
KONSPEKT PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

MIEJSCEĆWICZEŃ:
Basen 12,5 m
ĆWICZĄCY:
6 – 8 dzieci w wieku 8 – 10 lat
UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE:
Dobre – dzieci potrafią przepłynąć 200 – 250 m / 15- 20 / basenów

TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne na plecy okrągło – wklęsłe, postawy
skoliotyczne.

CEL: Rozciąganie mm piersiowych, elongacja kręgosłupa.
WIADOMOŚCI: Zasady bezpieczeństwa na pływalni.
UMIEJĘTNOŚCI: Prawidłowe wykonaniećwiczeń z deskami i bez desek na
grzbiecie i na brzuchu.
PRZYBORY:
Piłeczki do tenisa stołowego / 1 na parę /,deska dla każdegoćwiczącego, koło
ratunkowe.
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Czynności
organizacyjno –
porządkowe

Ćwiczenia na
lądzie

1. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie
obecności, podanie zadań lekcji,
motywacja dzieci doćwiczeń.

2. w staniu NN w lekkim rozkroku
odrzuty RR w tył

- krążenia RR w tył
- krążenia RR w przód
- w parach twarzą do

siebie wymachy NN w bok
- w parach tyłem do siebie w

lekkim rozkroku skłony T na
boki z przenosem RR / ręcznik
w dłoniach /

- w przysiadzie przenoszenie
ciężaru ciała z nogi na nogę /
ręcznik z przodu /

- j. w.skręty T na boki w parach

1 min.

3 min.

Zbiórka w szeregu

Ustawienie w rozsypce.



CZĘŚĆ
GŁÓWNA

II

- krążenia głowy
- siad na brzegu basenu z NN w

wodzie przesadnie mocna
praca NN „ wykopywanie
wody”

3. Wejście do wody

1.Leżenie na brzuchu RR na murku
naprzemienna praca NN z wydechem
do wody.
2.Leżenie na grzbiecie naprzemienna
praca NN.

3.Odbiecie odściany głęboki wdech
RR wyprostowane, poślizg na
piersiach.

4.Odbicie odściany poślizg na
grzbiecie.

5. leżenie na plecach RR
wyprostowane wyciągnięte przed
siebie NN wykonują ruchy wiosłujące
do stylu grzbietowego.

6. leżenie na plecach RR
wyprostowane, wyciągnięte przed
siebie, przywodzenie prostych RR do
T jak najgłębiej pod powierzchnią
wody. NN wykonują ruchy wiosłujące
do stylu klasycznego.

7. zabawa „Piłeczka dmuchana” w
parach naprzeciw siebie w zanurzeniu
do piersi w odległości 1 m. od siebie.
Między nimi na wodzie leży piłeczka
do tenisa stołowego. Na sygnał
prowadzącego obajćwiczący
dmuchają w piłeczkę starając się, aby
dotknęła ona przeciwnika. Gdy
piłeczka dotknie przeciwnika
zawodnik zdobywa 1 punkt i zabawę
zaczyna się od nowa. Jeżeli któryś z
zawodników dotknie np. rękę lub
głowę jego przeciwnik zdobywa
punkt. Wygrywa zawodnik z pary,
który w określonym czasie zdobędzie
więcej punktów.

8. zabawa „Policz do pięciu”.
Uczestnicy dobrani parami stoją
naprzeciwko siebie w zanurzeniu do

Ćwiczący wchodzą do
wody nie wskakują

-----------------------------
X X X X X X X X

------------------------------
X X X X

dobieramy się w pary

ustawienie j.w.



piersi, trzymając się za prawe dłonie.
Na sygnał prowadzącego obaj
wykonują przysiad zanurzając się pod
wodą. Patrzą na siebie i liczą do 5-ciu,
pokazując równocześnie odpowiednią
liczbę palców lewej ręki. Wygrywa
dziecko, które pozostaje pod wodą do
momentu doliczenia do 5-ciu.

9.leżenie na brzuchu, pływanie stylem

klasycznym z akcentowaniem fazy

poślizgu i praca rąk blisko

powierzchni wody.

10.leżenie na brzuchu; deska pod
biodrami; pływanie kraulem LR
wyprostowana, PR pracuje wykonuje
ruch wiosłujący, wdech i wydech.

11. jak wyżej, zmiana ręki.

12. leżenie na brzuchu. Deska pod
brzuchem przytrzymywana rękoma.
Nogi wykonują ruchy wiosłujące do
stylu grzbietowego.
13. leżenie na plecach. Deska

trzymana między nogami, ustawiona
pionowo, ręce wykonują ruchy
wiosłujące do stylu grzbietowego.

14. leżenie na plecach. Ręce
wyprostowane. Deska trzymana w
dłoniach ustawiona pionowo,
prostopadle do kierunku płynięcia,
nogi wykonują ruchy wiosłujące do
stylu grzbietowego.

15. zabawa „poszukiwanie skarbu”.
Uczestnicy zabawy stoją w wodzie
przodem do brzegu basenu.
Nauczyciel chowa pod wodą skarb i
określa teren, na którym należy go
szukać. Na sygnał nauczyciela dzieci
wypływają na poszukiwanie skarbu.
Wygrywa dziecko, które
wydobędzie skarb na powierzchnię.

16. „zabawaślizgacza”.Ćwiczący
parami staja na linii startu tak,że
jeden z nich leży na wodzie, a drugi
stoi za nim trzymając partnera za
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Czynności
organizacyjno-

porządkowe

stopy. Na sygnał prowadzącego
stojący energicznym ruchem
odpychają partnera starając się aby
wykonał on jak najdłuższyślizg po
wodzie. Wykonujący ślizg stają w
miejscu, w którym wytracili
prędkość i zatrzymali się po ślizgu.
Wygrywa para, której zawodnik
wykonał najdłuższy poślizg.

17. pływanie stylem klasycznym.
18. zabawa „nurek”. W określonej

odległości od brzegu basenu (3-5m)
leży na wodzie koło ratunkowe.
Uczestnicy kolejno startują od
brzegu basenu nurkując płyną pod
woda i starają się wynurzyć w
środku koła ratunkowego. Za
prawidłowe wykonanie zadania
uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Wygrywa dziecko, które zdobędzie
najwięcej punktów.

1.zabawa „przepłyń basen wykonując
jak najmniejsza liczbę ruchów”
(płynąc na grzbiecie symetryczną
pracą jak do stylu grzbietowego i
pracą nóg do stylu klasycznego)

2. wyjście z wody

3. zbiórka, odliczenie, omówienie
lekcji, pożegnanie

4 x

3 x

4 x zawodnik nie może
wykonać żadnych
ruchów nogami ani
rękoma

ustawienie w szeregu

Opracował:
mgr Bartosz Gajkowski


