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I CELE KSZTAŁCENIA

1. CEL GŁÓWNY

Nabycie umiejętności pływania w stopniu niezbędnym w codziennym
życiu.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE;

- Poznanie podstawowych zasad ratownictwa wodnego.
- Rozwijanie ogólnego rozwoju fizycznego i motorycznego jak; siły,

wytrzymałości, szybkości i koordynacji ruchowej.
- Kształtowanie cech wolicjonalnych.
- Wyrabianie takich cech osobowości jak; odwaga, zdyscyplinowanie,

systematyczność.
- Hartowanie i uodparnianie organizmu na przeziębienia i katar.



II TRE ŚCI NAUCZANIA

1. Ćwiczenia oswajające z wodą;

- całkowite zanurzanie ciała w wodzie,
- leżenie w pozycji na piersiach,
- leżenie w pozycji na plecach,
- poślizg w pozycji na piersiach,
- poślizg w pozycji na grzbiecie,

2. Pływanie kraulem na grzbiecie:

- ćwiczenia pracy nóg,
- ćwiczenia pracy ramion,
- ćwiczenia koordynacji pracy ramion i nóg.

3.  Pływanie kraulem na piersiach:

- ćwiczenia pracy nóg,
- ćwiczenia pracy ramion,
- koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania,

4.   Pływanie stylem klasycznym – „żabka”

- ćwiczenia pracy nóg,
- ćwiczenia pracy ramion,
- koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania,

5.    Skoki do wody, nurkowanie:
- skoki na nogi,
- skoki na głowę,
- nurkowanie na odległość, nurkowanie w głąb.

2. Starty i nawroty.

3. Czynności ratownicze:

-    skok ratowniczy,
- dopływanie do tonącego,
- uwalnianie się od chwytu tonącego
-    sposoby holowania tonących,
- udzielanie pierwszej pomocy na lądzie.



III ORGANIZACJA LEKCJI

Zajęcia  na pływalni będą odbywały się w latach  2000-2004 tj. przez
cztery kolejne lata nauki szkolnej. Program nauki pływania obejmie młodzież
Liceum Ekonomicznego w czasie wolnym od nauki. Zajęcia prowadzone  przez
Annę i Tadeusza Manachowskich nauczycieli wychowania fizycznego ZSE w
Zamościu.
            Zajęcia organizowane są w czasie 2x 45 min jeden raz w tygodniu z
podziałem na grupy. I grupa  nie umiejąca pływać i druga grupa  pływająca.
Młodzież w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych spotyka się z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia na holu pływalni, gdzie po sprawdzeniu obecności
wprowadzona jest na basen. Młodzież samodzielnie dojeżdża do pływalni.
Zgodę na tę formę dojazdu i powrotu podpisują rodzice na odpowiednio
przygotowanych formularzach, po wcześniejszym przeszkoleniu w zakresie bhp
młodzieży uczestniczącej w zajęciach. Na pierwszym spotkaniu młodzież
rozpoczynająca naukę pływania poinformowana jest o regulaminie pływalni i
formie  prowadzonych zajęć. Zajęcia z pierwszą grupą będę prowadziła
osobiście, natomiast z grupą II zajęcia poprowadzi Tadeusz Manachowski-
instruktor ratownictwa i pływania.
        Każda lekcja rozpoczyna się zbiórką, krótkim objaśnieniu treści lekcji a
następnie wykonaniem  ćwiczeń według opracowanego programu. Po
zakończeniu zajęć uczniowie wychodzą z wody, prowadzący zajęcia ponownie
sprawdza obecność i dokonuje krótkiej oceny lekcji.

Lekcje prowadzone są metodą kompleksową. Najpierw pokaz i
objaśnienie, a następnie, po próbach całościowego wykonania ćwiczenia uczy
się poszczególnych elementów stopniowo łącząc je, dochodzi do pływania
wybranym sposobem. Metodę  analityczną, stosuje w  ćwiczeniach  grupowych
w  ćwiczeniach z zastosowaniem przyborów, zabaw i gier ruchowych oraz form
współzawodnictwa.

Na początku każdych zajęć utrwalamy poznane elementy techniki
pływania z poprzedniej lekcji.

Po każdych 10 lekcjach prowadzący dokonuje oceny nabytych
umiejętności pływania.

           Na lekcji młodzież zaznajamiana jest również z elementami ratownictwa
wodnego. Zajęcia są prowadzone na krytej pływalni w Zamościu.



IV  ZADANIA I TEMATY LEKCJI

Tematy i zadania Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Lekcja organizacyjna,
zapoznanie uczniów z
organizacją zajęć oraz
zasadami
bezpieczeństwa.

Uczeń:
- zna zasady bezpieczeństwa podczas
lekcji wychowania fizycznego na
pływalni

Uczeń:
- jak obok

1. Sprawdzian poziomu
umiejętności
pływackich, określenie
stopnia oswojenia z
wodą

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
i zabawach

- jak obok

2.Wstępne  ćwiczenia
oddechowo -
wypornościowe

- potrafi wykonać pełne zanurzenie pod
wodą, oraz tzw. „meduzę”, „korek”,
„spławik”, leżenie na grzbiecie i
piersiach z deską
- potrafi wykonać prawidłowo wydech
powietrza do wody

- jak obok tylko bez użycia deski

3. Nauka poślizgu na
piersiach i kraulowe
ruchy NN w położeniu
na grzbiecie i na
piersiach

- potrafi wykonać poślizg z
wykorzystaniem deski
- potrafi przepłynąć krótki odcinek NN
do kraula na piersiach i grzbiecie

- jak obok bez deski

4. Naprzemianstronne
ruchy NN w leżeniu
na grzbiecie, skoki do
wody na nogi

- potrafi płynąć nogami do kraula na
grzbiecie-deska na wysokości ud i nad
głową
- jak wyżej jedna ręka trzyma deskę na
wys. ud druga ręka ułożona nad głową
- potrafi wykonać skok do wody na
nogi do przysiadu

- jak obok bez deski, skok do wody na
nogi ze słupka startowego

5. Utrwalenie
kraulowych ruchów
NN w położeniu na
grzbiecie, nurkowanie

- potrafi płynąć nogami do kraula na
grzbiecie na długości 15 metrów z
deską
- potrafi przepłynąć pod wodą 5m

- jak obok bez deski na długości 25
metrów
- potrafi wyciągnąć 1,2 lub3 krążki z
głębokości 1,8m

6. Nauka pracy RR do
kraula na grzbiecie i
na piersiach

- potrafi wykonać prawidłową pracę
RR w wodzie w pozycji stojącej z
opadem T
- potrafi trzymając deskę przy udach
pracować jednym ramieniem do kraula
na grzbiecie

- jak obok
- potrafi pracować jednym ramieniem
drugie ramie trzyma przy tułowiu

7. Utrwalanie
kraulowych ruchów
RR w pływaniu na
grzbiecie i na
piersiach, skoki do
wody głębokiej z
asekuracją
prowadzącego

- potrafi płynąc rękami do kraula na
grzbiecie z deską w nogach odległość
15 metrów
- potrafi wykonać skok do głębokiej
wody na nogi ( głębokość wody 1,8 m)

- jak obok bez deski 25 metrów
- skoki do wody na głowę
- skoki ratownicze



8.Utrwalenie
kraulowych ruchów
NN w pływaniu na
piersiach i na
grzbiecie

-potrafi płynąć nogami do kraula na
grzbiecie i piersiach z deska i bez na
długości 15 metrów
-potrafi wykonać skok do głębokiej
wody na nogi ( na bombę, wykroczny
lub rozkroczny)

- jak obok bez deski 50 metrów
- skoki startowe do wody, z obrzeża i
ze słupka startowego.
- doskonalenie skoków ratowniczych

9. Doskonalenie
techniki pływania
kraulem na grzbiecie –
sprawdzian pracy NN

- potrafi przepłynąć 15 m nogami do
kraula na grzbiecie RR ułożone wzdłuż
tułowia

- potrafi przepłynąć 25 m nogami do
kraula na grzbiecie RR ułożone za
głową

10.Naprzemianstronne
ruchy NN do kraula na
grzbiecie i na
piersiach

- doskonali technikę pływania kraulem
na grzbiecie,
- potrafi płynąć nogami do kraula na
piersiach trzymając deskę

- jak obok,
- jak obok bez deski

11.Naprzemianstronne
ruchy NN do kraula na
piersiach z wydechem
powietrza do wody

- doskonali technikę pływania kraulem
na grzbiecie
- potrafi płynąć nogami do kraula na
piersiach wykonując wdechy do wody

- jak obok
- jak obok bez deski

12. Praca NN do
kraula na piersiach z
wydechem do wody i
pobraniem powietrza
poprzez skręt głowy w
bok. Nauka skoku do
wody na głowę

- jak wyżej wdech powietrza
wykonujemy poprzez skręt głowy w
bok
- potrafi wykonać skok do wody na
głowę z brzegu basenu

- jak wyżej wydech powietrza do wody
wykonujemy poprzez skręt głowy w
bok/w prawo i w lewo/.

13. Utrwalanie
techniki pływania
kraulem na grzbiecie-
sprawdzian.

- przepłynie 15 m kraulem na grzbiecie - przepłynie poprawnie 25 m kraulem
na grzbiecie

14. Praca RR do
kraula na piersiach z
wykorzystaniem deski

- potrafi wykonać pracę ramieniem do
kraula na piersiach, drugie ramię

trzyma deskę
- potrafi płynąć wykorzystując pracę
ramion do kraula na piersiach z
chwilowym chwytem deski

- jak obok
- jak obok bez deski

15. Koordynacja pracy
RR i NN do kraula na
piersiach

- potrafi przepłynąć krótki odcinek
całym stylem zachowując prawidłową
koordynację pracy RR i NN i wydechu
powietrza do wody

- jak obok dłuższy odcinek

16. Utrwalanie
poznanych elementów
technicznych
sprawdzian z pracy
nóg do kraula na
piersiach

- potrafi przepłynąć odcinek  25m
nogami do kraula na piersiach z
wykorzystaniem deski

- jak obok bez deski



17.Pływanie kraulem
na dłuższych
odcinkach

- stara się poprawnie wykonać pracę
NN i RR
-stara się wykonać prawidłowy wydech
powietrza do wody

- jak obok po skoku startowym

18. Utrwalanie
poznanych stylów
pływackich,
sprawdzian z kraula
na piersiach

- potrafi przepłynąć 15 m kraulem na
piersiach
-stara się wykonać poprawne ruchy RR
i NN z wydechem powietrza do wody
oraz pobraniem powietrza poprzez
skręt głowy i obręczy barkowej w bok

- jak obok tylko 25m z prawidłową
koordynacją pracy ramion, nóg i
wydechu

19.Praca nóg do żabki
na piersiach

- potrafi wykonać pracę nóg do żabki
przy brzegu basenu,
- potrafi płynąć nogami do żabki po
wykonaniu poślizgu z deską

- jak obok

20. Pływanie nogami
do żabki na piersiach i
na grzbiecie

- potrafi płynąć nogami do żabki na
piersiach i na grzbiecie z
wykorzystaniem deski

- jak obok bez deski

21. Nauka pracy RR
do żabki na piersiach

- potrafi wykonać ruchy ramion do
żabki na piersiach w płytkiej  wodzie,
z deską i bez deski

- jak obok  w wodzie głębokiej

22. Koordynacja pracy
RR i NN do żabki

- potrafi przepłynąć krótki odcinek
żabką z zachowaniem prawidłowej
koordynacji pracy ramion i nóg

- potrafi przepłynąć żabką 25 m z
zachowaniem prawidłowej koordynacji
pracy ramion, nóg i wydechu

23. Doskonalenie
pływania żabką na
piersiach, sprawdzian
z pracy NN i pływania
pełnym stylem

- potrafi przepłynąć 25m nogami do
żabki
- potrafi przepłynąć 25m żabką na
piersiach

- potrafi przepłynąć 25m nogami do
żabki z wydechem do wody
- potrafi przepłynąć 25m żabką na
piersiach z wydechem powietrza do
wody

24.Utrwalanie stylów
pływackich. Nauka
nawrotów

- potrafi przepłynąć poznanymi stylami
25 m
- potrafi wykonać nawroty zwykłe
odkryte

- jak obok
- potrafi wykonać nawrót z obrotem

25. Skoki do wody i
nurkowanie na
odległość i w głąb

- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- zna zasady obowiązujące przy
skokach do wody

- jak obok

26. Elementy
ratownictwa wodnego,
udzielanie pomocy
tonącemu.

- zna zasady udzielania pomocy osobie
tonącej  przy użyciu liny asekuracyjnej,
bosaka, łańcucha,boi SP.
- zna zasady holowania tonącego
- zna zasady udzielania I pomocy i
uwalniania się od przykurczów

- jak obok

27. Zawody w
pływaniu kraulem na
grzbiecie i na
piersiach oraz żabką

- aktywnie uczestniczy w zajęciach -jak obok



V UWAGI KO ŃCOWE

Na każdych zajęciach stosuję elementy nurkowania i skoków do wody.
Przed każdymi zajęciami stosuję rozgrzewkę na lądzie. Prowadzę zajęcia w
formie obwodowej lub w grupach aby, móc korygować błędy podczas
wykonywania ćwiczeń. Naukę pływania rozpoczynam od pływania kraulem na
grzbiecie i kraulem na piersiach, gdyż są to style najłatwiejsze do opanowania.
Godziny na basenie przeznaczam na;

- ćwiczenia oswajające                                       - 2 godz.
- ćwiczenia oddechowe                                      - 2 godz.
- pływanie statyczne i poślizgi                           - 2 godz.
- nauczanie ruchów NN kraul i grzbiet              - 4 godz.

          -   doskonalenie ruchów NN kraul i grzbiet          - 4 godz.
- nauczanie ruchów RR kraul i grzbiet              - 4 godz.
- doskonalenie ruchów RR kraul i grzbiet         - 4 godz.
- kształtowanie koordynacji ruchów
      NN i RR w kraulu i grzbiecie                           - 10 godz.
-    nauczanie ruchów NN do żabki                        - 2 godz.
-    doskonalenie ruchów NN do żabki                   - 6 godz.
-    nauczanie ruchów RR do żabki                        - 2 godz.
-    doskonalenie ruchów RR do żabki                   - 4 godz.
- kształtowanie koordynacji ruchów

NN i RR do żabki                                             - 10 godz.
- sprawdzian umiejętności pływania                   - 5 godz.
-    elementy ratownictwa                                      - 10 godz.
Na wyniki nauki pływania oprócz programu i dobrej organizacji zajęć, ma

wpływ przede wszystkim wiek, płeć, rodzaj pływalni i jej odpowiednie
wyposażeni, temperatura wody i powietrza, zaangażowanie i umiejętności
dydaktyczne nauczyciela, poczucie bezpieczeństwa uczących się, sprawność
fizyczna, systematyczność, odwaga i zdyscyplinowanie.

Po zakończeniu nauki wszyscy uczniowie powinni opanować umiejętność
pływania, I grupa w stopniu podstawowym, II grupa w stopniu ponad
podstawowym.



VI   EFEKTY

Po zakończeniu zajęć uczeń

a) potrafi:
- przepłynąć poprawnie pod wodą 5-15m,
- przepłynąć poprawnie 15 m nogami do kraula na grzbiecie,
- przepłynąć poprawnie 15 m nogami do kraula na piersiach,
- przepłynąć poprawnie 25 m stylem klasycznym
- przepłynąć poprawnie 25 m kraulem na grzbiecie,
- przepłynąć poprawnie 25 m kraulem na piersiach,
- skoczyć do wody na nogi i na głowę,
- wykonać poprawnie skok startowy,
b) zna:
- warunki korzystania z krytej pływalni,
- zasady zachowania się podczas kąpieli na pływalniach i kąpieliskach
- podstawowe zasady techniki pływania kraulem na piersiach, na

grzbiecie i  żabką,
- zasady ratownictwa wodnego
c)  przestrzega:
- higieny osobistej oraz przejawia troskę o zdrowy styl życia,
- podporządkowania się określonym regułom i wymaganiom w czasie

prowadzonych zajęć,
- bezpieczeństwa swojego i innych uczestników  zajęć na pływalni.
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