KSIĄŻNICA POLECA - „Czas

wolny dzieci i młodzieży”

Książki:

Czas wolny i niepełnosprawność / Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch. - Warszawa :
Difin, 2017.
(Engram)
Hasła przedmiotowe: Czas wolny od pracy, Czas wolny od pracy ucznia, Dziecko
z niepełnosprawnością, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, Opracowanie
Sygnatura: II 169834
Autorzy w pierwszej części publikacji szeroko omawiają problematykę czasu wolnego
w odniesieniu do wielu dyscyplin naukowych, m.in.: socjologii, pedagogiki, psychologii
i polityki społecznej, wskazując jednocześnie na ciągły i dynamiczny charakter zjawisk
społecznych, które maja wpływ na rodzaj i jakość wypoczynku. Druga część dotyczy
problematyki czasu wolnego w kontekście środowiska osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin, opiekunów, nauczycieli, animatorów i trenerów. Książka dedykowana jest czytelnikom zainteresowanym
pedagogiką czasu wolnego z uwzględnieniem wypoczynku osób z niepełnosprawnością.

Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego / Patrycja Litwicka. - Kraków :
"Proksenia", 2010.
(Biblioteka Metodyczna Turystyki ; 2)
Hasła przedmiotowe: Praca kulturalno-oświatowa - podręcznik, Gry i zabawy podręcznik
Sygnatura: II 154920
Publikacja z serii „Biblioteka metodyczna turystyki” przedstawia zawodową sylwetkę
animatora, szczegółową charakterystykę jego pracy oraz różnorodne metody i techniki
wykorzystywane w pracy animatora w odniesieniu do wszystkich grup społecznych.
Ponadto wskazuje na trudności w pracy animatora, podając przykłady ich rozwiązywania.
Książka polecana jest wszystkim osobom zajmującym się animacją, rekreacją i turystyką.

Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży
w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława
Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa
Szkoła Biznesu, 2010.
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Hasła przedmiotowe: Czas wolny od pracy ucznia - organizacja, Odpoczynek organizacja, Uczniowie - wychowanie - metody
Sygnatura: II 161755
Publikacja prezentuje osobę nauczyciela jako kreatora i inspiratora różnorodnych form
wypoczynku uczniów, w tym turystyki i rekreacji. Wskazuje rolę pedagoga w rozwijaniu
zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. Ponadto porusza zagadnienia bezpiecznego
wypoczynku oraz zdrowego stylu życia.
Książka polecana jest pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom świetlic,
animatorom kultury, wszystkim zainteresowanym wykorzystywaniem zarówno sprawdzonych jak
i nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji zajęć w czasie wolnym wśród młodego pokolenia.

Czasopisma:

Zabawy podwórkowe / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 3 s. 14-16.
Opracowanie stanowi przegląd inicjatyw – pomysłów na zorganizowanie zabaw ruchowych
dla dzieci na świeżym powietrzu. Autorka artykułu zaznacza, iż przedstawione propozycje
zabaw z powodzeniem można wykorzystać w przedszkolu jak i w szkole, a dodatkowo mogą
stać się doskonałą atrakcją w czasie olimpiad, konkursów i festynów rodzinnych.

Nuda – jak sobie z nią radzić: Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas VI szkoły
podstawowej / Dorota Sosnowska // Wychowawca. – 2019, nr 10 s. 33.
Publikacja stanowi scenariusz zajęć do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych
z przeznaczeniem dla uczniów VI klas szkół podstawowych. Autorka publikacji zachęca do
wykorzystania w czasie trwania zajęć filmu pt. „Typowy nastolatek” obrazującego złe
wykorzystanie czasu wolnego i dyskusji na temat sposobów radzenia sobie z nudą.
Opracowanie może stać się doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli wychowawców.

Organizacja wypoczynku / Małgorzata Drogosz // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 6 s. 74-81.
W artykule opisane zostały zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Autorka powołując się na odpowiednie akty prawne przybliża obowiązki organizatora,
wychowawcy i kierownika wypoczynku. Dodatkowo przedstawia listę niezbędnych
dokumentów potrzebnych przy organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Opracowały: Aldona Zimna Róża Pomiecińska
Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

