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Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Poszerzenie wiedzy studentów na temat zasad kształtowania bezpiecznych, atrakcyjnych i 
wszechstronnie rozwijających dzieci terenów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych 
dla młodzieży. 

  Wymagana wiedza realizowana na przedmiotach: Budownictwo i materiałoznawstwo, 
Roboty ziemne, Budowa DFA, Urządzanie zieleni, Projektowanie obiektów architektury 
krajobrazu, Dendrologia 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia projektowe : liczba godzin 30, Ćwiczenia terenowe: liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne 
Projekt, studium przypadku, rozwiązywanie problemu - zajęcia praktyczne, konsultacje – 
opracowania studialne. 

Pełny opis przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu pojęcia 
zabawy, teorii i rodzajów zabaw, ich roli i znaczenia w życiu i rozwoju dzieci, zapoznanie z rolą 
przyrody w kształtowaniu terenów zabaw, zasadami bezpieczeństwa, sposobami określania 
zagrożeń oraz zapobiegania wypadkom na placach zabaw, zasadami oceny placów zabaw 
pod względem atrakcyjności i możliwością ich modernizacji, zapoznanie z przepisami 
prawnymi odnoszącymi się do placów zabaw, 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Budownictwo i materiałoznawstwo – sem. 2, Roboty ziemne – sem. 3, Budowa DFA – sem. 4, 
Urządzanie zieleni – sem. 5., pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu – sem.7 

Założenia wstępne 
Znajomość zasad kształtowania i urządzania obiektów arch. krajobrazu, stosowania materiałów 
budowlanych materiału roślinnego oraz technologii budowlanych; umiejętność opracowywania 
dokumentacji projektowych. 

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów projektowania terenów  rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem potencjału środowiska przyrodniczego 

02. potrafi wykonywać opracowania studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu na 
potrzeby projektowania terenów zabaw i rekreacji  

03. potrafi oceniać tereny zabaw i rekreacji, określać zagrożenia oraz zapobiegać wypadkom 
na placach zabaw na podstawie bada ń terenowych oraz przepisów prawnych 

04. potrafi współdziałać w zespole z innymi projektantami   

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 – 04– ocena wynikająca z obserwacji studenta w trakcie zajęć (aktywność), ocena 
wykonania zadania projektowego na zadany temat, przygotowanie zespołowej analizy 
zdefiniowanego problemu, ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

złożone projekty, prace pisemne, prezentacje własne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową 

Ocena wystąpień i prezentacji                = 20% 
Ocena wykonania zadań studialnych    = 50% 
Obecność na zajęciach                           = 30% 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 
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Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów 
projektowania terenów  rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z wykorzystaniem potencjału środowiska przyrodniczego 

AK2_W05 

02 potrafi wykonywać opracowania studialne z zakresu oceny 
środowiska i krajobrazu na potrzeby projektowania terenów 
zabaw i rekreacji  

AK2_U03 

03 potrafi oceniać tereny zabaw i rekreacji, określać zagrożenia 
oraz zapobiegać wypadkom na placach zabaw na podstawie 
bada ń terenowych oraz przepisów prawnych 

AK2_U02 

04 potrafi współdziałać w zespole z innymi projektantami   AK2_K01 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2,5  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

3 ECTS 


