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PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Pływanie korekcyjne 

Kierunek: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne, rok III, semestr V 

1. CELE NAUCZANIA: zapoznanie się z możliwościami wykorzystania środowiska 
wodnego dla celów korekcji wad postawy w obrębie tułowia i kończyn dolnych w 
płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, w formie ćwiczeń i sposobów pływania oraz 
ćwiczeń na wodzie płytkiej dla nieumiejących pływać 

2. ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: Posiadanie wiedzy z zakresu korekcji wad 
postawy. 

3. UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: 
Posiadanie zaliczenia z pływania z poprzednich semestrów. 
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5. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Zajęcia obejmują 15 godzin ćwiczeń. Nauczanie zakończone jest zaliczeniem na 
podstawie przygotowanego konspektu lekcji korekcyjnej w wodzie na zadany temat i 
samodzielne prowadzenie zajęć. 

Problematyka ćwiczeń: Postępowanie korekcyjne w wodzie dla wad w obrębie tułowia 
w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Stosowanie ćwiczeń symetrycznych i 
asymetrycznych, postępowanie korekcyjne w formie pływania i ćwiczeń w wodzie 
płytkiej w okresie wstępnej adaptacji dla wad w obrębie tułowia i kończyn dolnych. 
Nabyte umiejętności: Wiedza o prowadzeniu ćwiczeń pływackich i gimnastyki w wodzie 
płytkiej stosownych dla danej wady postawy. 

Tematyka ćwiczeń: Pływanie korekcyjne 

Temat  1 - 1  godz. 
Organizacja zajęć i zasady bezpieczeństwa na zajęciach. Postępowanie korekcyjne w 
wodzie w przypadku pleców okrągłych i wklęsłych stosując ćwiczenia pływackie. 



Temat 2 - 1 godz. 
Ćwiczenia pływackie stosowane w przypadku pleców płaskich. 

Temat  3 - 1 godz. 
Ćwiczenia pływackie w przypadku klatek piersiowych lejkowatej i  kurzej  ze  
szczególnym uwzględnieniem grupy  ćwiczeń oddechowych. 

Temat  4 - 1 godz. 
Postępowanie korekcyjne w wodzie w przypadku skolioz z zastosowaniem ćwiczeń 
symetrycznych. 

Temat  5 - 1 godz. 
Postępowanie korekcyjne w wodzie w przypadku skolioz z zastosowaniem ćwiczeń 
asymetrycznych. 

Temat  6 - 1 godz. 
Postępowanie korekcyjne w postaci ćwiczeń pływackich i gimnastyki w płytkiej 
wodzie  w przypadku wad kończyn dolnych. 

Temat  7 - 1 godz. 
Ćwiczenia korekcyjne stosowane profilaktycznie  podczas  wstępnego etapu nauczania 
pływania. 

Temat  8 - 1 godz. 
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie płytkiej prowadzone w formie aerobiku. 

Temat  9 - 7 godz. 
Samodzielne prowadzenie zajęć  z korekcji wad postawy według  wcześniej 
przygotowanego konspektu. 

ZALICZENIE SEMESTRU 

Przygotowanie konspektu lekcji korekcyjnej w wodzie na podany temat i jej 
samodzielne przeprowadzenie. 
Ocenie podlega poprawność doboru ćwiczeń dla danej wady i organizacja lekcji. 
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