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1. CELE NAUCZANIA ;  

Opanowanie teorii pływania w zakresie wiedzy o środowisku wodnym oraz technikach i 

metodyce pływania  kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym.  

Opanowanie technik pływania kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym na poziomie 

standardowym.  

Zastosowanie poznanych technik pływania w pływaniu terapeutycznym. 

2. UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ 

Posiadanie umiejętności pływania w zakresie określonym wymaganiami egzaminu 

wstępnego. 
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4. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Zajęcia obejmują 14 godzin ćwiczeń. Nauczanie odbywa się w grupach laboratoryjnych, 

zakończone jest zaliczeniem praktycznym. 

Problematyka ćwiczeń: 

Ćwiczenia  nr. 1. 

Liczba godzin:  2 godz. Człowiek w środowisku wodnym.  Adaptacja wstępna,  

 Ćwiczenia wypornościowe z zastosowaniem  metody „Total  Immersion” i metody Hallwick. 

Ćwiczenia  nr. 2 

Liczba godzin:  9 godz. Nauczanie pływania kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym 

Ćwiczenia  nr. 3 

Liczba godzin  3 godz. Zastosowanie opanowanych technik pływania w pływaniu 

terapeutycznym. 

Nabyte umiejętności:  Umiejętność pływania kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym na 

poziomie standardowym. 

Tematyka ćwiczeń : Pływanie ogólne 

Temat 1 – 1 godz. 

Człowiek w środowisku wodnym – omówienie fizycznych właściwości środowiska wodnego: 

ciśnienie wody, gęstość, cięŜar właściwy, przewodnictwo cieplne i siła wyporu. 

Organizacja zajęć, zasady bezpieczeństwa podczas zajęć realizowanych w środowisku 

wodnym. Adaptacja wstępna z wykorzystaniem metody „Total Immersion”  (ćwiczenia 

wypornościowe) 

Temat 2 – 1 godz. 

Adaptacja wstępna do środowiska wodnego z wykorzystaniem  „Metody Hallwick”. Nauka 

poślizgów na piersiach i grzbiecie. Pływanie sposobem  prymitywnym. 

Temat 3 – 1 godz. 

Omówienie i nauczanie techniki i metodyki pływania kraulem na grzbiecie na poziomie 

standardowym - praca kończyn dolnych. 

Temat 4 – 1 godz. 

Nauczanie techniki  i metodyki pływania kraulem na grzbiecie na poziomie standardowym – 

praca ramion, koordynacja. 



Temat 5 – 1 godz. 

Doskonalenie koordynacji pracy kończyn dolnych z ruchami kończyn górnych i oddychaniem  

w technice pływania kraulem na grzbiecie na poziomie standardowym.  Elementy metodyki 

nauczania. 

Temat 6 – 1 godz. 

Nauczanie techniki pływania i metodyki stylu klasycznego -  praca kończyn dolnych 

 i koordynacja z oddychaniem 

Temat 7 – 1 godz. 

Nauczanie techniki pływania i metodyki stylu klasycznego -  praca kończyn górnych 

i koordynacja z oddychaniem 

Temat 8 – 1 godz. 

Nauczanie techniki pływania i metodyki stylu klasycznego – koordynacja  

kończyn dolnych, kończyn górnych  i oddychania. 

Temat 9 – 1 godz. 

Doskonalenie techniki pływania  stylem klasycznym ze zmianą szybkości pływania. 

Temat 10– 1 godz. 

Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym 

Temat 11 – 1 godz. 

Wykorzystanie poznanych technik pływackich w pływaniu korekcyjnym. 

Temat 12 – 1 godz. 

Wykorzystanie poznanych technik  pływackich w pływaniu inwalidów. 

Temat 13 – 1 godz. 

Sposoby wykorzystania aktywności ruchowej w wodzie w pływaniu terapeutycznym. 

Temat 14 – 1 godz. 

Zaliczenie semestru : 

Ocena techniki pływania  na dystansie - 50 m kraulem na grzbiecie 

 - 50 m stylem klasycznym 
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