
Do powyższych wyników dołączamy przykładowe konspekty zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych w wodzie jak i na sali
gimnastycznej.

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA
KOREKCYJNEGO

TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne w wodzie na wadę plecy
okrągło - wklęsłe, postawy skoliotyczne.

Miejsce: pływalnia Ćwiczących: 8-10 dzieci
Płeć: chłopcy, dziewczęta Klasa: III

Cel: Wzmacnianie osłabionych mięśni grzbietu, rozciąganie przykurczonych
mięśni piersiowych, elongacja kręgosłupa.
Umiejętności: Prawidłowe wykonywaniećwiczeń z deską i bez deski na
grzbiecie i na brzuchu.
Motoryczność: Kształtowanie siły mięśni RR i NN.
Wiadomości: Zasady bezpieczeństwa na pływalni.
Przybory: Piłeczki do tenisa stołowego dla każdegoćwiczącego, deski, koła
ratunkowe, piłki gumowe, drobne przedmioty



TOK
LEKCJI

OPIS I NAZWA ĆWICZENIA LUB
ZABAWY

CZAS WSKAZÓWKI
ORGANIZACYJNE

UWAGI
Część wstępna
Czynność
organizacyjno-
porządkowa
Ćwiczenia
kształtujące na
lądzie

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności,
podanie tematu i zadań lekcji.

1. Ćwiczenia RR, NN w lekkim
rozkroku:

krążenia RR w przód
krążenia RR w tył
RR splecione z tyłu,
odchylanie RR w górę

2. Ćwiczenia T:
krążenia bioder
skłony T na boki, RR na
biodrach
opad T i skręty w prawo i
lewo

3. Ćwiczenia NN:
przysiady, RR w przód
w przysiadzie przenoszenie
ciężaru ciała, RR w przód
wymachy NN w bok, RR na
barkach partnera

4. Siad na brzegu basenu z NN w
wodzie, przesadnie mocna praca NN
„wykopywanie wody”.

5. Wejście do wody.

1’

5’

Zbiórka w szeregu!

Ustawienie w
rozsypce!

Dobieramy się w
pary i stajemy twarzą
do siebie!

Ćwiczący wchodzą
do wody, nie
wskakują!



Część główna
„A”

Ćwiczenia
oddechowe,
rozciągające,
elongacyjne

1. Stanie tyłem do brzegu basenu, RR
wyprostowane, wyciągnięte w bok,
dłonie trzymają poręcz, krok w
przód, bez odrywania dłoni od
poręczy.

2. Stanie bokiem do brzegu basenu, RR
wyprostowane, wyciągnięte w bok,
jedna dłoń trzyma brzeg basenu,
odgarnięcie RR wolna wody do tyłu.

3. Stanie twarzą do brzegu basenu, opad
T w przód, dłonie trzymają brzeg
basenu, wdech nosem, następnie
pogłębienie opadu T, zanurzenie T i
głowy pod wodę i wydech ustami.

4. Ślizg po wodzie w przód przez
ugięcie RR, a następnieślizg w tył
przez wyprost RR.

5. Symetryczne ruchy RR (jak przy
pływaniu kraulem na grzbiecie).

6. Stanie w wodzie w zanurzeniu do
pasa, wdech nosem, a następnie
zanurzenie pod wodę z długim
wydechem ustami I(licząc do 10-
ciu).

7. Stanie tyłem do brzegu basenu, RR
trzymają brzeg basenu, energiczne
ugięcie NN w stawach biodrowych i
kolanowych z przyciągnięciem kolan
do kl. Piersiowej, następnie wyprost
NN do postawienia na dnie basenu.

8. Leżenie na plecach w wodzie, RR
ugięte w łokciach, dłonie trzymają
brzeg basenu, energiczne ruchy
wahadłowe NN (tworzenie fontanny
stopami)

9. Zabawa „Piłeczka dmuchana w
parach”.

Między nimi 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 pkt. I
zabawę zaczyna się od nowa. Jeżeli
któryś z zawodników dotknie np. ręką
lub głową jego przeciwnik zdobywa pkt.

12’

Ćwiczenia przy
brzegu basenu,
ustawienie w
szeregu!

Leżenie na wodzie na
brzuchu, RR trzymają
brzeg basenu.
Leżenie na wodzie na
plecach, NN
wyprostowane, stopy
podtrzymują brzeg
basenu.

Łokcie pod wodą!

Dobieramy się w
pary, stajemy
naprzeciw siebie w
zanurzeniu do piersi
w odl. 1m.

Wygrywa zawodnik z
pary, który w
określonym czasie
zdobędzie więcej
punktów.



Część
główna

„B”
Ćwiczenia bez
desek

Ćwiczenia z
deskami

1. Leżenie na brzuchu, RR
wyprostowane, odbicie odścianki
basenu i poślizg na piersiach, później
odbicie od dna basenu do drugiego
końca.

2. Leżenie na brzuchu, RR
wyprostowane wyciągnięte przed
siebie, NN wykonują ruchy
wiosłujące do kraula.

3. Leżenie na plecach, RR
wyprostowane, wyciągnięte przed
siebie, przywodzenie prostych RR do
T, jak najgłębiej pod powierzchnia
wody. NN wykonują ruchy
wiosłujące do stylu grzbietowego.

4. Leżenie na brzuchu, pływanie stylem
klasycznym, z akcentowaniem fazy
poślizgu i pracą RR blisko
powierzchni wody.

5. Leżenie na plecach, pływanie stylem
grzbietowym z symetryczna pracą
RR i akcentowaniem fazy leżenia na
wodzie po fazie odepchnięcia
rękoma.

6. Zabawa „Nurek”
Uczestnicy, na sygnał N., kolejno
startują od brzegu basenu nurkując płyną
pod wodą i starają się wynurzyć w
środku koła ratunkowego. Za
prawidłowe wykonanie zadania
uczestnik otrzymuje 1 pkt.

1. Leżenie na brzuchu, RR
wyprostowane, wyciągnięte przed
siebie, w dłoniach deska, NN
wykonują ruchy do stylu
klasycznego, z akcentowaniem
przedłużonej fazy poślizgu po
odepchnięciu się NN.

2. Leżenie na plecach, deska trzymana
między NN, ustawiona pionowo, RR
wykonują ruchy wiosłujące do stylu
grzbietowego.

3. Leżenie na brzuchu, RR
wyprostowane, wyciągnięte przed
siebie, w dłoniach deska pionowo,
NN wykonują ruchy wiosłujące do

10’

10’

Odlicz do dwóch!
Najpierwćwiczą
1-ki, później 2-ki.
Ustawiamy się w
szeregu wzdłuż
basenu.
Wdech raz z prawej
raz z lewej strony,
wydech do wody.

W określonej odl. od
brzegu basenu leżą na
wodzie 2 koła
ratunkowe. Dzieci
ustawione są w
szeregu po dwóch
stronach basenu.
Wygrywa dziecko,
które zdobędzie
najwięcej punktów.



kraula.
4. Leżenie na plecach, RR ugięte, w

dłoniach deska trzymana przy
głowie, NN wykonują ruchy do stylu
klasycznego.

5. Leżenie na brzuchu, RR ugięte
trzymają deskę, NN wykonują ruchy
do kraula, wydech powietrza do
wody z jednoczesnym głębokim
zanurzeniem głowy i barków.

6. Płynięcie stylem grzbietowym

Łokcie pod
powierzchnią wody!

j.w.

Część
końcowa
Zabawy w
wodzie

Czynności
organizacyjno-
porządkowe

1. Zabawa „ Piłka toczona”
Na sygnał N. zawodnicy płyną do
drugiego brzegu basenu popychając piłkę
głową zanurzona w wodzie. Wygrywa
dziecko, które najszybciej dopłynie do
brzegu.
2. Zabawa „ Zbieranie przedmiotów z

dna basenu”
3. Wyjście z wody.

Zbiórka, odliczenie, omówienie lekcji,
pożegnanie.

5’

2’

Ustawienie dzieci
przy brzegu basenu w
szeregu wszerz.
Przed każdym z nich
na wodzie leży piłka.
Piłki nie wolno
dotknąć ręką.

Ustawienie w
szeregu.
Kolejno odlicz!

Opracowała:
mgr Małgorzata Dutkiewicz


