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CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Pływanie jest dziedziną sportu wpływającą na wszechstronny rozwój
psychofizyczny organizmu. Pomaga zachować zdrowie, hartuje organizm,
wpływa na wyrobienie prawidłowej sylwetki, zapobiega wadom postawy i
koryguje je. Wpływa na kształtowanie cech psychicznych: odwagi,
odpowiedzialności, wytrwałości i innych. Pływanie można uprawiać w każdym
wieku.

Program dostosowano do potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły w
której pracujemy. Nauka pływaniaobejmuje uczniów klas III-IV i jest
prowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego. W obu klasach na
zajęcia z pływania przeznaczono jedną godzinę tygodniowo. W klasie III
główny nacisk kładzie się na oswajanie dzieci z wodą i podstawowe
umiejętności pływackie. W dalszej kolejności wprowadza się ćwiczenia
umożliwiające opanowanie stylu grzbietowego i kraula na piersiach.
W klasie IV doskonali się zdobyte umiejętności pływackie i dzieci uczą się stylu
klasycznego. Program opracowano po to, aby nauka pływania w obu klasach
przebiegała bardziej spójnie i dawała zamierzone efekty. Przedstawiono
wymagania, które uczniowie powinni osiągnąć po ukończeniu danej klasy.



CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wszechstronny harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka.
2. Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu

bezpieczeństwa na pływalni.
3. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych przez kształtowanie nawyków

higienicznych.
4. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności pływackich umożliwiających

uczestnictwo w formach aktywności ruchowej: rekreacyjnej a także i
sportowej.

5. Podnoszenie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Kształtowanie postaw osobowościowych:
- wdrażanie do współpracy z partnerem i w grupie
- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
- rozwijanie indywidualnych predyspozycji



MATERIAŁ NAUCZANIA

Czynności ucznia w ujęciu operacyjnym:
Szczegółowe cele

edukacyjne
Treści kształcenia

postawy umiejętności wiadomości

1 2 3 4 5

Poznanie i wdrażanie
do stosowania
podstawowych zasad
bezpieczeństwa na
pływalni.
Kształtowanie
nawyków higienicznych
i zachowań
prozdrowotnych.

Kształtowanie nawyku
samokontroli postawy
ciała.

Właściwe
przygotowanie
organizmu do wysiłku.

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w
zajęciach.

Podstawowe nawyki higieniczne na
pływalni.

Hartowanie organizmu przez
ćwiczenia w wodzie.

Pływanie a prawidłowa postawa ciała.

Dobór i wykonywaniećwiczeń
kształtujących przed wejściem do
wody.

Stosuje zasady
bezpiecznego uczestnictwa
w zajęciach z pływania.

Dba o czystość ciała, stroju
kąpielowego i ubioru.

Systematycznie uczestniczy
w zajęciach na pływalni.

Troszczy się o zachowanie
prawidłowej sylwetki.

Rozumie potrzebę
wykonania rozgrzewki
przed pływaniem.

Potrafi wybrać bezpieczne
miejsce do pływania.

Właściwie przygotowuje się
do zajęć w wodzie.

Umiejętnie hartuje
organizm.

Potrafi wykonać proste
ćwiczenia w wodzie
zapobiegające wadom
postawy.
Umie wykonać kilka
ćwiczeń kształtujących.

Zna zasady bezpiecznego
uczestnictwa w zajęciach z
pływania. Wie, jak
bezpiecznie bawić się w
wodzie i nad wodą w wolnym
czasie.
Zna zasady higieny
obowiązujące na basenie.
Wie, jak należy hartować
organizm.

Wie, jaki wpływ ma pływanie
na utrzymanie prawidłowej
sylwetki.

Zna nazwy części swojego
ciała.



Kształtowanie
umiejętności
pływackich.

Kształtowanie ambicji,
wytrwałości w dążeniu
do celu i wiary we
własne siły.

Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za
zdrowie własne i
innych.

KLASA III

Zanurzanie głowy i otwieranie oczu –
orientacja pod wodą.

Wydech pod wodą.

Zabawy w wodzie.

Leżenie na piersiach i na grzbiecie.

Poślizg na piersiach.

Poślizg na grzbiecie.

Pływanie na grzbiecie z pracą nóg do
kraula z przyborem i bez.

Pływanie na grzbiecie z pracą nóg i
ramion z przyborem i bez.

Stosujećwiczenia i zabawy
oswajające z wodą.

Stara się przełamać lęk w
kontakcie z wodą.

Aktywnie uczestniczy w
zabawach

Chętnie uczestniczy w
zajęciach.

Stosuje samoocenę wyko-
nywanychćwiczeń.

Współpracuje z partnerem.

Przełamuje lęk w pływaniu
na głębszej wodzie.

Potrafi zanurzyć całe ciało i
otworzyć oczy.

Umie wykonać prawidłowy
wydech.

Potrafi przeprowadzić
zabawę.

Wykonuje leżenie na pier-
siach i na grzbiecie z
przyborem i bez przyboru.

Wykonuje prawidłowy
poślizg na piersiach.

Wykonuje prawidłowy
poślizg na grzbiecie.

Potrafi wykonać prawidło-
wą pracę nóg w pływaniu
na grzbiecie.

Wykonuje prawidłową
pracę ramion do stylu
grzbietowego.

Wie jakie są różnice w
oglądaniuśrodowiska
podwodnego z nad wody i
w wodzie.
Zna kilkaćwiczeń
doskonalących wydech pod
wodą.
Zna reguły zabaw.

Wie, co należy zrobić, aby
utrzymać się na wodzie.

Zna nazwy stylów
pływackich.

Wie, jaka jest technika pracy
nóg.

Wie, jaka jest technika pracy
ramion w stylu grzbietowym.



Pływanie dłuższych odcinków stylem
grzbietowym.

Pływanie na piersiach z pracą nóg do
kraula z przyborem i bez.

Pływanie na piersiach z pracą ramion
do kraula z przyborem i bez.

Pływanie na piersiach z pracą nóg,
ramion i oddechem do kraula.

Skoki do wody na nogi.

Wykazuje chęć do samo-
doskonalenia.

Współpracuje z partnerem.

Jest odpowiedzialny za
siebie i innych.

Przełamuje lęk przy
skokach.

Umie poprawnie pływać
stylem grzbietowym.

Umie prawidłowo pracować
nogami w położeniu na
piersiach.
Umie prawidłowo pracować
ramionami w położeniu na
piersiach.
Umie zsynchronizować
pracę ramion z oddechem
w pływaniu kraulem.
Bezpiecznie wykonuje skok
na nogi.

Wie, jaka jest technika stylu
grzbietowego.

Zna technikę pracy nóg do
kraula.

Zna technikę pracy ramion na
piersiach.

Zna zasady prawidłowego
oddechu do kraula.

Zna zasady bezpiecznych
skoków.

Kształtowanie spraw-
ności kondycyjnej.

Kształtowanie
sprawności
koordynacyjnej.

Kształtowanie ambicji,
wytrwałości w dążeniu
do celu i wiary we
własne siły.

KLASA IV

Ćwiczenia poprawiające pływalność.

Zabawy w wodzie.

Gry w wodzie.

Pływanie krótkich odcinków pod
wodą.

Aktywnie wykonuje
ćwiczenia.

Jest odpowiedzialny za
siebie i innych.

Współdziała z partnerami.

Chętnie wykonuje
ćwiczenia.

Potrafi prawidłowo
wykonać ćwiczenia.

Umie współorganizować
zabawy.

Potrafi współpracować w
grupie, aby osiągnąć
zamierzony cel.

Potrafi otwierać oczy pod
wodą.

Zna nazwyćwiczeń.

Zna nazwy i reguły zabaw.

Zna przepisy gier.

Potrafi rozróżnić cztery style
pływackie.



Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za
zdrowie własne i
innych.

Kształtowanie
sprawności
koordynacyjnej.

Kształtowanie
wytrzymałości
pływackiej.

Nurkowanie na małej głębokości.

Pływanie na grzbiecie z
naprzemianstronną pracą nóg z
przyborem i bez przyboru.

Pływanie na grzbiecie z
naprzemianstronną pracą ramion z
przyborem i bez przyboru.

Pływanie stylem grzbietowym
krótkich i dłuższych odcinków.

Pływanie na piersiach z kraulową
pracą nóg z przyborem i bez
przyboru.

Pływanie na piersiach z kraulową
pracą ramion z przyborem i bez
przyboru.

Synchronizacja pracy ramion do
kraula z oddechem.

Pływanie kraulem krótkich i
dłuższych odcinków.

Zastosowanie nawrotu

Pływanie na piersiach z pracą nóg do
stylu klasycznego z przyborem i bez
przyboru.

Współdziała z partnerem i
dba o wspólne
bezpieczeństwo.

Jest zdyscyplinowany
podczas zajęć na basenie.

Aktywnie uczestniczy w
zajęciach.

Dokonuje samooceny
własnych umiejętności.

Stosuje się do zasad
bezpieczeństwa.

Dokładnie wykonuje
ćwiczenia.

Dba o bezpieczeństwo
swoje i innych.

Rozumie potrzebę
stosowania prostego
nawrotu
Wykazuje chęć poznania
nowego stylu.

Umie wyławiać drobne
przedmioty.

Prawidłowo wykonuje
pracę nóg.

Prawidłowo wykonuje
pracę ramion.

Prawidłowo opanował
technikę stylu grzbietowego

Poprawnie pracuje nogami
do kraula.

Prawidłowo pracuje
ramionami do kraula.

Poprawnie pracuje
ramionami w połączeniu z
oddechem.
Prawidłowo opanował
technikę kraula.

Odpowiednio wykonuje
prosty nawrót

Poprawnie wykonuje pracę
nóg do stylu klasycznego.

Wie, jak należy nurkować.

Wie, jaka jest technika pracy
nóg.

Zna technikę pracy ramion do
stylu grzbietowego.

Zna technikę stylu
grzbietowego.

Zna technikę pracy nóg do
kraula.

Zna technikę pracy ramion do
kraula.

Zna zasady prawidłowego
oddechu.

Wie jakie są rodzaje
nawrotów

Poznaje technikę stylu
klasycznego.



Pływanie na piersiach z pracą nóg do
stylu klasycznego z przyborem i bez
przyboru.

Pływanie na piersiach z pracą ramion
do stylu klasycznego z przyborem i
bez przyboru.

Pływanie stylem klasycznym krótkich
i dłuższych odcinków.

Skoki do wody na nogi.

Skoki do wody na głowę z klęku i ze
stania.

Wykazuje chęć poznania
nowego stylu.

Wykazuje chęć do
samodoskonalenia.

Przełamuje lęk.

Kształtuje odwagę.

Poprawnie wykonuje pracę
nóg do stylu klasycznego.

Poprawnie wykonuje pracę
ramion do stylu
klasycznego.

Potrafi poprawnie pływać
stylem klasycznym.

Potrafi wykonać bezpieczny
skok.

Poznaje technikę stylu
klasycznego.

Zna technikę prawidłowej
pracy ramion i nóg do stylu
klasycznego.

Zna technikę stylu
klasycznego.

Wie, jaka jest technika skoku
na głowę.



OPIS PROCEDUR OSIĄGANIA CELÓW

1. W realizacji programu nauki pływania należy na każdych zajęciach tak
dobierać treści, aby kształtować postawy, umiejętności i przekazywać
wiadomości.

2. Metody i formy organizacyjne dostosować do możliwości i potrzeb
rozwojowych uczniów.

3. Dobórśrodków dydaktycznych powinien zależeć od potrzeb i zainteresowań
uczniów.

4. Stosować indywidualizację ćwiczeń w zależności od stopnia opanowania
danego elementu.

5. Uwzględnić należy potrzeby dzieci z wadami postawy, z nadwagą i o niskim
poziomie sprawności fizycznej.

6. Eksponować należy indywidualne zdolności uczniów.
7. Zajęcia na pływalni należy tak prowadzić, aby zapewnić wszystkim

ćwiczącym:
- całkowite bezpieczeństwo
- odpowiednie warunki higieniczne
- atrakcyjność i efektywność ćwiczeń
- atmosferę radości
8. W realizacji zamierzonych celów i zadań ze strony nauczyciela powinna

towarzyszyć odpowiednia atmosfera:życzliwości, zrozumienia, akceptacji i
cierpliwości.



KOMPETENCJE UCZNIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI PŁYWANIA

Po zakończeniu nauki pływania uczeń powinien:

1. Znać i stosować się do zasad bezpieczeństwa na pływalni.
2. Umieć dbać o higienę osobistą.
3. Znać zasady hartowania organizmu.
4. Umieć dobrać i przeprowadzić ćwiczenia przed wejściem do wody.
5. Współorganizować i uczestniczyć w zabawach w wodzie.
6. Rozumieć znaczenie kształtowania cech motorycznych w procesie pływania.
7. Wiedzieć jaki wpływ ma pływanie na zdrowie i kształtowanie prawidłowej

sylwetki.
8. Opanować technikę poznanych stylów pływackich. *
9. Umieć wykonać skok do wody na nogi lub na głowę w zależności od

indywidualnych możliwości.

* Dotyczy uczniów systematycznie uczęszczających na zajęcia z pływania.



OPIS PRZEWIDYWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ORAZ METODY
ICH OCENY

KLASA III

Opis przewidywanych osiągnięć ucznia Metody ich oceny

1. Rozumie i docenia znaczenie umiejętności
pływania dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia.
2. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas
pływania oraz wypoczynku i zabawy nad wodą.
3. Potrafi przygotować strój i sprzęt
potrzebny do zajęć na basenie.
4. Stosuje zasady higieny osobistej przy
korzystaniu z pływalni.
5. Wie,że należy wykonać ćwiczenia przed
wejściem do wody.
6. Zna prawidłową terminologię poznanych
ćwiczeń i stylów pływackich.
7. Potrafi współorganizować zabawy w wodzie.
8. Potrafi i chce pomóc słabszym uczniom
podczas wykonywanegoćwiczenia.
9. Potrafi dokonać samooceny umiejętności
pływackich.
10. Uczeń potrafi wykonać:
- zanurzenie głowy, otwieranie oczu pod wodą
- wydech pod wodą
- leżenie na piersiach i na grzbiecie
- poślizg na piersiach
- poślizg na grzbiecie
- przepłynięcie krótkiego odcinka pod wodą
- przepłynięcie dłuższego odcinka stylem

grzbietowym i kraulem na piersiach z
przyborem

- przepłynięcie dłuższego odcinka stylem
grzbietowym i kraulem bez przyboru

- skok na nogi

Obserwujemy postępowanie
ucznia na zajęciach i
udzielamy pochwałę za
dobrze wykonane zadanie.

Oceniamy dokonując w
dowolnej formie
sprawdziany wybranych
umiejętności pływackich.





KLASA IV
Opis przewidywanych osiągnięć ucznia Metody ich oceny

1. Zna i stosuje się do zasad bezpieczeństwa na
pływalni.

2. Wie jaki wpływ ma pływanie na hartowanie
organizmu.

3. Umie dobrać i przeprowadzić ćwiczenia przed
wejściem do wody.

4. Potrafi przeprowadzić ćwiczenia doskonalące
umiejętności pływackie.

5. Wie, jakie cechy motoryczne są kształtowane
poprzez pływanie.

6. Wie, jaki wpływ ma pływanie na prawidłową
postawę ciała.

7. Potrafi współdziałać z partnerem i w grupie,
aby zrealizować zadanie ruchowe.

8. Szanuje przybory i urządzenia na terenie
basenu.

9. Uczeń potrafi wykonać:
- nurkowanie pod wodą
- przepłynięcie krótkiego odcinka pod wodą
- przepłynięcie dłuższego odcinka stylem
grzbietowym
- przepłyniecie dłuższego odcinka kraulem na

piersiach z przyborem
- przepłynięcie odcinka 25m stylem grzbietowym
- przepłynięcie odcinka 25m kraulem na piersiach
- przepłynięcie około 15m stylem klasycznym
- prosty nawrót
- skok na nogi lub głowę.

Obserwujemy postępowanie
ucznia na zajęciach i
udzielamy pochwały za
dobre wykonanie zadania.

Nagradzamy konkretną
ocenę inwencje własną w
przeprowadzaniućwiczeń.

Sprawdzamy wiadomości
podczas zajęć na basenie.

Oceniamy dokonując w
dowolnej formie
sprawdziany wybranych
umiejętności pływackich.



Przy opracowaniu programu autorzy korzystali z następujących materiałów:

Podstawy programowe wychowaniafizycznego zawarte w Rozporządzeniu
MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego-DzU nr 14, poz. 129.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych- DzU nr 61, poz. 626.
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