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Temat: Doskonalenie koordynacji RR i NN z
oddychaniem w kraulu na piersiach

Zadania szczegółowe:

Umiejętności
ucznia: - potrafi poprawnie przepłynąć dłuższe odcinki

w pełnej koordynacji z oddechem, co 2 lub 3
ruchy RR
- doskonali poślizgi na piersiach
- doskonali skok startowy do kraula na
piersiach

Motoryka: - rozwijanie koordynacji ruchowej
- rozwijanie wytrzymałości, szybkości

Wiadomości: - zna aspekty zdrowotne pływania
- wie jak bezpiecznie pomóc innympodczas
wypadku tonięcia
- zna pojęcie koordynacji ruchowej

Wychowawcze: - uczestniczy w organizacji zajęć

- dba o bezpieczeństwo swoje i
współćwiczących
- wdraża się do samokontroli,
samousprawniania się

Metody realizacji
zadań: - problemowa

- zadaniowa –ścisła
- zabawowa

Formy organizacji
pracy: - frontalna

- ze współćwiczącym

Metody nauczania
ruchu:

- kompleksowa, syntetyczna, analityczna

Miejscećwiczeń: - basen

Pomoce: - deski, pływaki

Grupaćwiczebna: -14 dziewcząt, kl. 2 gimnazjum

Czynności ucznia Czynności
nauczyciela

Metody

docelowe zadania

Część wstępna
czynności
organizacyjno
-porządkowe

-uczeń słucha
informacji
nauczyciela
-przygotowuje się
do udziału w lekcji

-odpowiada na
zadane pytanie

-przechodzi pod
natryski

-nauczyciel
sprawdza
gotowość do
zajęć
-podaje zadania
lekcji
-zadaje pytanie:
co rozumiesz pod
pojęciem
koordynacji
ruchowej?

pogadanka

dyskusja

Część główna A
pobudzi i
przygotuje
organizm do
ćwiczeń

zabawa ’’skok na
wesoło’’

-uczeń staje na
słupek-na sygnał
nauczyciela
wykonuje skok do
wody przez siebie
wymyślony

-porusza się do
końca basenu
odbijając się od dna
z przysiadu
podpartego i
wyskakując nad
powierzchnie wody
z klaśnięciem nad
głową -wykona ćw.
min. 8 razy z
wydechem do wody
-zabawę
rozpoczyna osoba
najniższa

dzieli grupę na
3zastępy,
przydziela tory
-omawia zabawę
i przebieg
ćwiczenia
-informuje,że
skoki są oceniane
-przypomina o
zachowaniu
bezpieczeństwa
przy
wykonywaniu
skoku
(zakaz skoku na
głowę)
-sygnalizuje
gwizdkiem
początek każdej
serii
- angażuje
niećwiczące do
wspólnego
wyłonienia
zwycięzcy

zabawowa

zadaniowa-
ścisła

-jedna zćwiczących
wykonuje leżenie na
piersiach, partnerka

-poleca dobrać
się parami wg
koloru oczu

zadaniowa –
ścisła

TOCZONY JADWIGA

Częstochowa

PŁYWANIE
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przytrzymując za
NN. porusza się do
przodu- leżąca
wykonuje kilka
ruchów kraulowych
RR bez oddechu-
powrót ze zmianą
ról

-trzyma się jedna
ręką za brzeg
basenu, druga
wzdłuż tułowia i
wykonuje
kilkakrotny wdech
ze skrętem głowy
do ręki ułożonej
wzdłuż T, nogi
wykonują ruchy
kraulowe-zmienia
rękę

-określa sposób
wykonania
ćwiczenia
-przypomina o
prawidłowej
pracy RR

-omawia
ćwiczenie
zwracając uwagę
na prawidłowe
skręty głowy w
czasie wdechu i
wykonanie
pełnego
wydechu do
wody

zadaniowo-
ścisła

Część główna B
doskonali
pracę NN do
kraula na
piersiach w
połączeniu z
oddechem
przez skręt
głowy na lewą
i prawą stronę

-wykonuje
kraulowe ruchy NN
w leżeniu na
piersiach, LR
trzyma przed sobą,
PR wzdłuż T skręt
głowy w prawą
stronę- wdech.

-omawia
ćwiczenie
-określa ilość
powtórzeń
-sygnalizuje
moment zmiany
RR i strony,
na którą jest
wykonywany
wdech

zadaniowa
ścisła

doskonali
pracę RR w
koordynacji z
oddechem

-przepływa
określone odcinki
basenu -pracując
RR kraulem ABC,
zmienia układ RR

-omawia
ćwiczenia
przypominając tę
formę ruchu
-egzekwuje
dokładność
wykonania na
miarę
możliwości
ćwiczących

zadaniowo-
ścisła

kształtuje
orientację pod
wodą

zabawa –
przepływanie w
tunelu
- odbija się od
brzegu basenu i
przepływa pod
nogami
współćwiczących
ustawionych
zygzakiem
-zabawę
rozpoczyna osoba
najstarsza

określa sposób
ustawienia i
przebieg zabawy

zabawowa

doskonali
kraula na
piersiach w
pełnej
koordynacji
RR i NN z
oddechem

płynie pełnym
stylem biorąc
oddech co drugi
ruch ramienia, a
później co trzeci

-poleca
wykonanie
ćwiczenia biorąc
oddech w
koordynacji, co 2
ruchy RR na
dwie strony i w
koordynacji, co3
ruchy RR-zwraca
uwagę
ćwiczącym, aby

zadaniowa -
ścisła

starali się
określić stronę,
na którą wolą
brać oddech
-określa długość
przepływanych
odcinków

kształtowanie
szybkości

po odbiciu się od
ściany basenu
płynie w swoim
najszybszym tempie
kraulem na
piersiach bez
oddechu do połowy
basenu
-powrót stylem
grzbietowym w
spokojnym tempie
-dobierają się wg
sumy liter
nazwiska i
imienia- od
największej sumy
do najmniejszej

-poleca dobrać
się trójkami
-wprowadza
element
współzawodnict
wa
-jasno określa
sposób
przeprowadzenia
wyścigu
-angażuje
niećwiczące do
sędziowania i
pomiaru czasu
najszybszej w
każdej serii

zabawowa

-wykonuje skok
startowy do kraula
na piersiach
-ustawienie wg
alfabetycznej
kolejności
pierwszej litery
imienia

-wydaje
polecenie
wyjścia z wody
-wyjaśnia
zadanie
-przypomina o
zachowaniu
bezpieczeństwa
w czasie skoków
-określa sposób
ustawienia
- informuje o
ilości powtórzeń
i sposobie
poruszania się po
skoku

zadaniowa -
ścisła

Część końcowa
stopniowo
uspokoi
organizm.
Dowie się jak
bezpiecznie
pomóc innym
podczas
wypadku
tonięcia.
Pozna swoje
osiągnięcia na
lekcji

-pływa stylem
grzbietowym,
wykonuje spokojne
ruchy RR i NN

-słucha pogadankę
zadaje pytania

- słucha omówienia
lekcji

-omawia
ćwiczenie,
określa tempo i
dystans

-krótko
informuje o
zachowaniu się
w razie wypadku
tonięcia

-odpowiada na
pytania

- podaje osoby,
które wygrały
wyścig, wyróżnia
aktywnych

zadaniowa –
ścisła

pogadanka


