
Katedra: Teorii i Metodyki Sportów Wodnych    04.05.2009 
                                                                                                                                                                               
Treści programowe  
 
Szkolenie na stopień instruktora rekreacji ruchowej – specjalność pływanie w ramach 
specjalizacji rekreacyjnej dla studentów TiR, studiów dziennych i zaocznych. 
 
Semestr: VI, VII, VIII 

Semestr VI Semestr VII Semestr VIII 
2 godz. X 14 tyg. = 28 godzin  2 godz. X 15 tyg. = 30 godzin  2 godz. X 15 tyg. = 30 godzin  

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. Ćwiczenia praktyczne 
Zajęcia teoretyczne – 15 godz. Ćwiczenia metodyczne – 15 godz. 

 
Ilość zajęć: 
Ćwiczenia praktyczne  - 58 godz. 
Zajęcia teoretyczne  - 15 godz. 
Ćwiczenia Metodyczne - 15 godz. 
RAZEM   - 88 GODZIN 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sprawdzian kwalifikacyjny: Wykazanie się umiejętnością poprawnego pływania na dystansie 
100m minimum dwoma technikami pływackimi na poziomie standardowym. 

1. Cele i zadania: 
• Uczestnicy kursu powinni zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w 

celu uzyskania uprawnień instruktora rekreacji – specjalność pływanie. 
• Organizacja kursu, tematyka oraz praktyki dydaktyczne mają zagwarantować zdobycie wiedzy 

i umiejętności niezbędnej do organizacji i bezpiecznego prowadzenia zajęć w zakresie 
nauczania i doskonalenia pływania w różnych grupach wiekowych. 

• Zdobycie wiedzy z zakresu teorii i metodyki nauczania technik pływania na poziomie 
standardowym. 

• Opanowanie wiedzy z zakresu różnych, rekreacyjnych form pływania, oraz umiejętności 
adekwatnego, do realizacji celów, doboru i selekcji ćwiczeń w wodzie. 

 
2. Założenia programowe: 
Program zakłada opanowanie przez kursantów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, 
ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych w pracy z osobami w różnym wieku oraz 
przygotowanie ich do samodzielnej pracy organizacyjnej i szkoleniowej w klubach sportowo-
rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach oraz jednostkach związanych z 
prowadzeniem różnorodnych form aqua fitnes. 
 
3. Treści programowe: 
 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 15 godzin wykładów 

1. Fizyka pływania, teoria napędu w wodzie       - 1 godz. 
2. Funkcjonowanie organizmu ludzkiego w środowisku wodnym    - 1 godz.  
3. Warunki bezpieczeństwa nauczania pływania, obowiązujące przepisy  

dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć w wodzie.      - 1 godz. 
4. Podstawowe funkcje i cele pływania rekreacyjnego i sportowego.   - 1 godz.  
5. Rola i zadania instruktora rekreacji ruchowej.      - 1 godz.  



6. Edukacyjne aspekty nauczania pływania: teoretyczne koncepcje nauczania 
czynności ruchowych w wodzie, metody nauczania pływania oraz zasady  
dydaktyczne, formy i środki stosowane w rekreacji.     - 2 godz. 

7. Teoretyczne podstawy aqua fitness – podstawowe pojęcia i terminy, rodzaje 
 aqua fitness, formy prowadzenia zajęć.        - 1 godz. 

8. Podstawowe założenia marketingu, planowania i organizacji imprez  
sportowo-rekreacyjnych.         - 1 godz. 

9. Przepisy pływania (FINA, PZP).        - 1 godz. 
10. Teoretyczne, metodyczne i organizacyjne zasady treningu zdrowotnego  

stosowane w rekreacji ruchowej tzw. Sport dla wszystkich.    - 1 godz. 
11. Biomechaniczna analiza technik pływackich, analiza startów i nawrotów,  

zastosowanie środków audiowizualnych w nauczaniu pływania   - 4 godz. 
 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 58 ćwiczeń  
 
1. Adaptacja wstępna do środowiska wodnego, pływanie elementarne, skoki elementarne  2 godz. 
2. Metodyka adaptacji do środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

oddychania.           2 godz. 
3. Technika i metodyka pływania 

•  kraul na grzbiecie (styl grzbietowy)                  8 godz. 
•  kraul na piersiach (styl dowolny)       8 godz. 
• Styl klasyczny ( żabka)          8 godz. 
• Styl motylkowy ( delfin)         8 godz. 

4. Technika i metodyka skoków startowych oraz nawrotów w czterech technikach  
pływackich i w stylu zmiennym.         4 godz. 

5. Błędy w technice pływania i sposoby ich eliminowania.     2 godz. 
6. Doskonalenie technik pływania oraz wdrażanie do treningu sportowego i zdrowotnego. 2 godz. 
7. Aqua aerobik – różne formy prowadzenia zajęć na wodzie płytkiej.    2 godz. 
8. Aqua aerobik – różne formy prowadzenia zajęć w wodzie średniej i głębokiej.  2 godz. 
9. Projektowanie i nauczanie podstaw choreografii wraz z muzyką 

 na zajęciach z aqua aerobiku.                              2 godz. 
10. Aqua aerobik systematyka ćwiczeń indywidualnych i grupowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych grup mięśniowych.    2 godz. 
11. Aqua fitness dla kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci do 4 roku życia 

 oraz osób w wieku „złotej jesieni”.        2 godz. 
12. Wybrane elementy pływania ratowniczego.       2 godz. 
13. Elementy pływania korekcyjnego, przykładowe zestawy ćwiczeń.    2 godz. 
 
ZAJĘCIA METODYCZNE: 15 ćwiczeń 
10 godzin  hospitacji zajęć z pływania oraz  5 godzin asystowania i samodzielnego prowadzenia   
zajęć z zakresu I i II etapu nauczania pływania osób w różnym wieku 
 
WARUNKI ZALICZENIA:  

1. Egzamin praktyczny: 
            Przepłyniecie 100 m stylem zmiennym wg przepisów FINA. 
           (Umiejętność pływania czterema technikami sportowymi, w określonej kolejności wraz z  
            nawrotami obowiązującymi pomiędzy poszczególnymi stylami).  

2. Egzamin teoretyczny. 
3. Zaliczona praktyka metodyczna w wymiarze 15 godzin. 
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