
PROGRAM NAUCZANIA PŁYWANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I - III

ZAŁO ŻENIA WSTĘPNE

Program nauczania pływania przewiduje stosowanie wszechstronnych
ćwiczeń, które zawierają elementy techniki wszystkich czterech sposobów
pływania. Podzielony jest na cztery etapy.

W etapach I-III główną uwagę zwrócono na nauczenie pływania kraulem
na piersiach i na grzbiecie. Realizacja tych etapów prowadzi do nabycia
umiejętności pływania wybranym przez ucznia stylem (przepłynięcie dystansu
25 m). Na zrealizowanie tego celu trzeba przeznaczyć ok. 30-50 godzin
lekcyjnych (I etap – do 10 lekcji, II etap – od 10 do 15 lekcji, III etap – do 25
lekcji).

Etap IV zawiera cele edukacyjne zmierzające do nauczenia pływania stylem
motylkowym i klasycznym oraz doskonalenie techniki pływania sportowego.
Zakres realizacji tego etapu uzależniony jest od warunków bazowych
i możliwości organizacyjnych szkoły.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wskazane jestaby lekcje odbywały się
w grupach 12 osobowych.

CELE OGÓLNE

- popularyzacja pływania jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu,
- osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu ogólnego rozwoju fizycznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Umiejętności:
- uczeń potrafi pływać kraulem na piersiach i grzbiecie,
- uczeń potrafi wykonać skok do wody na głowę,
- uczeń potrafi nurkować.

Wiadomości:
- uczeń zna zasady bezpiecznego korzystania z pływalni i kąpielisk wodnych,
- uczeń zna i stosuje podstawowe zasady higieny osobistej.

Postawy i motywacje:
- uczeń docenia znaczenie umiejętności pływania,
- uczeń bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych,
- uczeń samodzielnie doskonali swoje umiejętności.
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TREŚCI KSZTAŁCENIA

Etap Cele edukacyjne Podstawowe osiągnięcia uczniów

I Wstępne oswajanie z wodą:
- omówienie regulaminu pływalni,
- zapoznanie z zasadami higieny
osobistej korzystających
z pływalni,

- opanowanie zanurzenia głowy
do wody,

- opanowanie leżenia na piersiach
i na grzbiecie,

- opanowanie poślizgów na piersiach
i na grzbiecie,

- skoki na nogi do wody
(o głębokości 1-1,3 m) z siadu,
przysiadu i z pozycji stojącej,

- próby nurkowania i wydechu
do wody,

- sprawdzian osiągnięć ucznia
po pierwszym etapie.

- uczeń zanurza się cały w wodzie,
- leży na wodzie przodem i tyłem,
- wypływa na powierzchnię

po skoku na nogi,
- potrafi przepłynąć po odbiciu

od ściany, w poślizgu 2-3m.

II Elementy techniki pływania:
- nauczanie kraulowych ruchów nóg
na piersiach i na grzbiecie,

- nauczanie ruchów ramion
w położeniu ciała na piersiach
i na grzbiecie,

- opanowanie rytmicznego wydechu
do wody,

- wślizg do wody na głowę
z poślizgiem,

- skoki na nogi do głębokiej wody,
- nurkowanie,
- sprawdzian osiągnięć ucznia
po drugim etapie.

- uczeń potrafi przepłynąć z deską
8-10m samymi nogami do kraula
na piersiach i na grzbiecie,

- samodzielnie przepływa
kilkumetrowe odcinki, wykonując
elementarne ruchy ramion,

- potrafi po zanurkowaniu wyciągnąć
przedmiot z dna pływalni,

- prawidłowo wykonuje wydechy
do wody.
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III Koordynacja ruchów kraulowych
z oddychaniem:
- dalsze wszechstronne oswajanie

z wodą poprzez m.in. gry i zabawy
w wodzie,

- koordynacja ruchów ramion
z oddychaniem,

- połączenie ruchów ramion i nóg
w położeniu na piersiach
i na grzbiecie,

- pływanie kraulem na piersiach
i na grzbiecie 10-25m,

- nauczanie skoków do wody
na głowę,

- opanowanie umiejętności
utrzymywania się w wodzie
w pozycji pionowej, z głową
na powierzchni wody,

- sprawdzian osiągnięć ucznia
po trzecim etapie.

- uczeń potrafi przepłynąć 25m
wybranym przez siebie stylem,

- potrafi skoczyć do wody na głowę.

IV Technika pływania sportowego:
- dalsze doskonalenie umiejętności
pływackich,

- nauczanie skoku startowego,
- nauka wykonywania nawrotów,
- nauczanie startu do pływania
na grzbiecie,

- nauka pływania stylem
motylkowym i klasycznym,

- kształtowanie cech motorycznych
pływaka,

- udział w zawodach pływackich,
- przeprowadzenie egzaminu na kartę

pływacką.

- uczeń potrafi przepłynąć
w dowolny sposób, w dowolnym
czasie ok. 200m, w tym 50m
na grzbiecie,

- potrafi wykonać skok do wody
na głowę i przepłynąć pod lustrem
wody 5m.

Opracował:
mgr Zbigniew Wiechnik

Zbigniew Wiechnik – autor programu nauczania pływania jest
absolwentem Akademii WychowaniaFizycznego w Warszawie, trenerem
pływania II klasy. W latach 1970-78 był członkiem kadry narodowej
w pływaniu, wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski. Od 1978 roku
do chwili obecnej prowadzi zajęcia z dziećmi z zakresu nauki i doskonalenia
pływania. Jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Kalinówce.


