
METODYKA  PŁYWANIA 
 
 

1. ORGANIZACJA PRZEDMIOTU 
 
W zajęciach z metodyki pływania uczestniczą studenci II roku studiów dziennych na kierunku 

Wychowanie Fizyczne.  

 

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji nauczania pływania w 

warunkach szkolnego wychowania fizycznego, formułowania celów i opracowywania nauczania.  

 

Zadania: 
- zapoznanie studentów z problematyką uczenia się i nauczania pływania oraz treściami 

realizowanymi w trakcie zajęć, 

- zapoznanie studentów z formami organizacyjnymi nauczania pływania,  

- zapoznanie studentów z metodami nauczania pływania.  

 

 

Założenia programowe: 

1. zajęcia odbywają się w szkołach ćwiczeń z udziałem dzieci, uczących się pływać (klasy 

III i IV).  

2. studenci zobowiązani są do realizacji celów i zadań szkoły, realizacji treści 

programowych, jak tez pełnej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach.  

3. formy zajęć: 

- zajęcia laboratoryjne z dziećmi w formie hospitacji, 

- samodzielne nauczenie pływania,  

- seminaria i filmy dydaktyczne.  

 

W zależności od etapu nauki pływania dzieci, treści programowe zajęć metodycznych 

realizowane są w różny sposób: 

a. nauczania jednostkowego (zajęcia zindywidualizowane) 

b. nauczanie zbiorowe (system klasowo-lekcyjny) 



c. praca grupowa (kierowanie zespołem) 

 

Przyjęty system kształcenia umożliwia sukcesywne zdobywanie kolejnych poziomów oraz 

kompetencji w zakresie samodzielnego nauczania czynności pływackich. 

 

Organizacja przedmiotu 
- z uwagi na organizację zajęć grupa dziekańska podzielona jest na dwie grupy ćwiczebne 

(podział obowiązuje cały rok), 

- każdy student zobligowany jest do udziału w zajęciach tylko ze swoją grupą ćwiczebną, z 

inną nie będzie przyjmowany, 

- zajęcia trwają 60 minut, z czego 45 minut przeznaczone jest na lekcję z dziećmi a 15 

minut na omówienie w sali wykładowej z prowadzącymi przedmiot, 

- na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej, 

- na pływalni obowiązuje stosowny stój kąpielowy oraz czepek pływacki (bez 

odpowiedniego wyposażenia studenci nie będą przyjmowani na zajęcia), 

- zajęcia prowadzone są przez studentów na podstawie osnowy lekcyjnej (osnowa musi być 

sprawdzona przez prowadzącego przedmiot nie później niż 1 dzień przed zajęciami), 

- brak konsultacji osnowy traktowany jest jako nie przygotowanie do zajęć (co jest 

jednoznaczne z oceną niedostateczną) oraz powoduje niedopuszczenie studenta do ich 

prowadzenia, 

- w razie nieobecności wyznaczonego do prowadzenia studenta należy odpowiednio 

wcześniej uzgodnić zastępstwo (brak zastępstwa prowadzącego lekcję jest jednoznaczne z 

oceną negatywną), 

- w czasie zajęć wszyscy studenci wykazując się aktywnością w charakterze prowadzących, 

pomocy w prowadzeniu lub w charakterze asekuracji w wodzie bądź z brzegu, 

- po zakończeniu zajęć na pływalni następuje ich omówienie w sali wykładowej, 

- terminy odrabiania zajęć praktycznych uzgadniane są indywidualnie. 

 

2. TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

 



Uczenie się i nauczanie pływania 
 

I semestr 

 

1. Etapy zdobywania kompetencji pływackich. 

Uczenie się i nauczanie podstawowych umiejętności pływackich. 

Cele i zadania uczenia się i nauczania pływania w szkole. Zasady, metody i formy 

nauczania pływania. 

2. Wstępna adaptacja organizmu człowieka do środowiska wodnego. 

Adaptacja w aspekcie warunków fizycznych wody. Specyfika oddychania w środowisku 

wodnym. Lęk przed wodą. Bezpieczeństwo na lekcjach pływania. 

3. Przygotowanie do rozpoczęcia nauczania pływania. 

Ćwiczenia pierwszego etapu uczenia się i nauczania pływania. 

Czynności ruchowe w środowisku wodnym oraz zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i 

orientacja pod wodą. 

4. Zabawa jako metoda nauczania pływania. 

Zabawy emocjonujące, zabawy dydaktyczne. 

5. Przyzwyczajanie do specyficznego oddychania w czasie pływania. 

Zapoznanie z wyporem wody. Nauka leżenia na wodzie oraz poślizgów na piersiach i 

grzbiecie. (I kolokwium pisemne) 

6. Opanowanie ruchów kończyn dolnych podczas pływania na piersiach i grzbiecie. 

Elementarna technika pływania. Elementarne skoki do wody. 

7. Organizacja i przygotowanie lekcji pływania. Budowa toku lekcyjnego. Formy 

organizacyjne przebiegu ćwiczeń na lekcji. Podsumowanie lekcji. 

9. Przybory dydaktyczne w nauczaniu pływania. 

Środki natychmiastowej informacji w nauczaniu pływania. 

10. Zaliczenie przedmiotu. 

 

II semestr 

 

1. Drugi etap nauczania pływania – Uczenie się i nauczanie technik pływania. 



2. Kraul na grzbiecie - metodyka nauczania kraula na grzbiecie. 

3. Kraul na piersiach – metodyka nauczania kraula na piersiach. 

      Kolokwium pisemne!!!    

4. Delfin – metodyka nauczania delfina. 

5. Styl klasyczny – metodyka nauczania stylu klasycznego. 

6. Nauczanie startów i nawrotów w pływaniu sportowym. 

7. Organizacja nauki pływania dla młodzieży szkolnej. 

8. Planowanie nauki pływania, kontrola wyników nauczania oraz dokumentacja. 

9. Zakres obowiązków i odpowiedzialności osób biorących udział w procesie nauczania 

pływania. 

10. Kontrola i ocena w procesie uczenia się i nauczania pływania. 

Zaliczenie przedmiotu. 

 

3. WARUNKI  ZALICZENIA  PRZEDMIOTU  

 

„Metodyka pływania”: 

 

1. obowiązkowa obecność na zajęciach programowych (minimum 50 % +1)*, 

2. wszystkie zajęcia nieobecne muszą być odrobione, 

3. samodzielne prowadzenie lekcji z pozytywną oceną, 

4. pozytywna ocena za konspekt, 

5. zaliczone kolokwia pisemne, 

6. aktywny udział w zajęciach oraz  właściwa postawa wobec  dzieci i nauczycieli 

 

  * dotyczy również studentów posiadających indywidualny tok studiowania (ITS) 

 

  Zaliczenie z oceną z „metodyki pływania”, jest cząstkową oceną z przedmiotu „Pływanie 

i ratownictwo wodne”. 
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