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Podręcznik pt.: Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane 
autorstwa Ewy Dybińskiej przeznaczony jest dla konkretnego, wybranego 
kręgu odbiorców, do którego zaliczyć można: studentów i absolwentów 
wyższych szkół i akademii wychowania fizycznego, nauczycieli wychowania 
fizycznego, instruktorów i trenerów sportu pływackiego, instruktorów pływania 
rekreacyjnego i rehabilitacji ruchowej oraz wszystkie osoby zainteresowane 
uczeniem się i nauczaniem pływania.  
W przedstawionej publikacji starano się  w sposób kompleksowy przybliżyć 
czytelnikowi treści związane z relacją: człowiek – środowisko wodne oraz 
wynikające z tego implikacje dydaktyczne.  Uwzględniono więc zarówno 
teoretyczne zagadnienia dotyczące specyficznych uwarunkowań środowiska 
wodnego oraz reakcji organizmu człowieka na bodźce fizyczne wody,  jak i  
teoretyczne podstawy technik pływania, wzbogacone o propozycje  wskazówek, 
zasad, wzorców oraz sposobów postępowania dydaktycznego dotyczących 
metodyki uczenia się i nauczania czynności pływackich. 
Podręcznik w zamyśle autorki ma stać się uzupełnieniem literatury przedmiotu, 
obszernej wprawdzie, ale w opinii niektórych środowisk na potrzeby nauki 
pływania niekompletnej, trudno dostępnej, rozproszonej czy ujmującej 
zagadnienie w sposób wycinkowy. 

  

 
Ewa Dybińska „Optymalizacja informacji wizualnej jako czynnika 
usprawniającego uczenie się i nauczanie czynności pływackich dzieci 
w młodszym wieku szkolnym” W monografii autorka przedstawia wyniki 
badań eksperymentalnych dotyczących próby usprawnienia procesu 
dydaktycznego jakim jest uczenie się i nauczanie czynności pływackich. W 
badaniach wdrożono naturalny eksperyment pedagogiczny z zastosowaniem 
techniki dwóch grup: eksperymentalnej i kontrolnej. Czynnikiem 
eksperymentalnym – zmienną niezależną - była metoda nauczania, polegająca 
na wdrożeniu w procesie nauczania dodatkowych treści informacji wizualnej. 
Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż spośród szeregu branych pod uwagę 
zmiennych mogących mieć wpływ na efektywność uczenia się i nauczania 
czynności pływackich uczniów w młodszym wieku szkolnym, dotyczących 
zarówno postępowania dydaktycznego, jak i predyspozycji uczniów – zdolności 
motorycznych i zdolności poznawczych – największe znaczenie okazała się 
mieć metoda nauczania polegająca na optymalizacji informacji wizualnej.  

 
 
 

 
 

 
Ewa Dybińska „Nauczanie pływania dzieci w wieku 1 – 4 lat” W 
opracowaniu przedstawiono propozycje wskazówek metodycznych i organizacji 
zajęć z pływania umożliwiających najmłodszym dzieciom adaptację do 
środowiska wodnego oraz zdobycie podstawowych umiejętności zachowania 
się i elementarnego poruszania w wodzie. Przedstawiona publikacja jest próbą 
uporządkowania i usystematyzowania obszernego zestawu ćwiczeń, które są 
propozycją do wyboru dla instruktorów oraz nauczycieli (a także rodziców) 
prowadzących naukę czynności pływackich dzieci w wieku 1 – 4 lat. Ćwiczenia 
przedstawione są głównie w formie zabawowej, gdyż jest to rodzaj aktywności 
ruchowej najbardziej odpowiadający dzieciom w wieku poniemowlęcym.  

 
 
 
 



Ewa Dybińska, Andrzej Wójcicki ”Wskazówki metodyczne do 
nauczania pływania” Skrypt dotyczy zagadnień związanych z metodyką 
nauczania czynności pływackich dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Opracowanie jest propozycją drogi metodycznej jaką można stosować w 
uczeniu się i nauczaniu czynności pływackich, a więc zawiera zestaw metod, 
zasad, form i wzorców dydaktycznych dotyczących realizacji tego procesu. 
Skrypt przeznaczony jest zarówno dla przyszłych nauczycieli pływania, jak i 
instruktorów sportu pływackiego, a także instruktorów rehabilitacji 
ruchowej. Autorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników 
uwzględnili w opracowaniu zarówno nowoczesne tendencje przejawiające 
się we współczesnej dydaktyce jak i wieloletnie doświadczenia własne 
dotyczące procesu uczenia się i nauczania czynności pływackich.  

 
 
 
 
 
 

 
Dr Mirosław Juszkiewicz 
 

Mirosław Juszkiewicz  ”Pływanie w kategoriach wartości”  
(2008, wyd. FALL, Kraków) jest próbą ukazania wartości realizowanych i 
kreowanych w relacjach człowieka ze środowiskiem wodnym. Refleksja 
teoretyczna o wartościach wyraża się dążeniem do pełniejszego poznania 
otaczającej nas rzeczywistości, refleksja praktyczna pomaga dokonywać 
wyborów sprzyjających satysfakcjonującej realizacji codziennych ludzkich 
potrzeb. Poznanie wartości związanych z intencjonalnymi kontaktami 
człowieka ze środowiskiem wodnym, wynosi samoświadomość na wyższy 
poziom,  co może sprzyjać zarówno bardziej świadomemu korzystaniu ze 
środowiska wodnego i wzmacnianiu motywacji do podejmowania takowej 
działalności, jak i ułatwianiu nauczania i uczenia się pływania. „/…/jest 
pierwszą w świecie książką, która zajmuje się pływaniem w aspekcie 
nowoczesnej, fenomenologicznej filozofii wartości. Już sam ten fakt może 
wystarczyć za jej rekomendację. Pierwszy w świecie traktat o aksjologii 
pływania? Właśnie. A więc rzecz nie o tym, jak należy pływać, jak się tego 
nauczyć albo jak to robili wielcy mistrzowie, lecz głębsza refleksja nad 
sensem tej czynności, nad mnogością rozlicznych wartości, które się kryją 
pod pozornie prostym oświadczeniem zanurzenia się w wodzie i 
pokonywania przestrzeni w inny sposób niż tradycyjne kroczenie po 
twardym gruncie. /…/ O ważnych, trudnych, a z pozoru znanych wszystkim 

sprawach dr Juszkiewicz potrafi pisać kompetentnie, jasno i zajmująco, łącząc zdolność do prowadzenia 
subtelnych filozoficznych analiz z bezpośrednią wiedzą przeżyciową oraz literacką plastycznością języka relacji. 
Taką ocenę tej pracy dali między innymi wymagający recenzenci książki. Warto tę opinię sprawdzić samemu, 
zagłębiając się w ożywczą, przejrzystą strukturę Pływania w kategoriach wartości.” 
(fragment słowa wstępnego autorstwa prof. dr hab. Józefa Lipca) 
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Andrzej Ostrowski  „Sternik Motorowodny”, Almapress 2008  
 
Podręcznik zawiera zbiór wiadomości wymaganych do zdania egzaminu na 
stopień sternika motorowodnego, zarówno elementy teorii, jak i porady 
praktyczne niezbędne do bezpiecznego, odpowiedzialnego, dającego 
satysfakcję pływania jachtami motorowymi. Mogą z niego skorzystać także 
osoby już posiadające patent, uzupełniając swą wiedzę i konfrontując ją z już 
posiadaną. Książka ta, bogato ilustrowana i zawierająca najnowsze przepisy, 
może przydać się wszystkim tym, którzy zasiądą za sterami jachtu 
motorowego, na jeziorach, rzekach, kanałach oraz na akwenach treningowych 
Morza Bałtyckiego.  

 
 



Andrzej Ostrowski „Gry i zabawy w wodzie” Wydane przez 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2003 roku - opracowanie 
podręcznikowe na 192 stronach przeznaczone dla organizatorów rożnego 
typu zajęć w wodzie, chcących wykorzystać w swojej pracy zabawy, 
konkursy i gry w wodzie. Część I podręcznika definiuje podstawowe pojęcia, 
charakteryzuje środowisko wodne jako miejsce różnych form zajęć. Kolejne 
rozdziały prezentują różne zabawy, konkursy i gry w wodzie, proponując 
jednocześnie sposób ich przeprowadzenia. W ostatniej części przedstawiono 
przykłady sposobu przeprowadzenia imprez masowych typu: festyn, święto 
sportu, zawody pływackie i spartakiady. Treść podręcznika wzbogacona jest 
licznymi szkicami sytuacyjnymi.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Andrzej Ostrowski „Żeglarstwo jachtowe – poradnik metodyczny” 
Wydany przez Centralny Ośrodek Sportu ,Warszawa, 1998 rok - poradnik 
metodyczny, w którym na 102 stronach po krótkim wprowadzeniu do 
problematyki nauczania żeglarstwa zaproponowano systematykę ćwiczeń 
związanych z czynnościami podstawowymi i pomocniczymi załogi w czasie 
żeglugi i w porcie, manewrami prostymi, głównymi i złożonymi a także 
postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Treść poradnika wzbogacona jest 
licznymi rysunkami.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Redakcja Andrzej Ostrowski „Wodne Sporty Rekreacyjne” (wybrane 
dyscypliny) Wydawnictwo Skryptowe nr 126 AWF Kraków 1992 rok. – 
podręcznik akademicki liczący 244 strony, przeznaczony dla studentów, 
ułatwiający poznanie wielu zagadnień związanych z pobytem nad wodą, 
gdzie specjaliści w zakresie wodnych sportów rekreacyjnych za pomocą 
zaproponowanych ćwiczeń i środków zaoferować mogą uczestnikom 
czynnego wypoczynku, właściwe do oczekiwań i potrzeb formy kąpieli i 
pływania, nurkowania z zatrzymanym oddechem, żeglarstwa deskowego, 
kajakarstwa oraz jachtingu motorowego.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Lesław Gadacz, Marek Malinkiewicz, Zbigniew Salwierak  
„Vademecum żeglarza deskowego” wydane przez Wydawnictwo DEKA, 
Kraków 2000 r. – opracowanie skryptowe przeznaczone dla studentów 
uczestniczących w zajęciach z żeglarstwa deskowego oraz dla osób uczących 
się tej formy aktywności ruchowej. Zawiera krótki rys historyczny 
żeglarstwa deskowego w Polsce i na świecie, opis i zasady podziału oraz 
doboru sprzętu służącego do uprawiania tego sportu, podstawowe przepisy i 
zasady warunkujące bezpieczne żeglowanie, opisy techniki wykonywania 
manewrów podstawowych i zaawansowanych oraz podstawy teorii 
żeglowania i manewrowania na desce z żaglem.  

 
 


