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Lekcja 8

 
Kurs dla Animatorów Sportu i Rekreacji 

 

 

     

 

 

 

 

 

Temat: 

Planowanie, przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć sportowych 
 

 

Autor: Piotr Góralczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

W tej lekcji poznasz: 
1. nauczysz się planować zajęcia sportowe 
2. dowiesz się, jak przygotowywać zajęcia sportowe 
3. dowiesz się, jak przeprowadzać zajęcia sportowe 
4. nauczysz się sędziować zawody sportowe 
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1. Wprowadzenie 

 
W poprzedniej lekcji przeprowadziłem Cię przez możliwe zajęcia sportowe i zapoznałem Cię z 
zasadami gier sportowych. 
 
W niniejszej lekcji nauczę Cię planować zajęcia sportowe, przygotowywać je, przeprowadzać i 
wyjaśniać.  
 

 
 

Ryc. 1 Mecz siatkówki 
 

 
2. Planowanie i przygotowywanie zajęć sportowych 

 
Jednym z rodzajów animacji jest animacja sportowa, przy czym jest ona oczywiście nastawiona na 
aktywny wypoczynek wczasowiczów. 
 
Animacja sportowa w turystyce przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Hotele trzy-, cztero- i 
pięciogwiazdkowe zagranicą zatrudniają setki animatorów sportowych z całego świata, by w ten 
sposób umilić swoim gościom pobyt w placówce. Oczywiście podstawową motywacją do zatrudniania 
animatorów sportowych jest kreowanie pozytywnego wizerunku hotelu i próba nakłonienia turystów, by 
w przyszłym roku również skorzystali z usług tego samego „sprawdzonego” hotelu. 
 
Do zadań animatora sportowego należy wymyślanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć 
sportowych dla turystów. Wymyślanie polega tutaj na tym, że każdy hotel posiada określone warunki 
do uprawiania sportu. Niektóre hotele są położone przy plaży (można więc zorganizować takie sporty 
jak siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, czy boccia), niektóre mają kilka basenów (co sprzyja 
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takim sportom jak waterpolo, siatkówka wodna, koszykówka wodna, pływanie czy nurkowanie), a 
niektóre posiadają tylko walory krajobrazowe (wycieczki górskie, jazda konno, biegi orientacyjne, itp.).  
 
Animator sportowy, w oparciu o możliwości terenowe, musi skonstruować plan aktywnego 
wypoczynku dla swoich gości. Musi także wziąć pod uwagę możliwości sprzętowe. Trudno grać w 
golfa bez kijków i piłeczek, trudno grać w tenisa bez rakiet, itd. (z reguły hotele posiadają 
rozbudowaną bazę sprzętową, co umożliwia przeprowadzanie najpopularniejszych sportów). Biorąc 
pod uwagę możliwości terenowe i sprzętowe, animator sportowy ma świadomość, jakie sporty będzie 
mógł organizować. 
 

 
 

Ryc. 2 Waterpolo 
 

Kolejnym zadaniem animatora sportowego staje się zorganizowanie poszczególnych dyscyplin 
sportowych. Zaraz po przygotowaniu sprzętu i terenu, animator musi zadbać o odpowiednią reklamę 
swojego programu. W hotelach zagranicznych funkcjonują specjalne tablice ogłoszeniowe, na których 
animatorzy wywieszają plakaty ze swoim programem. Można też reklamować program sportowy 
poprzez ulotki dostępne w recepcji hotelu, poprzez ogłaszanie punktów programu poprzez mikrofon 
czy też poprzez kontakt bezpośredni animatora z gośćmi hotelowymi (public relactions). Jeśli 
pracujesz dla biura podróży, po przyjeździe gości organizowane są tzw. spotkanie informacyjne, na 
których rezydent, przekazuje najważniejsze informacje o hotelu i destynacji, na której spędza się 
wakacje. Możesz zająć chwilkę (np. 2 – 5 minut) i zareklamować swój program animacji na większym 
forum. Każdy sposób na reklamę jest dobry...  
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Ryc. 3 Tablica informacyjna z programem animacji (w tym sportowych) 
 

Ostatnim ogniwem pracy animatora sportowego jest zorganizowanie aktywnego wypoczynku. 
Animator sportowy nigdy nie ma pewności, ile gości zgłosi się do udziału w danej dyscyplinie. 
Czasami (w sezonie turystycznym bardzo rzadko) do udziału w sporcie indywidualnym zgłosi się 
niewielka, parzysta liczba osób. Wtedy łatwo jest zorganizować aktywność. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy do animatora zgłaszają się osoby w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, 
odmiennej płci i posługujące się różnymi językami. Praca animatora sportowego polega wtedy na tym, 
aby podzielić turystów na odpowiednie grupy i w określonej jednostce czasu (nie może to być czas 
zbyt długi, ponieważ goście będą się nudzić) przeprowadzić dane zajęcia. 
 
W związku z tymi niełatwymi zajęciami, animator sportowy musi posiadać określone cechy charakteru 
i musi mieć odpowiednie kompetencje do wykonywania tej pracy. Tutaj nie wystarczą dyplomy 
sportowe i certyfikaty. Trzeba pamiętać, że praca animacyjna niewiele ma wspólnego z pracą trenera. 
Animator musi być przede wszystkim osobą uśmiechniętą. Wymagana jest w tej pracy ogromna 
pogoda ducha i nieograniczony optymizm. Animator musi wykonywać swoją pracę z entuzjazmem i 
pasją, goście hotelowi nie powinni widzieć na jego twarzy zmęczenia czy zniechęcenia. Musi więc być 
osobą cierpliwą i spokojną. Kolejną cechą charakteru jest oczywiście umiejętność nawiązywania 
kontaktów z ludźmi. W pracy tej, zetknąć się można z turystami w różnym wieku (od malutkich dzieci 
do emerytów i rencistów), o różnym wykształceniu, z różnymi zainteresowaniami i o różnych cechach 
charakteru. Praca animacyjna ma w sobie wiele elementów aktorstwa. Czasami trzeba udawać kogoś, 
kim się do końca nie jest, by przypodobać się turystom. Oczywiście animator musi się też posługiwać 
językami obcymi. Najistotniejszy jest język angielski, ale coraz większą uwagę zwraca się też na język 
niemiecki, jako że Niemcy podróżują bardzo dużo i nie każdy z nich ma ochotę posługiwać się 
językiem angielskim (nawet jeśli zna ten język). Czasami wystarczy nauczyć się kilku zwrotów w 
obcym języku by zadowolić gości z danego kraju. Podstawową umiejętnością językową dla animatora 
sportowego jest liczenie do 100 w trzech do sześciu jezykach. Animator zajmujący się tylko siatkówką 
plażową może nauczyć się liczenia tylko do 25 w kilku językach i dostosowywać swój język do 
pojawiających się na boisku graczy. 
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3. Przeprowadzanie zajęć sportowych 

 
Pamiętaj, że jako animator sportowy, często będziesz również sędzią w zajęciach sportowych. Przed 
wyjazdem do pracy zapoznaj się z podstawowymi zasadami niektórych sportów. Najważniejsze sporty 
w pracy animacyjnej oraz ich zasady przedstawiłem Ci w lekcji „Rodzaje zajęć sportowych”. 
 

 
 

Ryc. 4 Sędziowanie zawodów darts (rzutki) 
 

Podstawową zasadą w prowadzeniu zajęć sportowych na wakacjach jest dobra zabawa! Nie staraj się 
być sędzią – aptekarzem. Pamiętaj, że turyści przyjechali do hotelu wypocząć i chcą się zrelaksować 
podczas uprawiania aktywności. Warto zapisać sobie imiona gości przed rozgrywką na małej 
karteczce – będziesz wtedy mógł zwracać się do turystów po imieniu, co jest dla nich bardzo miłe. 
Bądź spontaniczny i dowcipny jako sędzia. Komentuj niektóre akcje, ale pamiętaj – możesz 
dowcipkować na temat sytuacji! Nigdy na temat osób!!! 
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Ryc. 5 Tabela z imionami uczestników i ich punktami – darts (rzutki) 
 

Staraj się mimo luzu i uśmiechu być autorytetem. Jeśli znasz zasady, to się ich trzymaj i nie wchodź w 
dyskusję z gośćmi. Jeśli sytuacja jest napięta – ogłoś akcję „bez punktu” lub powtórkę. 
 
Czasami możesz dołączyć się do gości i grać z nimi, ale musisz być bezstronny! Zawsze staraj się 
dopingować drużynę słabszą – motywuj ich do lepszej gry i wysiłku. Nie pozwalaj drużynie 
wygrywającej naśmiewać się z przegrywających! 
 
 
4. Wyjaśnianie zajęć sportowych 

 
Objaśnianie zasad gry jest istotnym elementem organizacji zajęć animacyjnych. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku sportu i konkurencji wśród dzieci i młodzieży! Dobre wyjaśnienie zasad pozwoli 
uniknąć sprzeczek i kłótni na boisku. Zawsze przed zajęciami poproś wszystkich turystów o 
wysłuchanie krótkiego i dowcipnego regulaminu. Stań tak, aby każdy Cie widział i słyszał. Mów głośno 
i wyraźnie do gości. Nie pozwól żeby stali oczami do słońca. Mów po kolei w kilku językach (możesz 
czytać z kartki na początku pracy), w zależności od tego, jakie narodowości pojawiły się na arenie 
sportowej. 
 
Zawsze staraj się mówić krótko i na temat. Turyści chcą zagrać w siatkówkę, więc nie będą chcieli 
słuchać Twoich wywodów o mało znanych zasadach czy historii sportu. Jeśli się da, to zasady podaj 
turystom w ciągu najwyżej 3 minut. Podczas tłumaczenia to Ty trzymaj piłkę – jeśli dasz ją gościom, to 
nie będą Cię słuchać. Jeśli możesz rozdać jakieś nagrody dla zwyciezców to powiedz o tym przed 
meczem (np. dyplomy lub koszulki hotelowe), ale podkreśl, że gramy dla zabawy, a nie dla nagród... 
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5. Podsumowanie 

 
Podczas przeprowadzania zajęć sportowych cały czas odpowiadasz za powierzony sprzęt i boisko. 
Ogólnie przyjętą zasadą jest, że nie pożycza się sprzętu sportowego gościom hotelowym. Jeśli chcą, 
mogą sobie zakupić w supermarkecie lub jeśli już chcesz im pożyczyć, wyraźnie zaznacz, że jest to na 
ich odpowiedzialność, i że jeśli sprzęt zgubią lub zniszczą, będą musieli go odkupić. 
 
Z doświadczenia wiem, że goście nie dbają o pożyczony sprzęt, dlatego ja osobiście nigdy go nie 
pożyczam. Wielokrotnie zdarzyło mi się tak, że dostałem zniszczoną piłkę, rakietkę lub nie 
odzyskałem sprzętu, bo się zgubił... 
 
Praca jako animator sportowy to niewątpliwie trudne zadanie. Jeśli będziesz do niego dobrze 
przygotowany, sprawi Ci dużo satysfakcji i przyjemności. 
 
Powodzenia!  


