pamietaj4c
o tym powinien cjagle miei na uwadze szacunek dla tych, kt6rzy pragna
go na$adowai.

Niezaleznie od zadai i sytuacji, jakie sporkai moie w swojej pracy
powinien prezentowai wysoki poziom kultury osobistej i umiejemosi
wspddzialania z ludimi.

Popmwna sylwetka, estetyczny wyglad oraz odpowiednia spmwno66
og6lna podnosz4 jego prestii w oczach uczestnik6w zajqi.

Jego profesjonalizm przejawia sic w znajomosci zar6wno ogdlnych
zasad post9powania, zasad dydaktycmo-wychowawczych, metod, form
i Srodk6w nauczania, sposob6w progmmowania swojej pracy, jak tei
sposob6w komunikowania sig z grup4 oraz technik badania skuteczDosci
swojego dzialania.

Wain4 umiejgtno<ci4 instruktora rekrcacji jest wprowadzenie
i utrzymanie wladciwej atrnosfery zaj€c, umozliwiaj4cej wypoczynek,
zabawe i rozrywkg iwicz4cym.

Poprawianie bled6w musi tak pnebiegad aby dobrze iwicz4cych nje
zniechacai niepotrzebnymi dla nich uwagami lub przerwami, a slabiej
iwiczAcych taktownie popmwiC i zachQcid do iwicze6. Zbyr latwe
zadania ruchowe, ciqgle powtarzane, zniechgcaja. Zbyt trudne s4 szkod-
liwe dla zdrowia i psychiki Cwicz4cych.

Aby byi na biei4co w nowych propozycjach rekeacji instruktor
powinien stale uwzgledniad w pmcy doskonalenie swojego warsztatu
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poprzez uczestnictwo w r6znego rodzaju kusach doszkoleniowych,
warsztatach lub innych formach wymiany doswiadczefr.

6. TERMINOLOGIA PRZYDATNA W PROWADZENIU
ZAJ4E REKREACYJNYCH

W praktyce metoda nauczania ruchu jest objasnienie i pokaz, oba te
elementy powinny byi precyzyjnie i fachowo przedstawione.

Objainienie slowne ma usi{iadomii iwiczqcemu rodzaj danego ru-
chu i pom6c w wyobra2eniu jego przebiegu.

Objadnienie jest zwiazane ze znajomo(ci4 poilstawowej terminolo-
gii, obowi4zujacej jako j€zyk fachowy.

Kazdy instrukor musi wiedziei czego ma nauczyd, co oznacza
termin z danego zasobu Cwiczef okeSlony facbowo i na czym on
polega. Dopiero w6wczas, uwzglqdniaj4c zr6inicowanego uczestnika
zajed, tak obja<nii iwiczenie, aby bylo aozumiale dla iwiczacych.

Fachowe nazewnictwo powinno byC k6tkie, logicznie skonstruowa-
ne i zrozumiale, prawidlowe obja.Snienie poszczeg6lnych C.wiczf-fi za-
wiera najpierw obja<nienie istoty ruchu, a potem szczeg6l6w (np. opad
tulowia z ramionami w bok).

iwiczenia gimnastyczne sa podstawowym <rodkiem w nauczaniu
r6znych czynnoSci nchowych. Teminologi4 gimnastyczna okrefla sie
sk6cony opis iwicze6.

Aby w spos6b najprostszy okesliC dany ruch, naleiy zapoznac sie
z niekt6rymi terminami. Pozwoli to korzystad instruktorowi ze specjali-
stycznych opracowai omz umozliwi komunikowanie sig w spos6b pra-
widlowy z uczesmikami zaje6.

PLASZCZYZNY RUCHU

Strzalkorva - inaczej przednia, ruch w tej plaszczyznie odbywa sie do
przodu badi do tylu,

Czolo{a - inaczej boczn4 ruch w tej plaszczyinie odbywa sie w
pmwo lub w lewo,

Poprzeczna - inaczej horyzontalna, ruch w tej plaszczyinie odbywa
sie r6wnolegle do podloia, w pmwo lub w lewo (do Srodka badi na
zewnafz),



Kombinowana - ruch wykonywany jest w conajmniej dw6ch wyzej
wymienionych plaszczymach,

KIERUNKI RUCHU
Gl6wne: - w prz6d

- w g6re
-wd5 l
-wbok
-w ty l

Po6rednie: - w g6rp zewnatrz
- w d6l zewn4trz
-wprz6dwg6re
-w ty lwg6re
-wprz6dwd6l
-w ty lwd6 I

POZYCJE WYJSCIOWE
Wysoka - stoj4c: - postawa zasadnicza (na bacmosi)

- postawa swobodna
- w rozkroku
- w \'{Ykoku (okeslenie nogi lewej
- w zakroku lub prawej)
- pozycja r6wnowa;na (cieizr ciala na jednej

nodze)
- wypad (okreslenie nogi i kierunku ruchu)
- unik (okeilenie nogi i kierunku ruchu)

Niskie: - w przysiadzie: p6lprzysiad, przysiad,
- w klgku: klpk obun6z - klgk prosty,

kl9kjednon6z (praw4 lub 1ew4 nog4,
z r6znorodnym uslawi€niem drugiej nogi,
zgietej lub wyprostowanej w stawie kolanowym),

- w siadzie: siad prosty, prosty w rozkoku, siad skulny,
siad skrzyzny, siad klgczny itp.

- w podporze: pnysiad podpafiy, klek podParty, pozycja
na czworak'ach, Podpory w r6znym ustawienilr
tutowia (podp6r Fzodem, bokiem, tylem),

- w leieniu: lezenie przodem, tylem, bokiem, pEewrotne,



przelzuaoe rq).

Uloienie ranion: - mmiona wl4)rostoware - w r6znych
kieruDkach (np. nmiona w d6l zewnatrz)'

- ramiona ugiAte (np. skucz pionowy ramion)'
- ramiona skrzy2nie w r6inych kierunkach

(np. w ddl skzyirie o ramionach
wYPmstowanYch lub zgietych),

- przedramiona splecione (z przodu, z tylu
lub nad glowd,

- allonie splecione - w r62nym ulozeniu
ItllDlonr

Ruchy ranrion: - p|zenosy - ruchy wykonywane jak najk6tsz4
drog4 do okre6lonego polozenia (np. ramiona

Przodem w gdr9),
- wymachy - ruchy wykonrtane gl6wnie sila

bezwhdnosci, pow6t po tej sanej drodze
ruchu (nP. wYmachY ramiol w Prz6d),

- skurcz - ugiQcie ramion w stawie lokciowym,
(np. skurcz poziomy nmion),

- rzul - szybki ruch w)?rostny ramion.
- skrgt - na zewn4trz, do we\tnetrz,
- kr4Zenie ramion - ruch w stawach mmiennych

w olceilonych kierunkach,
- k4t€nie pr2€dramion - ruch oli:rezny w stawach

lokciowych,
- kr4zeDie nadgaB&6w - ruch okr€iny dloni.

ewiczenia n6g: - w miejscu: (w r6inych pozycjach wyjSciowych
wysokch i niskich),

- przenosy, Patrz cwiczenia ramion,
- wymachy - ruch w stawie biodowym

w okeflon).rn kierunku,
- wyprost,
- tz\t\
- ugieiie do 90 stoPni,
- zgiecie do gianic moitliwosci ruchu w stawie,



_ lvypady,

... _,-,-, .poy.iu,ll 
= ugiecie d6g w stawach kolanowych,

w fiuejscu i z przemieszczeniem
_ mar.sz, trucht i bieg,
_ podskoki obun62, jednon6z, zmiennie,
_ przeskoki,

z przerneszczeniem _ cwat bokiem, kok dostawny, krok
skrzyany, kok doci4gany, kmki taneczne i inne.

Cwiczenia tulowia i szyi
w plaszczlainie strz_alkowej:

- sklony i opady _ wykonywane
w gz6d i ryl,

-'_ unoszenia [rlowia (np. z pozycji leiJlc tylem),_ uwypuklanie icofanie np. klatki piersiowei. miednicv-w plaszczyinie czolowej: _ sklony boczne,
w ptaszczyinie poprzecanej: skety tulowia i szyi.
w pla-szgzyinie zloaonei: skr€tosklony. kazenia, iwiczenia

mi€jni brzuch4

NajczQdciqj stqsowane slodtv
R-reka. RR-rece. N-noga, NN-nogi. T_rutow L_strona lewa, p_strona

l.lY_u;-NL-oe" 
t.*u. RP-rqka prawa-, p.w.-po4cF *Iicio*a, p.i-;;:zycJa koncowa, iw-_iwiczenie.

Zasady opisu dwiczei

, 
Opisujac ruch niezb€dne jest okeslenie wszysrkich eiemenr6w skla_dowych wptywaj4cych na calo6c iwicz€nia. Doif"rn"r,0* ,y"i."r"ri_srQ:

- pozycjg wyjSciow4 (np. kJek prosry),
- gruK mieSni iwiczqcych (Cw. Ti NNi,
- chaakrer i rodzaj ruchu (opad T),
- Kterunek r ampltudE ruchu (opad w tyl mal(symalny)- koteJnosC wykonywanych nrch6w (opad T, pneniesienie RR *1-

Fostowanych w ryl),
- lempo proponowanego tw. t l -4 powolny opad T w tyl).- pozycja koicowa (klgk prosty lub pownii do p.wi
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Rodaje ustawiei
Ustawienie iwiczqcych podczas zajQi rckeacyjnych w odpowiedni

spos6b ma na celu lzkie wykorzystanie powierzchni, aby c\viczqcy
swobodnie i bezpiecmie mogli wykonywad wszyslkie zadania ruchowe'
dokladnie widzieli i styszeli instruktora, a inslruklor - iwicz4cych

Najczgsciej stosowanymi ustawieniami s+
- swobodne ustawi€nie grupy - tzw. 'tozsypka"

Instruklor stoi przed grupe przodem do itiej, przy pokazie 6wiczefi
obowiqluje zasada odbicia tustrzanego, jesli jest to kc'nieczne ze wzgg-
du na dokladnosd pokazu - instnkor staje bokiem lub tylem.

- usta\Yienie w kole
Cwiczqpy se ustawieni na obwodzie kol4 insaukor stoi w Srodku

zmieniajec co pewien czas front. Jezeli grupa pomsza si9 po obwodzie
kola, to instruktor przemieszcza siQ w kierunku przeciwnym w stosunku
do gupy, po oniEszym obwodzie kola-

- ustawienie w p6lkolu
Cwiczqpy ustawieni sq w p6lkolu, instruklor stoi poirodku, nieco

cofrdQty do tylu, przodem do grupy.
- ustawienie w szeregu (ieden obok drugiego)
NajczQSci4 srosowane jako 6wiczenie dycyplinujq{o-porzadkowe

dp. dwuszereg lub Fzy tworzeniu kolunm iwiczebnych np dw6jko-
wych, czw6,rkowych czy innych.

- usta\vienie w rz€dzie (ieden za drugim)
Tego rodzaju ustawienie jest charakterystyczne przy Prcwadzeniu

gier, zabaw, wy6cig6w, bedz kolejnym, lawinowym wykonywaniu jakie-
goS dwiczenia

- ustewienie w zespoly
W zaleznoici od formy zaj* ustawienie to (podzial na zesPoly)

dominuje podczas catych zajqi lub w ich cz9ici. Instrukor dowolnie, w
zalezno<ci od potzeb moz€ dokcnai zmian w tym ustawieniu, ilosci
zesDol6w i ich liczebnosci.
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Pn6ba wydolna6ci wedlug Beukera i Richtera - przed przyst4-
pieniem do pr6by naleZy ztrier4' tefio (w postawie stojacej). Nast€-
pnie wykonai odpowiedni4 liczbe przysiad6w - w zaleznosci od plci
i wieku (rab. 1). Przysiady sr'ykonuje sie na calych stopach z rgkoma
wyprostowanymi i stale utrzymywanymi w poziomie. po wykonaniu
przysiad6w naleiy ponownie zrrielzyc tetno po 1, 2 i 3 minutacll W
zaleiiosci od minuty po kt6r€j tetno powr6ci do trormy, odszukujemy
oceDe poziomu wydolnoici u&ladu kazenia (tab. 2).

AIYEKS DO ROZDZIALU II

ITSTY SPRAIVNOSCI I WYDOLNOSCI

Thbela I
Norma liczby przysiad6w zalezDie od plci i wieku

(wydohold ukladu kraze a) wg Beukera i Richtera

wiek 0ara) Kobi€ty MainytDi,

2!j39
4G59

60 i po*yiEj

x
l5
lo

30
20
10

Thbela 2
Ocena czasu powrotu tgtda do normy wg Beukera i Richtera

Poer6t t$nr do mrt[y

Po 2 miDuci.
Po 3 nhucie shby
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Test biegowy Cootrtera - test llminutowy.

Polega on na przebiegnie.iu w czasie 12 minut jak nadluzszego
dyslansu. Tempo biegr zdezy od biegnecego, bieg moZna przeplataC

ma$zem. Oceny wydolnosci badanego dokonuje siQ przez por6wnanie
dfugosci dystansu pokonanego w czasie 12 minut (z dokladnosci4 do l0
metr6w) z tabel4 wynik6w opmcowane przez CooPera (dystans podany
w metrach) (tab. 3).

Thbela 3

Test biegowy Coopem (dystans podaly w metrach)

K a t € g o r i a Pnedzial wieku w lalach

do 30 lG39 40�49 powyz€j 50

Kobiety

1. Bardzo

2. Slaba
3. Sre&ia
4. Dobra
5. Doskonah

do 15@
l5Gl850
1851-2150
2t5t-2650
po*yzej26:fr

do 1350
t35Gl7@
t70l-2000
2mt-2500
po$Tzej 2500

do l2m
l20G15m
1501-r850
1851,2350
powyrej 2350

do 1100
l1Gl350
135Gr?00
not4m
pos,ytej 22m

MezEzytnr

l. Bardzo

2. Shba
3. Sretuia
4. DobE

do 1600
l6m-2000
2001-24{n
240r-2800
powytej 28m

do 1500
150G.1E50
t850-22fr
225t-26fi
p.,lyrEi 2650

do 1350
135G1700
l70l-2lm
2101,2500
po$r2ej 2500

do 1250
125G1600
160r-2000
20o12400
powlrej 2400
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Tesr 2 km Watking_rrst (FiftrrJ
Test ptzeznaczony jest dla os6b w wieku od 20 do 65 roku 2ycia,

polega na przejiciu w nrcZliwie szybkim torpie dystansu 2 kn.

I ns trakaj a wJkonania Estu
I - zmierzy4 dysians 2 kn na uwardzonej powierzchni-
2 - przed przystqtieniem do tesur przeprcwadzid przez 5-tO minut

rozglzewke,
3 - przejsd dystaDs jak najszybciE, ale bez trarazenia zdrowia.
4 - odnolowai czas przejscia 2 kn z dokladqojcie do I sekundy.
5 - zmierz T$6j puls (sk. sercahin.) w ciegu 30 sek. po ukoiczeniu

marszu.
6 - oblicz WSKAZNIK SPRAWNOSCT na podstawie Twoich danych

(wskatik wagowcwzrostowy odczytaj z tabeli 4, jest to tzw waga
na1e2n4 wiek, pl?i, cza Ptrzej6cia 2 km i puts po zakoiczeniu
wysilku).

Spos6b obliczenia oceny poziomu wydolno6ci FITNESS
l. Pomn62 i dodaj swoje wynfti.

fiiqaczttnl kobiety
-czas przejscia 2 km min.... x I,6 -.... min.... x 8.5 __...

sck.... x0,2 _.... ,ek.... x0.4_....
. - czgstos6 skurcz6w serca

HR ud,/oj.._._. x 0,56 -_._. ud,/niD..._. x 0,32 _._..
- wskaznik wagowo-wzrosto$A
(odczytzt*e\) kstm2.-.x2,6-.... kg/m2.... x l,l -....

2. Wyrtm62. wiekprzez
wskaznik i odejmij wynik wiek .... x 0,2 -_... siek .... x 0.4 -....
od uzyskanej powyzej sumy

3. Uzyskatry wynik
odejmijodcyfry 

y 
:*

wynik tesu
FITNESSINDEKS X
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4. wydk testu por6wnaj z podanymi ponizej kategoriarni wydolnosci
FIThIF^sS

Tabela 4 - tzw. wagi naleinej-

cqAR r0e  14s  s  e61e6  d

Wynik t€stu (FITNESS IMEKS)
z kategoriNmi ryydolnoici (FITNESS)

znacznie ponizej Srcdniej
troch9 podrej lredniej
irednia wydolnoSd
troche powyzej sredniej
znacznie powyiej &edniej

< 7 0
70-89
90-t10
I  l1 -  130
> 130
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III. METODYKA PROWADZENIA ZAJEC TURY-
STYCZNYCH

Tadeusz Irbozewicz

Wielkie walory rekreacyjne zwiqzane sa z uprawianiem turystyki, z
udzialem w wfcieczkach, obozach r6znych typ6w maz we wczasach.
Insmrl(or rekrcacji powinien wiQc Posi+<i chociai minimum wiedzy z
tego zakresu. Skcliczyt si9 okres, w k6rym prowadzenie zajQd turysty_
cznych zsf:ezerwowedrc bylo dla kadry PITK lub biur podr62y Szcze_
g6lnie wycieczka jest tak populam4 forrn4 reloeacji Psycho-fizycznej,
2e powinna maleZi siQ w programie dzialalnoici kola TKKF lub pobytu
wczasowego. Aby jednak wlasciwie prowadzid zaj9cia firystyczne, na-
lezy przysrtoid sobie trochg wiedzy teoretycznej.

Zneczenie okreiled "turystyka" i "turysta"

Stowo "brystyka' jesr pochodnq wyrazu 'tour", kt6rc w jgzyku

francuskim omacza okrQznq wedr6wk9, podr6Z i powr6t do miejsca, z
kt6rego si€ wyszlo. Z czasem slowo "tour" przeksztalcilo sig w "touis_

me". w jezyku polskim slowo "qrystykt' pojawilo si9 w l9l9 roku i
odnosilo siQ do podr62nego odb)$,ajacego wycieczki dla PrzyjenmoSci

"Turystq'jest osoba, kt6ra udaje sie poza miejsce zanieszkania w
celach rekreacyjnych, poznawczych, zdrcwotnych, rodzimych, sPorto-
wych, kulturalnych lub rozrywkowych, lecz nie w celach zarobkowych.

Kilka sl6w o PTTK
Turystyk9 krzewi w Polsce gl6vni€ Polskie Towarzystwo T!rysty-

czncKrajozna\rvcze, kt6re powstalo w 1950 roku w wyniku poleczenia
Polslcego Towazystwa Tatrzardskiego utwo!-zoneSo w 1873 roku i Pol-
skiego TowaEystwa Krajoznawczego (rok zaloienia 1906) oraz kilku
innych organizacji nrrystycznych.

Dzialalnoscie turystyczne czlonk6w PTTK kieruje kadm organiza-
tor6w turystyki, przewodnikdw twystycznych, ptzodownik6w nrrystyki
kwalifikowanej (pieszej, g6rskiej, narciarskiej, motorowej, zoglarskiej,
kajakowej, kolarskiej), spolecznych opiekun6w przyrody, opiekun6w



Szkolnych K6l Krajoznawczo-Turystycznych oraz czlonk6w Sluzby
Kuttury Szlaku.

Podstawowe dziedziny dzialatnoici czlonk6w F|TK to turvstyka
kwalifilowana oraz turystyka powszechna. podstawowymi formami
dzialalnoici sq wycieczki, imprezy turystyczne (zloty, zlazy, rajdy, rej_
sy), biwaki i obozy stale i wedrowne. Towarzyswo prowadzi pmcownie
krajoznawcze, rnuzea i biblioteki, wydaje ki4zki i broszury populary_
zuj4ce turystykg i kmjoznawstwo.

Krajoznawstwo niezbQdnym uzup€lnieniem turystyki
Kmjoznawstwo to ruch spoleczny, polegaj4cy na wszechsfonnym

pomaniu kaju, jego prz€szlosci i wsp6lczesno(ci; stanowi ideow4 tresi
turystyki, co powoduje, ie turystykp zaliczyi mozna nie tylko do maso,
wych form rekeacji spoleczeristwa, lecz jest ona isbmym elementem
wychowania patriotycznego i spolecznego.

Turystyka powinna bowiem spehiai nie tylko cele wypoczynkowe
i poznawcze, ale sluiyi wychowaniu spoleczeistwa w duchu umilowa-
nia kaju. Jesli turystyke uto2samiai mozna z nrchem slui4cym rekeacji
llzyczneJ, to kajoznawstwo m za zadanje wypelnianie tresci4 ruchu
aurysrycznego.

W takim duchu ksztalcona i szkolona jest kadra dzialaczy i pracow-
nik6w zawodowo zwif.zanych z turystykA. InstrukoEy dziaJ^jqcy vr
organizacjach zajmuj4cych siq rekreacj4 ruchowe angazuj4cy sie w
dzialalnosi orysfyczn4, musza respektowai taki model upnwiania tu-
rystyki w naszym kraju.

Cele dzidalnosci krqioznawczej
W€dr6wka odbyta pieszo, na rowerze, poci4giem czy autobusem,

pozwala "wyiyC sip" ruchowo i dotrzed do interesujacych miejsc. Aby
w pehi wykorzystad wqdrdwke, nalezy ptzy ok^zji poznawad nowe
kajobraz, budowle, zjawiska i ludzi oftz wyniesi z rego dodatkow4
korzy(6. W dzialalnosci krajozdawczej nalezy jednak pnestrzegai olffe-
Slonych, wypmcowanych w ciagu dziesiacioleci zasad.

Pierwsz4, podstawow4 zasad4 jest poznarie kaju pocz4wszy od
wlasnego Srodowiska. Bledem jest plaiowanie dalekich wyjazd6w, pod-
czas kt6rych wi9cej czasu pochlania przej^zd do miejsca dzialalnojci
turystycznej, niz samo wycieczkowanie w korzystnym dla zdrowia
terenie,



Drug4, nie mniej wazna zasad4 jest poznawanie ludzi, efekt6w ich
pmcy i jej wptywu na Srodowisko. W tym celu nie wystrrczy spotkad
sig z tzw ciekawymi ludzmi, uczestnikami wojny Swiatowej, dzialacza-
mi spolecznymi, tw6rcami czy rolnikami. Nalezy d4zyd do tego, aby
obserwowai tw6rce w jego dzialaniu, rolnika w jego pmcy, robotnika w
tm]<cie produkcji. Zasade tQ naleiy przestrzegai organizuj4c wycieczki
dla dzieci i mlodziezy.

Trzeci4 zasada jest talie progmmowanie wycieczek, wedr6wek lub
pobyt6w turystycmych, aby stwarzaly oka:jg do budzenia uczui pario-
tycmych, do ksztaltowania aktywnej postawy czlonka spoleczefstwa.
Aby zrealizowai t9 zasadg, nale2y w progamie uwzgledniai odwiedzi-
ny i poznawanie miejsc i obiekt6w zwiazanych z walk4 o wyzwolenie
narodowe i spoleczne, efekt6w tych dzialari. Podejmowad naleiy r6w-
niez prace na rzecz ochony otoczenia i Srodowiska.

Czwart4 zasada powinno byd takie organizowanie wycieczek i pF
byt6q aby uczestnicy mieli okazje do emocjonalDeso angazowania sig
w ich organizacjp, z niecierpliwoscia oczekiwali na emocje plyn4ce z
udzialu, na wycieczce lub wedr6wce przezywali wrazenia estetycme
i intelekualne, a po powrocie znajdowali podniete do ponownego ucze-

Jak zorganizowad wycieczkQ?
Wycieczka jest podstawowa i najprostsz4 forrn4 dzialalnosci tury-

stycznej. Wyisz4 forma jest impreza turystyczna. Instruktor rekealii
pragn4cy uwzglgdnid turystyke w swojej dzialalnosci, musi umiei zil
planowai, zaprogmmowai, przeprowadzii, a potem rozliczyi wycieczke
i umiejgtnie wykoflystai efekty wyjScia w plener

Planorranie
Najpierw naleiy ustalii cel wycieczki. Celem wycieczki organizo-

wanej ptzez Instuktora TI(KF bgdzie gl6wnie rekreacja i wypoczynek.
Nie naleiy jednal zapominad o potrzebie przeznaczenia crfsci czasu na
dzialalno(i kajoznawcz4.

Ustalenie programu
Organizuj4c wycieczka, nalezy zadbai o liczny u&ial w plano\\ r-

nym "wypadzie turystycznym". Nale2y wiac wymySlii "chwytliwe"
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hasto, kt6re wzbudzi zaintercsow:urie i w spos6b lapidarny okr€Sli cel
wycieczki, np.: ' Do Jimowa na konie".

Kolejnym zadaniem jest ustalenie poszczeg6lnych punkr6w pmgra-
mu. Program doslosowai nalezy do celu wycieczki, wiel:u uczestnik6q
ich plzygotowania turystycznego i kmjo?_nawczego, czast hvania wy_
jazdu, charakteru odwiedzanego terenu, mozliwosci fizycznych uczest-
nikdw mo2Uwoi(i uslugowych w lerenie w zakresie ialwarerowania,
wyZywienia i imych.

Nast€pnie, wykorzystujAc tre<6 prografiN, nalezy sprecyzowai w
kilku zdaniach ofenQ, np. Wycieczka do Jarowa. W programie zwiedza-
nie stadniny, jazda konno wierzchem i bryczkami. Termin: 15 wrzesnia
1994 r. Godz. 6.00-19.00. Koszr: przejazd autokarcm, obiad w jadalni
"Janowianka'- 270 tys. 21. Wyposazenie: str6j i obuwie sponowe lub
hfystyczne, chlebak, drugie Sniadanie, nap6j w termosie lub rnanierce.

Nie nalezy planowad wycieczki, h6rej program skladai si9 bedzie
tylko z rozrywki i biemego vypocz)'nku lub pobieZnego zwiedzania

Dobrze przemy<lany i przygotowary program powinien mie6 roz-
klad minutowy zaka, wyznaczalq.r.y godziny zbi&ki, przejazd!, zwie-
dzani4 dzialalnosci rckeacyjno-ruchowej, odpoczynku, posilk6w itp.
Rozklad minutowy pozwoli dokonad bilansu czasu, kt6ry poza przejaz-
dem, spaniem i posilkami pozostanie do wykorzystania na dziatalnoji
turystycznq i rekeacyjn4 ka,ioznawcza i kulturalna

Orgaiizujqc wycieczk€ dla stalych zespol6w iwiczebnych, warto tak
zaprogramowaf dzialalno(d, aby nie dopu(cii do sytuacji, w kr6rej z
jednej strony b9dzie organialor, a z drugiej konsurnenci. Najlepiej udaje
siq wycieczka, na k6rej kazdy wykonuje przydzietone wczesniej zada,
nje. Wszyscy dbajA w6wczas o to, aby kazdy punkt programu byl
r€alizowany punktualnie i fachowo.

cdy organizujemy wycieczkg z udzialem dzieci i nfodziezy, w6w_
czas n l@'y przesmegaf putrktlalnego zako(czenia wyjazdu. Nalezy
bowiem pani9tai, Ze rodzice nie bez obaw wyrazili zgodg na uczestnic-
two swoich dzieci w wycieczce i czekad b9d4 na nie z nieciemliwojcia.

hogram wplywa Da dyscyplin9 zespolu. ale przede wszystkim in-
formuje. Kazdy z uczestnik6w wie, gdzie bgizie nocowal, spozywal
posilki i iaki b€dzie rrandaid rych uslug.

Z^\Nsze naleZy pEygotowai program nezerwowy na wypadek nie-
pogody. Nie jest bowiem uzasadtrione realizowanie prog.amu ..za wszel
k4 cenQ ', mimo deszczu czy przejmujacego chlodu. postgpowdnie Ekie
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nie ma nic wsp6lnego z prz yzwyczajeniem do trud6w i niewygd oraz
hafiowaniem organizmu,

hzygotowanie wycieczki calodniowej lub wielodniowej wymaga
jealnoczesnego zalatwienia wielu spraw:

ptzygotowanta teici z zaloesu rekeacji ruchowej,
- przygorowania dzialalnoici kajoznawczej.

podjacia prz ygotowarl organizacyjnych,
- gromadzenia fundusz6w,
- przygotowania kondycyjneSo i lechDicmego uczestnik6w.
Po$Tzsze prace, chociaz pnebiegai bede wielotorowo, musza byi

wykonywane jednoczeinie.

R€alizscja programu
wycieczkg rozpoczql nalezy od zbi6rki w wyznaczonym mjejscu.

crupa spotyka siQ zwykle na dworcu PKP lub PKs. Po ptzybyciu
wszysikich uczeshik6w wycieczki, naleZy sprawdzid czy wszyscy naje
legityrnacje upowazniajace do ulgowego przejazdu srodkami lokornocji,
czy wszyscy zabrali niezb9dny sprz€t, Zywnosi, pieniedze, potwierdze-
nie rezerwacji nocleg6w itp.

cdy grupa jedzie publicznymi Srodkami lokomocji, w6wczas nalezy
uczulii uczestrik6w na problemy b€zpieczefstwa wsiadanie, wysia-
danie, jazde i zachowanie si9 w podr6zy.

Jak liczna powinna byi grupa? Trudno ustalii jakies Scisle normy.
Malej grupie latwiej zabezpieczyc. bezpier.zeistwo w9drowani4 latwiej
zDabtt nocleg, wyzywienie, efektywni4 tez przobiega prcces treningu
zorowoEego.

Zbyt wielka gupa i tak rozpadnie si€ na podgrupy kolezerdskie, a to
utrudnia kiercwanie zespolem, naraZa na zaistnienie niedopatrzed orga-
nizacyjnych, utrudnia zzycie sie, psuje atrnosfer9 wypoczynku.

Na wycieczkg pieszq nie nalezy wltuszad w zespole liczacym wigcej
niz 30 os6b. LiczebnoSd grupy rowerowej ogranicza kodeks droSowy.
Kolurma jad4cych rzedem nie moze liczyd wi9cej niz 15 kolarzy. Na
wycieczke kajakowa wyruszyd rnozna l0 kajakami, parnigtajec o konie-
cznosci zabrania ze sob4 ratownika WOPR.

Po k6rkiej odprawie i ptz)?omrieniu obowiazk6w, rozlozonych
upEednio na uczestik6w, mozna przysteii do realizacji zamierzeri, do
przejazdu do regionu turystycznego, rnarszu, jazdy lub plywania



Prrejazdy
Dojazd do miejsca dzialalnosci tur)'stycznej nie musi byC nudny.

Zwykle urozmaica sie go (piewem, $ami i zabawami, ktdre powinny
byi przeplatane interesujacymi informacjami o mtanym terenie i obie-
ktach krajoznawczych. Jeden lub dw6ch uczestnik6w powinno otlzymad
zadanie przygotowania informacji pod haslem: "co widai z oKen po-
ciagu lub autobusu". Nie wolno prowadzid zabaw lub objasniei, gdy nie
jestesmy sami w przedziale pociagu lub w autobusie, gdyz przeszkadza
to wsp6lpasazerom.

Obowiqzki instruktora kierujqcego grup4 wycieczkowq
Podejmujqc siQ obowiazku kierowania gnrp4, bierze sie na siebie

odpowiedzialnosi za bezpieczefistwo uczestnikdw i ich zdrowie. lnslru-
ktor powinien bye z radny i z eneryi4 przeztrycieiac trudnosci; musi
byd taktowny i kulturalny, posepowaC rozwazl,je, przts,J[zgl C pnepi-
s6w ustalonych przez r6inego rodzaju organizacje i instytucje, z kt6rymi
kontaktuje siQ w dzialalnosci turystycznej.

Na wycieczce instruktor powinien:
I . dbai o bezpieczefistwo uczestnikdw,
2. realizowai ustalony program,
3. regulowai rempo marszu.jazdy, ptywania.
4. dbai o mil4, kolezefsk4 atrnosfere,
5. zapewnii uczestnikom odpowiednie warunki wyzywienia, odpo-

czynku i snu,
6. skupulaEie rozliczyi koszty wycieczki w najk6tszym czasie po

powrocte,
7- dbad o kultumlne zachowanie sie uczestnik6w, byi przykladem

opanowania i uprzej mosci.
Insfuktor musi pamietai, ie nil nie wybierze siQ z rim ponownie

na wycieczke, jeZeli bgdzie ci4gle pouczai uczestnik6w, sam d€cydowai
o najdrobnieiszych problemach, rozkazywad i strofowai, zamiast zach€-
cad i ptzekonywai.

Na wycieczce instruktor powinien starai sie wypmcowai wraz z
zespolem wlasne zwyczaje i obrzpdy, poznai zaitteresowania i potrzeby,
aby wla.6ciwie zaplanowai kolejne wyjazdy w teren.
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Oborriezki usestnik6w
Na wycieczce nie moie byi jednostronnego rozdzialu nil; nie moze

byi podzialu na funkcyjnych i obslugiwanych. Jezeli uczestnicy sami
nie gam4 sie do aktywtego podejmowania obowiazk6w, w6wczas nale-
zy ustaliC regulamin, kt6ry ulat\ti przeprowadzenie wycieczki, nauczy
uczesmikdw podpor-?4dkowania si€ interesom Srupy i wyeliminuje po-
stawy konsumpcyjne.

Regulamin zawiera zwykle rejestr regul, kt6rych przestrzeganie jest
niezbgdne do osi4gaiqcia zalozonego przez grupg celu. Dobrze jest, gdy
regulamin tald powstaje z udzialem uczestnik6w wycieczki. W regula-
minie wycieczki powinny byd uwzgl€dnione sprawy zwiqTane z:

- kamosci4 i dyscyplin4 uczestnik6%
- sumiennym wykonywaniem przez uczestnik6w powierzotych im

zadafi,
- tempem marszu, sposobem i chmakterem ustawienia grupy (rze-

dem, parami, szykiem torowym). z wyznaczeniem pierwszego i
ostatniego uczestnika w kolurnie,

- okefleniem czasu i miejsca przerw,
- zglaszaniem niedyspozycji, potrzeb, dokonywaniem korekt w pro-

glamle,
- ustaleniem sygralizacji w grupie i sposob6w porozumiewarda siQ

na odleglosi,
- poszanowaniem przyrody i zaby*6\[,
- pot-zebq udzielania sobie wAjernnie pomocy or^z nawi4zywanie

kontakt6w z innymi grupami.

Kalkulacja oraz rodiczenie
Kalkulacja polega na wyliczeniu - na podstawie szczeg6lowego

proglamu i liczby uczestnik6w - sumy pieniqdzy potrzebnej do zreali-
zowania pzedsiEir'zi€cia. Po przedyskutowmiu z grup4 wysokogci oplat
po zdobyciu "dofinansowania" od sponsor6w, orgarizator dokonuje
zakupu uslug. Kupuje bilety na przejazd, rezerwuje noclegi i inne uslugi.
W trakcie wyciecfi reguluje r62nego rodzaju nale2no6ci, a nastepnie
rozlicza koszty.

Ube4rieczenie uczesfo iik6w
Uczniowie wszelkiego mdzaju szkd ubezpieczeni s4 obowiazkowo

w pierwszych dniach roku szkohego; ubezpieczenie to wazne jest przez

71



caly rok. Obejrruje ono wlpadki, kt6re zttzyC siQ mogq w szkote
i poza szkola. Organizator wycieczki nie rnusi wiQc ubezpieczai dodat-
kowo uczni6w od nastQpstw nieszcz€Sliwych wypadk6w. Wszyscy nie-
ubezpieczeni powinni podpisaa umowQ z insrJrucjq ubezpieczajry4
(PZU, Warta i inne). Istdeje tez rnozliwosi dodarkowego ubezpieczenia
uczestnik6w wycieczki. W przypadku nieszczgscia uzyska sie w6wczas
podw6jne odszkodowar e.

Tbrystyka kwalifi kowane
Specyfika dzialalnodci TKKF obliguje niejako iDstmkiora tE olga-

nizacji do kzewieDia urrystyki kwalifikowanej. Pod pojeaiem rurystyka
kwalifikowana rozumie sie najwyzsze specjalizacje w wybraiej dyscy-
plinie tulystycmej.

Gdy orrysta upmwia ze znawstwem wybran4 dysc).pline, zdobyt
i utrzymuje na mozliwie najwyzszym poziomie sprawno<i i wydolnosC
fizyczne piechura, kajakarz czy kolaxz4 zalr{lowal si9 na trudy i nie-
wygody uprawiania wyhanej dyscypliny, opanowat umiejernosd poslu-
giwania si9 sprzQtem oq'stycmym, specyficznym dla danej dyscFliny,
potrafi lAczyC dzialahosd turystyczn4 z kajoznawcze i w trakcie upra-
wiania tulrstyki przestrzega zasd ochrcny przyrody i zabytk6w
w6wczas I';oz/' nazywae siebie turyst? kwalifkowanym.

w gwietle tego, co wyzej napisano, de b9d4 turysrami kwalifikowa-
nymi osoby, kt6re przejadq Da rowerze w ci€u dnia choiby nawet 100
km i wi9cej. Tirrysta kwalifikowany dobiera bowiem racjonalnie crdle-
gloici i tefipo jazdy i przeplata wgdrowanie dzialalnoici4 krajoznawcz+

PiSmiennictwo do rozdzialu III
l. Lobozetricz T.: Kmjoznawstwo j ruryslyka w szkole. WSip Warszawa 1985
2. Irbote$cz T.: Turysryka kwalifikowana. Wyd. PTIK ..Kmj,', Warszawa

1983
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tv. oFGANIZACJA I ZAFZADZANIE
W REKREACJI
WYBRANE ZAGADNIENIA)

Ksysztof Pilat

r. SYSTEM KULIURY FTZYCZNE"I W WARUNKACH
GOSPODARKI RYNKOWE

PodsEwowq cech4 rozwinigtych kaj6w demokatycznych o gosPo-
darce rynkowej jest system spol€czeistwa otwartego. Istot4 tego syste_
mu jest rozw6j samorzEdnosci a Podstawowe forme organizacji
spoleczefstwa Snina-

w Polsce do rol(l 1989, we wszys&icb dziedzinach zycia spolecz_
nego i gospodarczego dominowal system Paistwowy. Pewne forrne
demokratyczne byly stowarzyszeni4 k6re prowadzily dziatalnos6 r6w-
nieZ w dziedzinie kultuf fizycznej Po roku 1989 w wyniku transfor-
macji ustroju padstwa nastq)il rozw6j r6znych folm sarnorz4dnosci
Jako jednostki organizacyjne Powstaly Sminy o demokatycznych pro-
cedurach.

w dziedzinie kulnry Itzycznej nastalril dynamiczny rozw6j ruch6w
lokalnych o charakterze sanropomocow]'m (np. ruch integrujqpy rodzi-
c6w dzieci niepehosprawnych), rozw6j Dowych stowarzyszefi promuj4-
cych "sport dla wszystkich", rozw6j fundacji, prywatnych klub6w
rekeacyjno-sponowych.

w wyniku dokonujEcych siQ zmian nasrEpit podzial zadai pomiQdzy
padstwo, samorzed (gmin9) i stowarzyszenia kultury fizycznej Podzial
!en, nie calkiem jeszcze sformalizowany, dotyczy r6mych aspekt6w
dzialalnosci rekeacyjno-sportowej.

Wydaje si9, Ze jednym z przykl^d6w rozwiqzai organizacyFo-Pra-
wnych wzajenmych relacji: palistwo - sarnorzed (gmina) - stowarzysze-
nia, moze byd model funkcjonujecy od wielu lat we Francji (ryc l)

Dzisiaj w Polsce, w warunkach pflechodzenia do gospodarki ryn-
kowej, nowego maczenia nabieraj4 stowtlrzyszenia kultury fizycznej,
ich cele statutowe, zadania, funkcje w spolecznoSci lokalnej.



Ryc.1. SYSTEM SPORTU WE FRANCJI (Wyd. Leo Lagrange
Rione-Alpes. Francja. I 993.)

Smorz4d lerytorialny

Szkoli. wydajeorsmiaje

N a d a j e . y t u l

Rzecz Sporb.

Szkoli

piDrytr

Nadaje

Z,peania

Buduje i

'74



w gospodarce rynkowej, kt6ra w coraz wigkszym stopniu zacz)'na
w Polsce obejmowad r6wniez kuhrre fizyczne ismieja nast€pujqpe
sektory:

- SEKTOR PIJBLICZNY kt6ry obejmuje dzialalnosd rzedu,
administracji pansMowej o zasiegu wojew6dzkim oraz samorz4dy lo_
kalne:

- SEKToR PRYWATNY - rozumiary jalo wszelkie nansakcje
ekonomiczne podejmowane dobrcwolnie przez poszczeg6lne osoby
ind,'widualnie lub w stowarzyszeniu z innymi osobami (5).

Chociaz sektor prywatny funkcjonuje w oparciu o wlasne \')praco-
wane Srodki finansowe, to bez minimalnej pomocy zar6wno ze stony
administracji paiswowej jak i sarnorzed6w lokalnych (gmin) dzialal-
nosd w tym sektorze nie moie rozwijad sie wlasciwie.

Z9odnle z wlw. definicj+ stowarzyszenia zdiczu\e se do sektora
prywatnego. Tak jest w wiQkszosci kaj6w Unii Europejskiej i USA
Jednak w polskiej rzeczywistoici, w warunkach transforrnacji ustroi)-
wej, stowarzyszenia realizuje czQsto zadania patistwa czy tez zadtia
gmidy, na podstawie zawieranych um6w. Prakycznie dzialahosi slo-
warzyszef kulnrry Iizycznej oscyluje na pograniczu sektma prywahego
i seklora publicznego.

wielu teoretyk6w wymienia wigc SEKTOR SPOLECZNY, zali-
czajec do niego slowazyszenia kuhrry fizycznej, w tym stowazyszenia
i organizacje "NON PROFII-' G. takie, kt6rych celem statutowym nie
jest zysk).

Wielkie tempo 4nian ustrojowych spowodowalo, ze czgsd stowarzy_
szed riie radzi sobie w nowych warunkach ekonomicznych. Spowodo-
wade to jest m.in. zmian4 zasad finansowania organizacji kultury
fizycznej, niedostosowaniem staot6w do warunk6w gospodarki rynko_
wej. Doiyczy to przede wszys&im mozliwosci podejmowania dzialal-
nosci gospodarczej, tworzenia strkulr z udzialem nowych podmiot6w
prowadz4cych dzialalnosi napodstawie kodeksu handlowego, gwarancji
dla kapitalu zagranicznego. w wigkszosci stowarzyszed dominuje daw-
ny model organizacji pracy. Nie ma tan jeszcze miejsca dla menedZer4
a wigc osoby przygotowdnej profesjonalnie do zarz4dza[i^ zNobafii
stowarzyszenia, po(lcirnuj4cej pracQ w oparciu o kontrakt, w kt6rym
precyzyjnie okt(la .iL l f,,winien w danym czasie osiagnqd.



Wigkszosi slowarzyszeri zachowala dotychczasowy schernat organi-
zacyFy. Przypomnijmy wit dotychczasowe rradycyjnq strukture t)?o
wego smwarzyszema-

Wladze stowarzyszenia tworz4 w kolejnosci: Walne Zgromadzenie,
Zuz&' Prczydirlm., Pl�ezes. Schemat len dominuje w wiekszo(ci klub6w
sporlowych, ognisk TKKF, L.zS, AZS, Srarr i innych.

Szczeg6lowy schemat orgaldzacyjny, typowy dla polskich stowarzy-
szef przedstawia L. Jaczynowski (4, s. 78) (ryc. 2).

WAINE ZGROMADZENIE

CZLONKOWE PRACOVVNICY ETATOW

'.....'..,-, >fun|dfu

'-'-----.-t .nturirclytr

ta4rnovnclm

Ryc. 2. Schemat orgarizacyjny stowapyszenia (4, s. 79)



Zasoby

Reallaty

Ryc. 3. Zarz dzanie zasobami w celu osiqgniecia rezulkr6w (2, s 24).

|,* L_rrat66lt.'r--l Rdftny I

Ryc. 4. Prcce,s konwersji (2. s. 23).

Istrfeje dwie podstawowe przeslanki, kt6re powinny byd uwzglg-
dnione w dzialalnosci organizacji i stowarzyszei kultury fizycmej w
warunkach gospodarki rynkowej.

Przeslanka l.
W pmcesie zarz4dzania zasobami, rv wlriku proc€su konrf,ersii

(ryc. 3 i 4) rezultaty powinny osi4gai lub przekraczad cele organi-
zacji (stowarzyszenia).

Zasoby, to wszystkie eletnenty materialne i niematerialne polrzebne
organizacji do rozwoju produkcji i uslug. Zasobami b9de np. obieky i
urzedzenia sponowe, stadiony, hate sponowe, pmca rener6w, kapital
(dobra inwestycyjne), wiedza instrukodw



Wymieni(me zasoby sq przetwarzane w procesie konwersii. hoces
konwersji zamienia /aoby w rerultary. naklady w wyniki. priykladem
procesu konwersji, zamiany naklad6w w wlmiki, b€dzie cykt szkolenio-
wy zawodnika, kt6ry zdobywa rytul mistrza 6wiara. Na tytui zlozyta sie
m.in. praca zawoalnik4 praca i wiedza trener6w, warunki szkoleniowe
(hale, plywalnie, osrodki sportowe), naklady finansowe. Tak wiQc zaso_
by zostaly przetworzorc w rezultaty. Rezultatami w fym przypadku s4
zloty medal i tytul mistrza (wiat4

W gospodarce rlmkowej! procesem przetwarzania zasob6w w rezul_
taty kierujA menedZerowie. Skuteczno<i menedZer6w oceniana iesr w
Swietle rezulta!6w osi4ganych fla rzecz cirganizacji np. klubu sponowego
poFzez wykorzystanie dostgpnych zasob6w. kzykladem dzialatnodci
mened2er6w w sporcie niech btiE europejskie zawodorve kluby sporto_
we, gdzie menedizer jest odpowiedzialny np. za przygolowanie tra$fe_
r6w zawodnik6w, reprezentuje interesy zawodnika lub grupy
zawodnik6w przed sponsorami, telewizjq, organizatorani wielkich im-
prez spoftowych itp.

Rezultaty, k6re powslaje \r wyniku pnetwarza[ia posiadanych za_
sob6w (procesu konwe$ji) ujgte se w czterech r6znych, lecz wsp6ha_
le2oych grupach:

l. uslugi - np. aerobic, dalekowschodnie sporry walki, kulturystyk4
2. jakodi - na jako56 skladai siQ bqjzie wysoki srandard Swiadczo,

nych uslug rekeacyjnych, bardzo dobry standard \rz&\efi, est,ty_
ka pomieszczefi, czystosi, sylwetka i bardzo dobry wyglAd
instruktor6q ich uprzejmoSd, wiedza nrerytoryczna,

3. ograliczanie koszt6w - wazne jest, aby w danej organizacji,
prywatnym klubie rekrcacyjnym zatrudnieni byli tylko ci, kt6rzy sq
niezbgdni; osoby zatrudnione powinny wykonyw& r6|ne czynno_
Sci, w zaleznosci od potrzeb. StEd potrzeba zatudniania os6b po_
siadaj4cych najwyzsze kwalifi kacje,
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4. rentowno6d, zyski oraz efektywDo6d - wyda&i nie powinny
przekaczai dochod6w; oferta programowa, liczba zespol6w iwi-
czebnych powinna byi uzaleZniona od mozliwosci finansowych.

Preslanka ?.
W gospodarce rynkowej, w dzidalnofci stowanyszenia czy or-

ganizacji kultury fizycznej, naleiy uwzglgdnid wieloln6dlowo# fi-
nansorvania.

Srodki budzetowe, niezaleZnie czy pochodz4 z biudZefi gm\ny czy
z budi:etu paistwa, powinny stanowif jedynie cz€Si dochod6w. Oznacza
to, ie w warunkach gospodarki rynkowej kazde stowarzysz€nie (orga-
nizacja) powinna czynii starania o pozyskanie sponsor6w, prowadzi6
dzialalnodi statutow4 cz9sciow4 odplatrfe, a jezeli ro mozliwe, podej-
mowad dzialalnosd gospodarcz4. W warunkach gospodarki rynkowej
program dziatalnosci jest czpsto funkcj4 dochod6w.

O tym jak we wsp6lczesnym sporcie kaza pieniedze i jakie s4
dzisiaj tendencje na Swiecie, informuje ryc. 6.

Felbsbrdtrritrl r

Ryc. 6. Finansowanie oraz rozw6j sponsoringu na firiecie.
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Isuriejq sihe zwiazki pomi9dzy orientacjani filozoficznymi, doktry-
nami spolecznymi i ekonomicznymi a rnodelem rekreacji. NajbliZszy
systemowi rekeacji wydaje si9 byd personalizm, orientacja, gdzie czlo-
wiek, jego zdrowie i Zycie stanowia waftoii Dajwyzsz4. Na takich
przeslankach oparty jest model progmmowy i organizacyjny systcmu
rekeacji (lub uzywaj4p termioologii stosowanej m.in. W. Brytanii)
"sportu dla wszystkich" (ang. "spon for aI"). Wychodzqc z personali-
stycznych koncepcji czlowieka, w centrum zainteresowania oryanizacji
jest czlowiek, rnlodziez. Sa !o podmioty wszelkich oddzialywai. B. La-
venture okeila to jako "Partnership Wilhin the Cornrnunity" (Wsp6lnotra
wewnetrz gminy). W zaFopoDowanym przez niego modelu, lokalna
siei sportowa*) (The local sport network) tworze rodzice, zwiqzki
mlodziezowe, profesjonaliSci zajmuj4cy si9 wychowaniem fizycznym,
pomdnie zdrowia, rady sporur, szkoly, lokalne kluby. Szczegi'lowy
model pokazuje ryc. 7.

Ryc. ?. Irkalna sied "sponu dla wszystkicb" (ang. '\po( for all')
wg L. Laventure.
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2. .SPORT DLA WSZYSTKICH" (SPORT FOR ALL)
JAKO PRODUKT */.

Ze spolecznego punktu widzenia sport dla wszys&ich spehia istohq
tunkcj9 przede wszystkim w zakesie profilaktyki zdrowotnej. Ekspono-
wane sE gl6wnie dwa czynniki, slanowi4ce o istomym zainterosowaniu
problematyke spornr dla wszystkich: a) dktywny ruchowo styl Zycia
promuje zachowania prozdrowotne: b) aktywnoid ruchowa jest istotnym
czynnikiem profilaktyki tzw' chor6b cywilizacyjnych.

Dla rozwoju "sportu dla wszystkich", rekreacji, sa to warunki ko-
nieczne ale niewystarczajece. Sama Swiadomosi ludzi nie wystarczy.
Konieczne jest takze rozbudzenie potrzeb, czym zajmuje si9 m.in. rekla-
ma. rnarketing. promocja artykul6w i uslug.

Zaspokajanie potrzeb odbywa siQ gl6wnie poprzez rynek (rynek
towar6w i uslug). To z kolei powoduje, Ze takttj4c "sport dla wszy-
skich" jako produkt o okrcSlonej jakosci i cenie, podleSa on oS6lnym
prawom rynku i mechanizrnom nim rzadzAcym. Kto jest odbiorce na-
szego produklr (np. aerobicu)? Istnieja trzy grupy klient6w. Pokazuje to
ryc .8 .

osoby iwicz4ce
systematycznie osoby dwiczqpe

okazixalnie
potencjalni
uczesuricy
twiczef

Ryc. 8. Klienci produku "spon dla wszyslkich"

O tym czy pozyskamy wigcej klient6w (uczestnik6w) decydowai
bedzie "opakowanie", na kr6re skladajq siQ: jakosi proponowanych
form aktywnoici, ich afrakcyjno6d oraz dostgpnoii. Rozw6j produkur
powinien byd skierowany na zaspokojenie poEzeb. Wymienia sie dwa
rodzaje produktu "sportu dla wszystkich":

l. Produkt staly (nie ulega Zadnej zmianie).

*/ loru Savola: Introduc{ion To Spon for Al1: Concepb. Conlens ud Pactice. FimisI
Sporl for All Asoc;aljon. Helsinki 1993. MigdzFmdova KonfereDcja Spon for
All. 26-29. 10.1993. Finlodia.
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Na przyktad: w Finlandii gimnastyka w wodzie (hydrobics) jako

produkt "sportu dla wszys&ich rczwijma jest w tej samej formic przez

kilkanascie lat. Teraz, w tej samej niezmienionej fornie jako produkt
narodowy moie byi rozwijana przez inne kraje

2, Produkt zmodytikowany Gst to zmieniony czQsciowo produkt
staly). Na przykladl r6wniez w Finlaildii treninS sprawnoiciowy (fimess
trening) jest bardzo populama forme aktyvnosci fizycztej. Wykorzysty-
wany jest w prowadzonych tarn treningach dla pocz4tkujqlych pod

nazwq "s!an-up". Colem kurs6w jest zaznajomienie uczesoik6w (klien-

t6w) z formami aktywnosci ruchowej, przySotowanie do aktywneSo
ruchowo stYlu zycia.

Ten sam produk! pod nazwe "slarlup" rozwijany jest dla innych
lorm. Trening statt-up wykorzystywany jest $ roTwoju np. squasha.
tenisa ziemnego. P ykladem sPosobu rozwoju produktu niech bQdzie
aerobic. Jest to dawna Sirnnastyka wzbogacona o muzyke' keujace
mod9, stroi dla pari, szczuPl4 sylwetkg, kreujeca pewicn styl iycia-

Dzigki takiemu rozwojowi produktu pozyskaDo wiecej nowych klienr6w
i wi$ej dochod6w.

w rozwoju produktu bardzo wazne jest Planowanie. Planowanie jest

podstawe realizacji potrzeb klienta. Kdzdy prcdukt ma swoj4 tozsalrDsa'
niezaleznie od tego czy jest dosmegany Przez organlzacJe sportowe'
prywatne kluby i innych. Produkt ma swojq ceng Gosztt) lub jest

sponsorowany.
NaleZy pamigtad, is pr.yszly sukces produktu zale2y od naszej

odpowiedzialnosci i zaangaTowania. Ro7w6j produktu ma na5lgpujEce
fazy (ryc. 9).

Ryc. 9. Strategia i faz y cyklu tycia produktu*)

g ' +
g ="1..

El-
nnltududonl lctuwlht

\ r , ' .wrd :ml . l ^ / lF . r
srr sL.kantu.r EklJna.
dldonb rynk!, .sl ldr
4cl. ut€.L r66y.n m(dF

-44N,
oolzdoae Z'nlk .l.

srnr.!l..ka.tu n..k|r@-
n.aa, r.ddd.l€.darr,
.tupld|b.l!h.k.d.h.
obEm lub .h.rlz .lt Lsr.

*) iodlc: Dan R. L.: Nftla€Esror fte Drydo Pts blEmarid2lEdilio. UsA C l99l s. 168
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W okesie rozwoju produku naleZry uwzgleinid jeszcze dwa okesy:
okrcs wdrazanja oddzielnego progmmu pilotazowego, ktdry poprzedza
wprowadzenie produktu na r''nek oraz okres realizacii.

Majac na wzglEdzie wymienione fazy cyklu icia produku 1w tym
przypadku produktu '3port dla wszysrkich"), nale|y d4ZyC do ci€lego
wzbogacenia naszej oferty. Proponowanie przez wiele lat tych samych
zajei w tych samych warunkach z pewnosci4 nie wptynie na rozw6j
naszej firmy czy tei stowarzyszen]'a. Prawa rynku s4 bowiem bez-
wzgledne. Sukces moZe odniesi rylko jednostka dynamiczna, ciqgle
poszukuj4ca nowych rozwi4zarl.

Z przykladdw prodlktdw "sport for all,,, kr6re pojawily sie na rynku
mozna wymieniC m.i.. koszyk6wk€ ulican (srreet basketball), pilka
sia*ow4 na plaiy czy stosowany w Finlandii rening ..stafl-up...

Chociat produkty te rozwijane s4 z myfl4 o klubach sportu dla
wszystkich. z mySIA o relreacji, ro w rozwoju produkriw ..spon for all'.
istotne znacz€nie maja interesy firm prywatnych, zainteresowanie kon_
cem6w produkujacych odzieZ i sprz€t rekreacyjno-sportowy, zaintereso-
wanie sektora publicznego oraz prywahego businessu.

Wszystkie produkry majq sw6j znak handlowy (trade mark). Znak
handlowy obejmuje logo (cecha gl6wna, typowa dla danego towaru b4di
uslugi), symbol, charakrerystyczny znak (np. slodce, jak w przypadku
prezentowanych niZej wzor6w proponowanych przez Finnish Sport fbr
All Associarion). Ujmowanie oferty ..spon for all' w kategoriach pro
duku jest stala tendencja wyst€puj4c4 w wielu kajach o gospodarce
rynkowej.
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3. MARI(ETING
Dotychczas rekeacjq postrzega[o jako dziedzinq Zycia spolecznego,

k!6re naleiy upowszechniai, popularyzowaf, krzewii iF. Czynnoici te
wykonywere byty z r6iinym skutkierl Formy rekeacji, formy aktyw-
nosci ruchowej Eaktowano raczej jako przejaw roalizacji zadarl og6lno_
paristwowych, bez wzglqdu na koszty czy leZ zainleresowanie
mieszkafc6w.

w warunkach gospodarki rynkowej dzialalnodi idnostek organiza-
cyjnych realizuj4cych program w zakresie sportu dla wszystkich post-
rzegala jest jako dzialaltrosi uslugowa. Propozycje programowe ogniska
TKKF, czy tez prywatrego klubu rekeacyjnego podlegajq prawom
rFku, a wii. ko*urencji, rentoMosci, racjonahemu wydatkowaniu
Srodk6v/ firansowych. Jezeli chcemy aby mieszkafcy odwiedzali nasze
ognisko czy klub prywamy, potrzebDe jest szczeg6lowe rozpoznalie,
czym mozna ich zainteresowai.

W "sporcie dla wszystkich" takim narzgdziem prz ydahym w pro-
wadzeniu stowarzyszeni4 czy toZ frmy prl'1l,atrtej, jest marketinS.

wedhrg Amerykafskiego stowarzyszenia Marketingu (1994)
Marketing - to proces zsrzqdzania, obejmuj?cy:

a) tozpoznalrre
b) przewidywanie
c) zaspokajade potrzeb klient6w w taki spos6b, aby przynosil dochody.

Istnieje trzy gt6wne skladniki pojgcia marketing:
L orientacja na llienta
2. orientacl^ na ztzTdzanie (zinteSrowany wysilek catej fumy)
3. osiqganie cel6w organizacyjnych.

Marketing zajmuje sie dlugotrwal4 stlategi4 i k6tkotrwale taktyk+
Jest przydatny w warunkach gospodarK rynkowej, jest procesem dobro-
wolnych wymian pomipdzy dwoma stronami (dostawcami np. organiza-
loIa-rni zaj* i odbiorcami tj. uczestnikarni zajcd rekeacyj[ych).

Z punktu widzenia dostawc6w produktu (np. zajga aerobicu), mar-
keting koncentuje sic na nast€pujecych sprawach:

* Jakie s4 oferowane produkty uslugi? (bedzie to np. rodzaj organizo-
wanych zaje( rekeacyFych: kulnrrystyka, karate, tafce itp.)

- Dlrczegdl (czy pnynosz4 zysk, czy popularyzuje rekeacjQ, wyni-
kaja z podpisanej z gmine umo$r'y?)

- Jake ilosi? Cakie jest zainteresowanie, czy potrzeba dodatkowych
godzin na sali, nowych instruktor6w?)
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Po jakiej cenie? (czy cena zaje6 aerobicu nie powoduje rezygnacji
uczesmik6w, jest za wysoka dla mieszkaic6w danego osiedla?)
Kiedy i gdzie je udostepniC? (czywosiedlumieszkaj4tudzie mlodzi,
pracuiqcy. czy alcrptuj4 warunki lokalowe gdzie sq organizowane
zai?ci4 czy teZ potrzeba innej sali?)

Z punktu widzenia odbiorc6w produktu (uczestfk6w zajei), mar-
keting zajmuje sig rozumieniem potrzeb i wymagari klienra. Stara si9
odpowiedzie6 na pyrania:

L Dlaczego klienci kupuj4? (dlaczego np. Cwicz4)
2. Kt6re produkty wybierajA? (co jest aktrralnie najbardziej populame

np. kulturystyka, taniec?)
3. Kiedy kupuje? (kiedy rnogA Cwiczyd)
4. Jakq ilo(i. po jakiej cenie ijak czgsto?
5. Gdzie kupuje klienci? (gdzie t.wrczqbqdZ c}rcqewiczyir.
W sporcie dla wszystkich dostawcami produktu czyli konkrehych

uslug rekreacyjnych sE stowarzyszeni4 kluby prywahe, osoby fizyczne
prowadzace dzialalnosi gospodarczq i inni.

Jezeli przyjmiemy, ze faktycmie uczestniczy w r6Znych proponowa-
nych fonnach rekeacji d 5q. do l'qr danej zbiorowolci, ro ta zbiolo-
woSC bgdzie objgta ofertq programo\pq wszystkich jednostek
oryanizacyjnych kultury fizycznej. Z r6Znych wzglQddw liczba poten-
cjalnych uczesmik6w rekrcacji jesl ustabilizowana na pewnym, raczej
stalym poziomje.

Tak wiec przy r6wnowadze rynkowej w zakresie podazy i popytu,
pot€ncjalnych uczestoik6w (klient6w) pozyska ta fima czy stowarzy-
szenie, kt6re b9dzie gwarantowai lepszy standard i niskie ceny.

Pojgcie marketingu zaklada, Ze kluczem do osi4gnigcia cel6w orga-
nizacyjnych jesl ustalenie pofzeb i wynagad r)mk6w docelowych oraz
dostarczenie poZEdalych towafw i uslug w spos6b bardziej skuleczny
i efektywny od konkurent6w.

4. BADAME RYNKU
Jest to narztizie do podejrnowania declzji dotyczecych rwketingu.

Badaiia rynku sq narzQdziem o nastipujAcych gl6wnych cetach:
ulatwianie podejmowania decyzji dotyczEcych z rzqdz lri^:.

- minimalizowanie ryzyka, poniewaz decyzje opane sa na lepszej
znajomosci rynku.

Jak to zrobii?
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l. Ustali6, kt6re dane se najbardziej zwiezane z dzialahosciq danej
firmy (np. w rekeacji bQdzie to potencjalna liczba uczesmik6w nP'
z j96 z zayresu aerobicu, kuln[ystyki itp.)

2. Ustatid Zr6dta informacji. Moge to by6:
* Dane pomocnicze: Zr6dla statystyczne, spmwozdania Paistwowe

dotyczace rynk6w, Srodk6w, banku danych
* Dane podstawowe: specjatne badania. Moge me wymaga6 nalda-

du pracy ekspert6w i by6 kosztowne. Moma je wigc przeprowadzid we

wsp6hracy z innymi zainteresowanymi stronani (prywahymi lub pub_

licznymi). Moe4 to byi tei wlasne dane.

3. Utworzyd system do okesowego zbierania danych (uzyskiwanie
danych na podstawie regulamych obserwacji, iix6del drugorr9dnych'
specjalnych przegl4d6w). Stosowne dane powinny byd Srornadzone
okesowo, gdyz tendencje rnoZna ustalii tylko poprzez por6$'nanie
danych.

4. systcmatycznie analizowai wyniki i wyciqgad wnioski.

5. Podawai je do wiadomosci wszyslkich odpowiednich os6b w orga-
nizacji. Nalezy wyksztalcai postaw9 ciekawosci Srodowiska rynku'
lecz unikai filamowania czasu na zbiemnie danych, kt6rc nie s4
odpowiednie z kierowniczego punktu widzenia wszyskie dane po-
winny byd gromadzone w jakirnl celu i w tym celu wykorzystywane.

5. REKLAMA
Reklama jest platne form4 prczentowania rowar6w i uslug przy

zastosowaniu Srodk6w masowego przokazu, a nie forrne sprzedaiy
personalnej. Jest opatrzona podpisem spoisora latwego do zidentyfiko-

Usiluje ona talize umiescid na ograniczonej powierzchni lub w bloku
progmmowym np. TV, !o co dobry sprzedawca powiedzialby klienlowi
(1, s. 63). Cele reklamY:

- Reklama nloze byd wiadomoicie nP. zakomunikowanie nowej
ofeny zaj96.
Jest przypom.inaniem o produkcie lub uslildze np. zajQciach w
silowni.

- celem jest takiie przenoszenie informacji, kt6ra powoduje, ze pro-
dukl lub usluga se lepiej znane nP. nowe wyposazenie silowni



- Reklama podnosi walory produktt lub uslugi w oczach odbiorcy.
Dotiry opis i bogate ilustracje npg4 uczynid op. po&6Ze lub zaj9cia
rckreacyjne bardziej intoresujacymi.

6. KOMUNIKACJA SPOI,ECZNA
_ WYBRANE ZAGADNIENIA.

6.r. PROCES KOMUMKO WAIYIA SIE.
Problernatyka komunikacji nie byla dotychczas w polsce dostatecz-

nie znaia i doceniana" Transforrnacja ustroju pafstwa spowoalowala
rstotny wzrost zainteresowada tq dziedzine wiedzy. Co to jejt kornu_
likacje? Komunikowanie sig to wzajemne przekaz],.wanie infofinacji,
umiejetnosci, poje6, idei, uczud, za pomocQ syniboli tworzonych przez
slowa, dzwigki, 6razy, czy tez dotyk (6, s. l2). Komunikacja jesr
dzialaniem dotyczecym transmisji iDformacji, idei, nastawieniem z po-
jed),nczej osoby na iDrych. Jest to tak2e istotDy elemnr kierowania-
Celem komunikacji jest ukierunkowade dzialaf w raki sDos6b abv
pracownicy wiedzieu co rrz€ba robid a rakze kiedy. gdzie ija}.
Ryc. 10. Model procesu komunikowania si9.

zald6c€hia zrld6aanla

zald6cenla zald6a€nia

Zn6d|o: wisaiewski A-: Jak po"toouja-.0*ie i p*.u*iaa. wyd. Naukowe pwN-
Wmawa-Wtuclaw 1994, s. 13.
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Proces komunikowania jest czesto zaktr6cany przez wystgpujqce w
nim przeszkody naz).wane szuntm lub zakl6ceniem (np. poprzez r62nq
interFetacji termin6w uz).ranych w danej dziedzinie wiedzyi przykla-
dem ni€ch bQdzie r6zne rozumienie terminu spor! przez teoretyk6w
wychowania fizycznego).

Jekie sq cele komunikacji?
WSr6d najwazniejszych cel6w kornunikacjj wymienia sie:

Przekaz,.wanie infomacji i doswiadczei (przykladem nnge byi
spotkania pracownik6w naukowych AWF i pracowDik6w admini-
stracji samorz4dowej)

- Prezentacja wlasnej osoby i poznanie innych os6b.
- Rozw6j wlasnej osobowoici.

Nawiez).ranie kontakt6w z innymi ludzmi.
- Wplywanie na posQpowanie innych ludzi (takim przykladem moze

byi praca instruktora, kl6ry pflekazuje wiedze i umiej€tnoici)
- Ksztaltowanie przekonaf i postaw (np. fair play w sporcie)

Organizowanie wsp6lpracy.
- Zapewnienie innym przyjermoici i rozrywki (6, s. 15).
Problomatyka komunikacji jest bardzo istotna w pracy, w kt6rej ma

si9 do czynienia z innymi osobarni. Taka jest tez praca instruktor6w
rekeacji. Instruktor bardzo cz€sto wyst9puje w charakterze tzw. fibwcy,
przekazujqc r62ne informacje, prowadzec zaj9cia. Wazne jes! aby jego
wystepienia byty bardzo dobrze odbi€rane przez uczestnik6w zajQC, aby
byl on "komunikatywny". Jak wigc przekonrjqco m6wid?

Zanim zaczniemy m6wii. nalezy wiedziei:
Kao? czyli kim jestei .I}. przemawiaj4cy.
Do kogo? czyli do kogo sie zwracasz.
W jakim celu? - czyli co zarnierzasz osiqgned.

- Co? - czyli co chcesz powiedzief.
- Jak? - czyli jake formQ ma miei wystqrienie.
- Kiedy? - czyli kiedy musisz wystepiC.
W pracy instruktora wazne jest tEZ zdobycie zaufania, pozyskanie

przychylno<ci uczestnik6w zajQi.

Jak wi€c zdobyi przychylnodd i zsufanie?
NajczgSciE sluchaczo oc€niaje nas w trzech kategodach.



1. Cry jesteS kompetentny na tyle, iE 'nloZn z.aufad Twojej zDajonrosci
zagadnienia?
- Kapital pEed rozpoczQcieD prLem6wienia lo reklama, tytul na-

ukowy. Mozna r6wniez w sf'os6b dyskretny wsponmie6 o sobie
kilka sl6w. Dobrze jest cytowa6 aulorytety, powolywad si9 na wy,
niki badad naukowych.

2. Czy jeste{ uczciwy, En. czy mozna zaufai Tlvojemu charaktetowi?
- Bardzo skuteczne moze si€ okazaC pntwi4zaJ\ie do trwalych i

uznanych wanosci PoZedany jost obiekt'.lvizm, jezcli manl by6
uznawany za uczciwego. Mozna wzbudzid szacunek i sympati9,
jeZoli wykazemy, Ze naszym prawdziwym celem jest dobro slucha-
czy.

3. Czy jesGs sympatyczny?
.- Nie bqdZ ponwy. TW6j uimiech niech bedzie zawsze cieply.

UmiejQtrie okazuj, 2e lubisz swych sluchaczy.
Badz skrornny, nie przechwalaj si9, nie bedz nonszalancki.

- Okazuj, Ze lubisz to co robisz. Promienid energie, zademonstmj
optymizm.

- Dobrze sQ prez€ntuj. Dbaj o sylwerkg, wlosy, czystosd. Unikaj
wyzywajecej elegancji.

Jezeli zastosujesz sig do tych wskaz6wek, jezeli wykorzystasz wie,
dzQ zawafi4 w tE ksiezce, z pewnosciq odniesiesz sukces. Zycze Ci tego
a!torzy,
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