
Organizacja czasu Organizacja czasu 
wolnego.wolnego.



Czas wolny…Czas wolny…

 Zgodnie z definicją francuskiego socjologa Zgodnie z definicją francuskiego socjologa 
J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie 
zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z 
własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla 
rozwijania swych wiadomości lub dla rozwijania swych wiadomości lub dla 
bezinteresownego kształcenia się, bezinteresownego kształcenia się, 
dobrowolnego udziału w życiu społecznym, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, 
poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i 
społecznymi społecznymi 



 Szczególną rolę w rekreacji odgrywa Szczególną rolę w rekreacji odgrywa 
wypoczynek – regeneracja sił fizycznych i wypoczynek – regeneracja sił fizycznych i 
psychicznych organizmu w tym odreagowanie psychicznych organizmu w tym odreagowanie 
zmęczenia i napięć emocjonalnych zmęczenia i napięć emocjonalnych 
gromadzących się w czasie zajęć i pracy gromadzących się w czasie zajęć i pracy 
własnej. własnej. 



Formy wypoczynkuFormy wypoczynku

 Wypoczynek przybiera dwie formy: bierną Wypoczynek przybiera dwie formy: bierną 
(leżenie, drzemanie)(leżenie, drzemanie)



 i czynną – przybierającą różne formy i czynną – przybierającą różne formy 
aktywności – udział w grach, zabawach, aktywności – udział w grach, zabawach, 
zajęciach różnego typu jak też czytanie prasy, zajęciach różnego typu jak też czytanie prasy, 
książek, oglądanie telewizji i słuchanie książek, oglądanie telewizji i słuchanie 
muzyki. Wypoczynek czynny przywraca muzyki. Wypoczynek czynny przywraca 
dzieciom i młodzieży równowagę psychiczną i dzieciom i młodzieży równowagę psychiczną i 
fizycznąfizyczną..



 Dzieci nie zawsze chętnie uczestniczą w Dzieci nie zawsze chętnie uczestniczą w 
zajęciach narzuconych przez rodzica, zajęciach narzuconych przez rodzica, 
nauczyciela. Dlatego też niekiedy należy nauczyciela. Dlatego też niekiedy należy 
pozostawić im „furtkę” – organizować pozostawić im „furtkę” – organizować 
różnego typu zajęcia, ale też pozostawić im różnego typu zajęcia, ale też pozostawić im 
swobodę decydowania, w jaki sposób chcą swobodę decydowania, w jaki sposób chcą 
spędzić czas wolny, sprawując nad tym spędzić czas wolny, sprawując nad tym 
kontrolę i kierując subtelnie ich poczynaniami.kontrolę i kierując subtelnie ich poczynaniami.



w ruchuw ruchu



Na boiskuNa boisku



 Ulubionym sposobem spędzania czasu Ulubionym sposobem spędzania czasu 
wolnego jest też komputer, tablet, gdzie nie wolnego jest też komputer, tablet, gdzie nie 
tylko dzieci grają w gry, ale też uczą się tylko dzieci grają w gry, ale też uczą się 
posługiwania komputerem w celu odnalezienia posługiwania komputerem w celu odnalezienia 
interesujących ich treści.interesujących ich treści.



A także możliwość poszukiwania informacji na temat, A także możliwość poszukiwania informacji na temat, 
który interesuje dziecko poruszając się po stronach który interesuje dziecko poruszając się po stronach 

WWWWWW  



 Zajęcia plastyczne są bardzo częstą formą Zajęcia plastyczne są bardzo częstą formą 
spędzania czasu. Dzieci wprost uwielbiają spędzania czasu. Dzieci wprost uwielbiają 
rysować, malować, kolorować, wycinać i rysować, malować, kolorować, wycinać i 
kleić. kleić. 



Rysunki wykonują według własnej Rysunki wykonują według własnej 
inwencji twórczejinwencji twórczej



  A może tak gry logiczneA może tak gry logiczne



Plac zabaw jeśli pogoda pozwoli Plac zabaw jeśli pogoda pozwoli 



grając w  gry planszowegrając w  gry planszowe

                                                                           



słuchając muzyki, tańczącsłuchając muzyki, tańcząc



oglądając telewizjęoglądając telewizję



rozmawiając z kolegami, rozmawiając z kolegami, 
koleżankamikoleżankami



 Organizowanie czasu wolnego dzieciom jest Organizowanie czasu wolnego dzieciom jest 
uzależnione przede wszystkim od wieku a uzależnione przede wszystkim od wieku a 
także od stopnia niepełnosprawności. Ale także od stopnia niepełnosprawności. Ale 
zawsze pamiętajmy, że zawsze pamiętajmy, że bezpieczeństwobezpieczeństwo  
dziecka jest najważniejsze!dziecka jest najważniejsze!



 Problem zagospodarowania czasu Problem zagospodarowania czasu 
      wolnego jest niezwykle istotnym wolnego jest niezwykle istotnym 
      zagadnieniem w życiu każdego zagadnieniem w życiu każdego 
      młodego człowieka.  młodego człowieka.  
      Warto więc nam, nauczycielom poświęcić choć Warto więc nam, nauczycielom poświęcić choć 

chwilę, by pomóc młodym ludziom organizować czas chwilę, by pomóc młodym ludziom organizować czas 
wolny i nauczyć ich samodzielnego organizowania wolny i nauczyć ich samodzielnego organizowania 
wypoczynku w sposób dający im satysfakcję a także wypoczynku w sposób dający im satysfakcję a także 
chroniący przed zagrażającymi niebezpieczeństwami.chroniący przed zagrażającymi niebezpieczeństwami.



DziękujęDziękuję



                                                                                                                              Magdalena 
                          Bartosiak

                          Marzec 2020r.
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