
Troch ę ogólnie o pływaniu…
…pływanie uważane jest za najbardziej wszechstronną dyscyplinę 
sportu jak również jedną z najniebezpieczniejszych, w ostatnich 
czasach również można powiedzieć, że modną dyscypliną.

Aktywności ta poprawia ogólny stan zdrowia, kondycję oraz 
wpływa zbawiennie na proporcje naszego ciała. Jest polecana dla 
wszystkich, zarówno dla ludzi aktywnych fizycznie, jak i dla tych 
którzy dopiero zaczynają trenować.

To co charakterystyczne…
W środowisku naturalnym człowieka panują inne warunki niż 
w środowisku wodnym, zatem od razu od trzeba radzić sobie z 
przystosowaniem do nowych warunków, co następuje stopniowo i 
powinno być rozważne. powinno być rozważne. 
Warto przypomnieć, że ciało człowieka po zanurzeniu w wodzie 
pozornie traci na ciężarze co jest spowodowanie działającą na nie 
siłą wyporu, a zwiększona gęstość środowiska wodnego 
powoduje powstanie znacznego oporu czołowego, który 
odczuwamy przy każdym ruchu pod wodą. 
Stąd tak trudno w wodzie chodzić, biegać czy klaskać w dłonie. 
Jednak dzięki tej gęstości istnieje możliwość uzyskania siły 
napędowej za pomocą ruchów lokomocyjnych kończyn.

I na tym za pomocą odpowiednio zastosowanych ćwiczeń i 
umiejętności polega praca instruktora pływania.

Całokształt tych działań ujęty jest w ogólnym haśle METODYKA.



Metodyka nauczania……………
czyli wszystko co instruktor wiedzieć powinien!!!

MEDOTYKA – zbiór 
zebranych informacji w 
celu poprawnego 
nauczania okre ślonego 
nawyku ruchowego 
prowadz ąca do 
zdobycia okre ślonych 
umiej ętności.

Metody pracy s ą to Metody pracy s ą to 
sposoby post ępowania 
stosowane świadomie 
dla osi ągnięcia 
okre ślonego celu. 
Metody 
wykorzystywane przez 
instruktora rekreacji 
wynikaj ą ze specyfiki 
zadań i mnogo ści 
celów wyst ępujących w 
działalno ści 
rekreacyjnej.



W środowisku wodnym człowiek ma do rozwiązania szereg nowych 
problemów. Charakterystyczne cechy pływania to:
- poziome ułożenie ciała; 
- obniżenie masy ciała (po zanurzeniu);
- złożoność ruchów (szczególnie oddychanie);
- pełne zaangażowanie niemal całego aparatu ruchu;



METODY STOSOWANE W PROCESIE NAUKI PŁYWANIA

� METODA OPARTA NA SłOWIE, OBSERWACJI I DZIAŁANIU PRA KTYCZNYM.
Polega na objaśnieniu ruchu słownie, mając na celu ułatwienie procesu nauczania danej czynności ruchowej.
Informacje w ten sposób podaje się na każdym etapie nauczania, uwzględniając przy tym dojrzałość uczniów.
Jest to metoda która opiera się na informacji wizualnej czyli na pokazie. Do tego celu można używać różnego rodzaju
środków dydaktycznych (filmy, komputer, osoba pokazująca), pokaz może odbywać się zarówno w wodzie jaki i na lądzie.

Najlepsze efekty daje połączenie słownej opowieści o ruchu z pokazem danego elementu. Przedstawiając technikę, należy
jednocześnie informować ćwiczących o wrażeniach jakie powinni odczuwać w poszczególnych fazach ruchu. Ze względu
na słabą koncentrację dzieci tylko szczegółowe objaśnienie techniki przyniesie efekty.

� METODA OPARTA NA  NAUCZANIU CAŁO ŚCIĄ (metoda syntetyczna).
Metoda ta opiera się na nauczania całościowo a dopiero w dalszym przebiegu procesu dydaktycznego zwracamy uwagę
na korygowanie błędów. Wadą może być trudność w opanowaniu całej techniki na raz przez dzieci.

� METODA OPARTA NA NAUCZANIU CZ ĘŚCIAMI (metoda analityczna).
Metoda ta pozwala na skrócenie procesu nauczania konkretnej techniki. Należy zwrócić uwagę na rozbicie technikiMetoda ta pozwala na skrócenie procesu nauczania konkretnej techniki. Należy zwrócić uwagę na rozbicie techniki
danego stylu na kilka elementów w celu łatwiejszego przyswojenia jej przez uczniów. 
Wadą może być trudność w połączeniu w końcowej fazie wszystkich elementów w całą technikę.

Wydaje się, że tylko połączenie obu tych metod pozwala na sprawny przebieg procesu nauczania pływania.
Dzieląc technikę pływania na elementy składowe: 
- praca nóg;
- praca rąk z oddechem (właściwy chwyt wody i odepchnięcie, przeniesienie ramion);
- koordynacja ruchów ramion i nóg.
Podajemy najpierw poszczególne elementy a następnie łączymy je w całość, dobierając rodzaj ćwiczeń do poziomu uczniów i starając

się w jak najpłynniej wprowadzać nowe elementy.

� METODA MIESZANA ( kompleksowa). Polega na połączeniu metody syntetycznej i analitycznej. 
Najczęściej wykorzystywana w nauce pływania.  Uczy się elementu, wprowadza się coraz to nowe rzeczy, jednocześnie doskonaląc 

poznane wcześniej dążąc do nauczenia całości w miarę poprawnie ( jeszcze nie czysto technicznie).



� METODY WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH:
� ścisła,
� powtórzeniowa,
� interwałowa,
� zmienna.

� Metody – formy prowadzenia zaj ęć:
� forma ścisła,
� forma zabawowa,
- właściwa,
- naśladowcza,
- opowieści ruchowej,
� forma improwizacji ruchowej,
� forma zadaniowa (bezpośredniej celowości ruchu),
� forma współzawodnictwa,
� forma obwodowo – stacyjna,� forma obwodowo – stacyjna,
� forma wielozadaniowa.

Instruktor pływania to również wychowawca,
co wiąże się z przekazaniem umiejętności jak również kultury
zachowania, w szerokim pojęciu tego słowa.  

DO METOD WYCHOWAWCZYCH ZALICZA SI Ę:
- metodę wpływu osobistego,
- metodę wpływu sytuacyjnego,
- metodę wpływu społecznego,
- kierowania samowychowaniem.



PODSUMOWUJĄC….
Metodyka to proces maj ący na celu nauczenie okre ślonej umiej ętności, poprzez 

stosowanie okre ślonych form, metod, umiej ętności i zasad. Uczenie w sposób 
zrozumiały, jasny i przyswajalny, wzbudzaj ąc zainteresowanie uczniów i poprzez 
budowanie przyjaznej atmosfery zaj ęć.

Mówi się, że największe efekty w nauczaniu pływania uzyskujemy z dziećmi w młodszym
wieku szkolnym a często również z sześciolatkami nawet pięciolatkami.
Doświadczenie wskazuje, że właśnie w tym okresie rozwój psychomotoryczny
dziecka umożliwia prowadzenie zajęć w grupie, co pozwala realizować
określone zamierzenia wychowawcze i pedagogiczne. 
Praktyka wskazuje, że najszybciej uczą się pływania 
dzieci w młodszym wieku szkolnym tzn. w okresie 
korzystnych zmian biologicznych i stabilnej fazie korzystnych zmian biologicznych i stabilnej fazie 
rozwoju fizycznego. Istnieją również grupy niemowlaków, 
w których co prawda 
ciężko mówić o technicznej nauce pływania,
ale  niebywałą role odgrywa ten etap w późniejszym czasie.
Jest to niesamowity czas na oswajanie, pokonanie strachu, 
czas na oswojenie się zarówno z miejscem 
czyli pływalnią jak również ze specyficznymi warunkami.

Na efektywność procesu nauczania ma wpływ 
wiele czynników, spośród których większość 
zależy od organizatorów i prowadzących zajęcia.



Na efektywność procesu nauczania ma wpływ wiele czynników, spośród których większość zaleŜy od: 
organizatorów i prowadzących zajęcia.

Proces ten nazywamy ORGANIZACJĄ PROCESU NAUCZANIA najważniejsze w nim to znajomość i stosowanie kilku 
podstawowych zasad:

� Zgodnie z obowi ązującymi przepisami na 1 osob ę prowadz ącą zajęcia winno przypada ć do 15 
uczestników;

� miejsce do zaj ęć i jego wyposa żenie,
odpowiednią głębokość wody, dostosowaną do warunków fizycznych uczących się i stopnia ich zaawansowania.  

� temperatura wody i powietrza,
Dość długie przebywanie w wodzie podczas lekcji nauczania pływania prowadzi do utraty ciepła i objawów marznięcia. 

Wskazane jest, aby temperatura wody to 26-28 0C

� umiej ętności dydaktyczne prowadz ących zaj ęcia,
Trenerzy i instruktorzy pływania powinni stopniować trudności w nauczaniu i pokonywać występujące bariery. DlategoTrenerzy i instruktorzy pływania powinni stopniować trudności w nauczaniu i pokonywać występujące bariery. Dlatego
też nauczyciel pływania powinien prowadzić tak zajęcia, aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Ważną role
spełniają porządek i dyscyplina na lekcji, wybór odpowiedniego miejsca do pływania, sposób przeprowadzenia
poszczególnych ćwiczeń, umiejętność prawidłowego przekazu, a także ciągła gotowość do udzielenia pomocy.

� przybory pomocnicze ,
Następnym czynnikiem są przybory dydaktyczne, które ułatwiają opanowanie przez uczniów poszczególnych ćwiczeń. 

� organizacja lekcji,
Zasadniczą formą organizacyjną pracy nauczyciela pływania, jest lekcja, podczas której prowadzący realizuje 

wytyczone cele i zadania wynikające z programu nauczania. Właściwy przebieg określa tok lekcyjny, który zawiera 
powiązane ze sobą trzy części charakteryzujące się odrębnymi zadaniami i czasem trwania, ale tworzącymi 
nierozerwalną całość.

� forma organizacji grupy,
właściwa ich organizacja, a więc umiejętność optymalnego wykorzystania miejsca przeznaczonego na lekcje. 



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ PŁYWANIA

Wpływ na szybkość nauki pływania mają: 

UZDOLNIENIA RUCHOWE:
Według specjalistów są one silnie uwarunkowane genetycznie. Najlepszym przykładem tych uzdolnień w sporcie jest
szybkość przyswajania nowych umiejętności ruchowych. Wrodzone uzdolnienia ruchowe uznaje się powszechnie za
decydujące w powodzeniu przy nauce jak najefektywniejszej techniki pływania.

POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO:
Największe efekty w nauczaniu pływania uzyskujemy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym a często również z 

sześciolatkami. Doświadczenie wskazuje, że właśnie w tym okresie rozwój psychomotoryczny dziecka umożliwia 
prowadzenie zajęć w grupie, co pozwala realizować określone zamierzenia wychowawcze i pedagogiczne. 
Praktyka wskazuje, że najszybciej uczą się pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym tzn. w okresie 
korzystnych zmian biologicznych i stabilnej fazie rozwoju fizycznego. Okres ten charakteryzuje się ogólną 
harmonią rozwoju i swoistą doskonałością ruchu. 

LĘK PRZED WODĄ:LĘK PRZED WODĄ:
Osoba z dużym lękiem przed wodą może mieć duże trudności nie tyle z opanowaniem techniki pływania, co z 

jakimkolwiek
przełamaniem się do rozpoczęcia nauki pływania. Lęk przed wodą może mieć różne podłoże, dwa najczęściej 

spotykane
przypadki mające wpływ na sposób nauki pływania to:
- wynikający z nieznajomości środowiska wodnego;
- wynikający z przykrych dotychczasowych doświadczeń z wodą (najczęściej podtopienia).
Wynikiem silnego lęku przed wodą może być zbyt duże napięcie mięśniowe, które wpływa negatywne na proces 

nauczania.
Niewątpliwie na pokonanie lęku przed wodą ma wpływ nauczyciel pływania, jego postawa i zastosowane metody 

nauczania.
Oceny leku przez wodą możemy dokonać na podstawie kilku ćwiczeń stosowanych na pierwszych zajęciach
1) zanurzenie głowy; 2) skok na nogi z brzegu pływalni; 3) w ślizgu z siadu na głowę.



MOTYWACJA :
Ma istotny wpływ na pokonywanie wyżej wymienionych braków np. mniejszej pływalności, mniejszych uzdolnień 

ruchowych. Na motywacje do nauki wpływ ma jakość prowadzenia zajęć, podejście prowadzącego, grupa, 
samopoczucie. Duży wpływ na poprawę motywacji ma metoda prowadzenia zajęć i osobowość instruktor pływania a 
także indywidualne postępy w zajęciach.

FACHOWOŚĆ OSOBY PROWADZĄCEJ LEKCJE W SKRÓCIE INSTRUKTORA SPORTU:

Jednym z głównych zadań instruktora jest dbałość o stale wysoki poziom motywacji do ćwiczeń każdego z podopiecznych, 
jak również swej własnej motywacji do pracy. Wspólne zaangażowanie prowadzącego i uczestnika zajęć przynosi 
pozytywne efekty procesu nauczania .Osoba instruktora bardzo silnie oddziałuje na psychikę uczestników zajęć, co 
staje się punktem wyjściowym wzajemnej empatii lub sympatii. Instruktor przekonany  wewnętrznie do Swojej pracy 
jest miłośnikiem aktywnego trybu życia, angażuje się w prowadzenie każdych zajęć ciałem, umysłem i duchem – jest 
uśmiechnięty, życzliwy, Pamięta o potrzebach każdego z ćwiczących. Jest zawsze przygotowany merytorycznie i 
psychicznie. Przekazuje na zajęciach wiedzę dokładnie tłumaczy cel proponowanych ćwiczeń. W sposób stanowczy, 
kulturalny koryguje zauważone błędy. 

Praca instruktora obejmuje swym wpływem wszystkie sfery osobowości uczestnika zajęć fizyczną, psychiczną, Praca instruktora obejmuje swym wpływem wszystkie sfery osobowości uczestnika zajęć fizyczną, psychiczną, 
motoryczną i emocjonalną. Podstawą sukcesu każdego instruktora jest przede wszystkim własna postawa wobec 
celów. W czasie prowadzenia zajęć instruktor musi być zawsze sobą, tylko wtedy będzie osobą wiarygodną i godną 
naśladowania, przez tych, których uczy. Z tego powodu bardzo  ważne jest aby instruktor wytworzył w sobie własne 
motywacje wewnętrzne i nie kierował się tylko motywacjami zewnętrznymi (sposobem zdobywania pieniędzy lub 
dbania o własną urodę).



I jeszcze zwrócenie szczególnej uwagi na rozgrzewkę 
(szczególnie istotna w treningu sportowym)

Rozgrzewka stanowi jeden z czynników przyspieszających adaptację organizmu do 
wysiłków fizycznych, szczególnie wysiłków o charakterze sportowym.

Istnieje całkowita zgodność co do ogólnego układu rozgrzewki, która powinna składa ć
się z dwóch cz ęści : ogólnej i specjalistycznej. 
Zadaniem cz ęści pierwszej jest ogólne przygotowanie organizmu do  pracy, tzn.
podniesienie temperatury ciała, rozruszanie stawów i mi ęśni, pobudzenie układu
nerwowego i narz ądów wewn ętrznych itd. 
Wchodzą tu w grę takie ćwiczenia, jak : lekki bieg oraz różne ćwiczenia gimnastyczne o
charakterze rozluźniającym.charakterze rozluźniającym.
Druga cz ęść rozgrzewki ma na celu wykonanie wła ściwej pracy. Stosowane tu
ćwiczenia powinny maksymalnie zbli żać się do rodzaju wła ściwego wysiłku.
Często rozgrzewka szczególnie przed startem jest bardzo indywidualna i jest bardzo
ważnym czynnikiem psychicznym i fizjologicznym dla zawodnika.
Rozgrzewka ma na celu lepsze ukrwienie, zwiększenie pobudliwości, przyspieszenie
reakcji energetycznych itd. Wszystko to czyni mięsień bardziej sprawnym, zdolnym do
większego i szybszego skurczu. Zwiększenie elastyczności tkanki mięśniowej i więzadeł
po rozgrzewce bardzo skutecznie zapobiega urazom mechanicznym kończyn,
wykonujących intensywną pracę.



Wybór pierwszego stylu....
wybór pierwszych technik pływania

Zazwyczaj naukę pływania rozpoczyna się od kraula na piersiach lub grzbietu, duŜe
Znaczenie mają tutaj predyspozycje ucznia. Jeśli jest to grupa styl wybieramy pod
większość. PoniewaŜ w grupie ćwiczenia muszą być wypośrodkowane dla całości.  

Po opanowaniu przede wszystkim leŜenia na brzuchu i grzbiecie tzw. Strzałki, nie
koniecznie całego stylu, w celu zapobieganiu monotonności moŜemy przejść do
nauki Ŝabki a niekiedy, w zaleŜności od poziomu grupy jak i jej przyswajalności
wiedzy,  moŜemy uŜywać ćwiczeń z nauczania delfina ( nie mówimy tu o nauce
delfina). Delfina jako stylu najtrudniejszego uczy się na końcu etapu nauczania.
Jednak i tutaj pojawiają się odstępstwa od reguły.

Mówi się, Ŝe największe efekty przynosi nauczanie stylów naprzemianstronnych.
Zdecydowana większość szkoleniowców uwaŜa, Ŝe najskuteczniejszymi i
najbardziej ekonomicznymi sposobami pływania są kraul na piersiach i grzbiecie
oraz w dalszej kolejności Ŝabka. Specyficzną rolę zajmuje delfin, który w
mniejszym stopniu odpowiada tym kryteriom. 



Charakterystyka styli pływackich 
pod wzgl ędem nauki:

� Zalety 
- Najszybsza i najbardziej ekonomiczna technika
- - Wczesne sukcesy podczas nauki

- Naturalne formy ruchu
- Prosta koordynacja ruchowa
- Podobieństwa z innym technikami pływania
- Mobilizuje kręgosłup do pracy

� Wady:
- Wymaga dobrej kondycji fizycznej

KRAUL
Kraul na piersiach – jedna z najszybszych 
technik pływackich. Twarz powinna 
pozostawa ć w wodzie, wykonuj ąc wdech lekko 
skr ęcamy głow ę. Ułożenie ciała – na piersiach, 
a ruch ko ńczyn jest naprzemienny. 

- Wymaga dobrej kondycji fizycznej
- Skomplikowana koordynacja oddechu i ruchów
- Utrudniona orientacja w terenie
- Skomplikowane ułożenie stóp

� Najczęściej spotykane bł ędy:
- złe ułożenie ciała, opadanie bioder;
- zadarta głowa;
- zbyt mocna zgięte nogi, 
- nogi całkowicie pod wodą;
- źle ułożone stopy ( do zewnątrz, jedna lub obie);



� Zalety stylu grzbietowego:
- Brak problemów z oddychaniem
- Rozluźnione mięśnie pleców
- Proste do nauczenia formy ruchów
- Wzmacnia muskulaturę pleców
- Rozciąga mięśnie przedniej części 
tułowia
- Mobilizuje do ruchu kręgosłup oraz 
ramiona

� Wady stylu grzbietowego:
- Utrudniona orientacja w terenie
- Tendencja do pływania prawie na 
siedząco z powodu odruchu 
wystawiania głowy z wody
- Skomplikowane ułożenie stóp

Najczęściej spotykane bł ędy:

STYL GRZBIETOWY 
Kraul na grzbiecie – najłatwiejszy do nauczenia, 
gdyż w tej pozycji mo żna oddycha ć, tak jak na 
lądzie. Technika ta charakteryzuje si ę 
naprzemiennym ruchem ramion i nóg. Pozycja 
powinna by ć, jak najbardziej opływowa. Ciało 
w uło żeniu na plecach, barki znajduj ą się nieco 
wyżej ni ż biodra. 

� Najczęściej spotykane bł ędy:
- złe ułożenie ciała, opadanie bioder;

- zadarta głowa;

- wystające kolana

- zbyt mocna zgięte nogi, 

- nogi całkowicie pod wodą;

- źle ułożone stopy ( do zewnątrz, jedna 
lub obie);

- brak zagarnięcia pod wodą ramieniem 
tzn. brak zgięcia pod wodą;



STYL KLASYCZNY ( ŻABKA)
– najwolniejsza technika pływacka, 
ale również najczęściej przez nas 
naśladowana. Pozycja ciała – na 
piersiach, kończyny górne pracują 
równomiernie, kończyny dolne 
również. 

� Zalety żabki:
- Prosta koordynacja oddechu i 
ruchów 
- Duża siła wyporu
- Dobra orientacja w terenie
- Możliwość komunikowania się z 
innymi ludźmi
- Możliwość przepływania 
dłuższych odcinków
- Możliwość przepływania 
dłuższych odcinków
- Mobilizuje stawy biodrowe oraz 
kolana

� Wady żabki
- Najwolniejszy styl pływacki
- Obciąża stawy biodrowe, kolana, 
kark i krzyż oraz mięśnie szyi i 
pleców
- Skomplikowana ruchy nóg 
- Skomplikowana koordynacja 
ruchowa
- Mało podobieństw z innymi 
stylami

Najczęściej spotykane bł ędy:
- zbyt nisko ułożone biodra;
- zadarta głowa;
- niesymetryczna praca nóg;
- niepoprawnie prowadzony ruch nóg lub rąk;
- brak zagarnięcia rękoma tzw. „głaskanie wody”;
- wystające-chlapiące stopy;
- źle ułożone stopy;
- zła koordynacja pracy nóg, rąk i głowy;



DELFIN –
nazywany również stylem motylkowym

– bardzo widowiskowa technika, jednak 
uważana za najtrudniejszą do opanowania. 
Wymaga dużej kondycji fizycznej 
i umiejętności. Pozycja ciała – na piersiach, 
ruch kończyn dolnych przypomina ruchy 
delfina, natomiast kończyny górne są 
równocześnie przenoszone nad wodą. 

� Zalety:
- - efektowny,

- - szybki;

- - angażujący intensywnie cały aparat ruchu;

� Wady:
- Wymagający fizycznie;

- Skomplikowana koordynacja ruchowa;

� Najczęściej spotykane bł ędy:
- niepoprawna koordynacja ruchowa;
- zbyt zadarta głowa;
- nogi całkowicie pod woda, brak kopnięcia;



Sprzęt dla dzieci i dorosłych

Nie ma zbyt dużo sprzętu pływackiego odpowiedniego dla dzieci, trzeba czasami użyć sporo wyobraźni, żeby 
nauczyć lub urozmaicić naukę pływania. Głównie są to pomoce w nauce pływania czy doskonaleniu techniki.

Sprzęt należy dostosować do wieku, poziomu a przede wszystkim do umiejętności ucznia. Źle dobrany sprzęt lub 
przedłużanie z nim pracy może stać się przyczyną zniechęcenia lub nabrania niepoprawnych nawyków. 
Bardzo przydatne do nauki pływania są płetwy oraz deska. Płetwy pomagają utrzymać ciało w pozycji 
horyzontalnej, zwiększają efektywność pracy nóg, ułatwiają opanowanie techniki pływania a mniej 
zaawansowanym zapewniają odpowiednią szybkość. Deska z kolei ułatwia utrzymanie się na powierzchni, a 
równocześnie pozwala doskonalić pracę nóg i rąk. Natomiast dmuchane pływaki na ramiona są zupełnie 
nieprzydatne w trakcie nauki pływania, gdyż wymuszają niewłaściwą pozycję tułowia i nadają się jedynie do 
zabawy z małymi dziećmi.

Najczęściej  spotykany sprzęt na pływalni:
� rękawki – używane jedynie z bardzo małymi dziećmi.

� materace – również dla bardzo małych dzieci lub dla trochę starszych jako element 
urozmaicający zajęcia.urozmaicający zajęcia.

� makaron – najlepszy przyjaciel instruktora i ucznia.
Bezpieczny, komfortowy dla dzieci w początkowym etapie
nauczania, może służyć do wielu różnorodnych ćwiczeń
jak również do zabawy. Przydatny do nauczania 
leżenia na wodzie, pracy NN oraz wydechu.

� duża deska – używana często
i długo w procesie nauczania.  
Stosowana do nauki/ doskonalenia pracy NN, 
nauki pracy RR, nauki/doskonalenia oddechu 
oraz koordynacji pracy NN, RR i oddechu. 



� mała deska – jako element trudniejszy 
niż duża deska, ale o podobnym zastosowaniu.

� ósemka/pływaczek – używana przy 
doskonaleniu głównie pracy RR
i koordynacji pracy RR z oddechem, ale również i NN.

� Kostki – mniejsze od ósemki, służą głównie do odzwyczajania ucznia do pływania ze sprzętem 
lub do zabawy.

� płetwy – zazwyczaj ulubiony sprzęt dzieci, pomagają w doskonaleniu pracy RR, w doskonaleniu 
poprawnej pracy NN oraz w koordynacji całego stylu.

� Łapki – pomagają przy nauce technik pracy RR, nauce czucia pociągnięcia itp.

dodatkowo, używane w bardziej specjalistycznych zajęciach lub treningu;

- Żerdki pływackie

- rękawiczki

- kubeczki

- rurka

- Gumy

- Obręcze

- Piłeczki pimpongowe

- Koła gumowe



ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA
Zgodnie z obowi ązującymi przepisami na 1 osob ę prowadz ącą zajęcia winno przypada ć do 15 uczestników. 

Do czynników, które ułatwiaj ą właściwy przebieg procesu nauczania zaliczamy:
� miejsce do zaj ęć i jego wyposa żenie,
odpowiednią głębokość wody, dostosowaną do warunków fizycznych uczących się i stopnia ich zaawansowania.  

� temperatura wody i powietrza,
Dość długie przebywanie w wodzie podczas lekcji nauczania pływania prowadzi do utraty ciepła i objawów marznięcia. 

Wskazane jest, aby temperatura wody to 26-28 0C

� umiej ętności dydaktyczne prowadz ących zaj ęcia,
Trenerzy i instruktorzy pływania powinni stopniować trudności w nauczaniu i pokonywać występujące bariery. Dlatego
też nauczyciel pływania powinien prowadzić tak zajęcia, aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Ważną role
spełniają porządek i dyscyplina na lekcji, wybór odpowiedniego miejsca do pływania, sposób przeprowadzenia
poszczególnych ćwiczeń, umiejętność prawidłowego przekazu, a także ciągła gotowość do udzielenia pomocy.poszczególnych ćwiczeń, umiejętność prawidłowego przekazu, a także ciągła gotowość do udzielenia pomocy.

� przybory pomocnicze ,
Następnym czynnikiem są przybory dydaktyczne, które ułatwiają opanowanie przez uczniów poszczególnych ćwiczeń. 

� organizacja lekcji,
Zasadniczą formą organizacyjną pracy nauczyciela pływania, jest lekcja, podczas której prowadzący realizuje 

wytyczone cele i zadania wynikające z programu nauczania. Właściwy przebieg określa tok lekcyjny, który zawiera 
powiązane ze sobą trzy części charakteryzujące się odrębnymi zadaniami i czasem trwania, ale tworzącymi 
nierozerwalną całość.

� forma organizacji grupy,
właściwa ich organizacja, a więc umiejętność optymalnego wykorzystania miejsca przeznaczonego na lekcje. 



ZASADY NAUCZANIA PŁYWANIA

Efektywność procesu nauczania uzależniona jest od znajomości podstawowych norm, które nauczyciel powinien stosować w 
trakcie realizacji złożonego procesu dydaktycznego.

Na procesu nauczania ma wpływ wiele czynników, spośród których większość zależy od organizatorów i prowadzących zajęcia.
Optymalny przebieg nauczania wyznaczają następujące zasady:

1) Świadomo ści i aktywno ści;
Polega na stosowaniu przemyślanych ćwiczeń przez nauczyciela. Wykorzystujemy świadomość
ucznia o działaniu poszczególnych ćwiczeń, które doprowadzą do nauczenia się pływania. Nauczyciel
powinien starać się zainteresować ucznia, rozpoznać jego predyspozycje i możliwości.

2) Pogl ądowo ści;
Polega na kształtowaniu nowych umiejętności pływackich przez pokazanie danego ruchu, a tym
samym stworzenie wyobrażenia o nim, co jest podstawą do przyswojenia poszczególnych, nowych
czynności. Ruchy powinny być dostosowanie do poziomu uczniów, można wspomagać się różnegoczynności. Ruchy powinny być dostosowanie do poziomu uczniów, można wspomagać się różnego
rodzaju środkami pomocniczymi jakimi są: filmy, rysunki, plansze itp.

3) Systematyczno ści i stopniowaniu trudno ści;
Zasada ta wymaga od prowadzącego układu treści według reguły:
- od znanego do nieznanego;
- od prostego do złożonego;
- od łatwego do trudniejszego;
Proces nauczania powinien przebiegać w sposób płynny i rytmiczny. Przerywanie nauki osłabia
działanie dydaktyczne i znacznie wydłuża nauczanie nowych czynności. 



4) Trwało ści;
Stosowanie takich form , metod i środków nauczania, które w końcowym efekcie przyniosą nauczenie
konkretnego ruchu. Trzeba do tego zastosować poszczególne czynności w celu trwałego przyswojenia
wiadomości, są to:
- powtarzanie wiadomości (kolejność ćwiczeń, powtarzanie ich w różnych sytuacjach);
- oddziaływanie na możliwie największą liczbę zmysłów  ucznia;
- systematyczna kontrola wyników nauczania;
- wykorzystanie samodzielnej pracy ucznia;
Takie postępowanie w czasie kolejnych, prowadzonych systematycznie, lekcji prowadzi do nauczenia danego stylu.

5) Dost ępności;
Zasada ta działa w przypadku zróżnicowanych grup, dzieci nawet zaczynając jako jednolita grupa, mogą po krótkim
czasie stać się grupą zróżnicowaną pod względem poziomu umiejętności. Gdy nie ma możliwości przeniesienia ich do
innej grupy, należy starać się tak dobierać ćwiczenia, żeby uwzględnić poziom wszystkich uczniów. Nie powodować
sytuacji, że dane ćwiczenie dla kilku osób jest na ten moment nauki nie wykonalne. Można osobom lepszym zadaćsytuacji, że dane ćwiczenie dla kilku osób jest na ten moment nauki nie wykonalne. Można osobom lepszym zadać
ćwiczenie bez deski, w celu rozwijania ich umiejętność, a osobom troszkę słabszym zadać takie samo ćwiczenie ale
np. z deską. 

6) Indywidualizacja
Polega na znajomości poziomu wszystkich ćwiczących i starać się utrzymywać równowagę  zadań pomiędzy grupą.
Szczególnie ważna staje się ta zasada u  ćwiczących u których występuje lęk przed wodą. Uczniom tym należy
poświecić stosunkowo dużą ilość czasu a od instruktora w takich sytuacjach wymaga się delikatności i cierpliwości.
Indywidualizacja czyli indywidualne podejście do ucznia jest możliwe w czasie prowadzenia zajęć z grupą. Należy
zwracać uwagę na dzieci pojedynczo, kolejno, mając jednak w zasięgu wzroku całą grupę. 
Zasady te występują razem i tylko w ujęciu kompleksowym mają dodatni wpływ na proces nauczania.
Stanowią one metodyczną całość i należy je uwzględnić jednocześnie w swoich działaniach.



Zasadniczą formą organizacyjną pracy nauczyciela pływania, jest lekcja, 
podczas której prowadzący realizuje

wytyczone cele i zadania wynikające z programu nauczania. Właściwy 
przebieg określa tok lekcyjny, który zawiera

powiązane ze sobą trzy części charakteryzujące się odrębnymi zadaniami 
i czasem trwania,

ale tworzącymi nierozerwalną całość.
We wstępnym etapie nauki istniej dość wyraźny podział na grupy ćwiczeń 

:
z zakresu pływalności - uczą równowagi w wodzie i odpowiedniego 

połoŜenia ciała koniecznego dla pływania na piersiach i na grzbiecie.                           
oddychania – dzięki nim, moŜemy opanować aktywny wydech wodny.oddychania – dzięki nim, moŜemy opanować aktywny wydech wodny.
napędu – uczą ruchów napędowych kończyn, odpowiedniego ustawienia 

powierzchni napędowych podczas pływania.
Schemat pierwszych lekcji przedstawia się następująco:
� Pierwsze lekcje ćwiczenia oswajające, zapoznające dzieci z nowym 

środowiskiem, wykonywanie prostych ćwiczeń często na początku 
zajęć w formie zabawowej. 

� kolejne lekcje to stopniowo zmieniające się proporcje od przewagi 
ćwiczeń z zakresu pływalności ciała i uczących wydechu do wody  do 
stopniowego zwiększania stosowania ćwiczeń napędowych z 
doskonalenie nabytych juŜ umiejętności.



ZAŁOŻENIA PROGRAMU NAUCZANIA
Celem kursu jest nauczenie pływania uproszczonych odmian kraula na grzbiecie i kraula na piersiach, 

podstawowych skoków oraz nurkowania.
Całość kursu jest podzielona na trzy etapy 10- lekcyjne, w każdym z nich są zadania o wzrastającym 

stopniu trudności.

� I ETAP obejmuje:
- ćwiczenia oswajające z wodą;
- naukę leżenia na piersiach i na grzbiecie;
- naukę poślizgów na piersiach i na grzbiecie;
- opanowanie wydechu do wody;
- naukę ruchów nóg do pływania kraulem.

� II ETAP obejmuje:� II ETAP obejmuje:
- doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach;
- doskonalenie ruchów nóg do kraula na grzbiecie;
- naukę pracy ramion do kraula na grzbiecie;
- naukę pracy ramion do kraula na piersiach;
- opanowanie umiejętności nurkowania w wodzie płytkiej;
- wykonywanie skoków do wody.

� III ETAP obejmuje:
- łączenie elementów techniki pływania obydwoma stylami;
- opanowanie pływania kraulem na grzbiecie;
- próby pływania kraulem na piersiach;
- wykonywanie wślizgów do wody i prostych skoków na głowę



TOK LEKCYJNY

� CZĘŚĆ  I  WSTĘPNA ( PRZYGOTOWAWCZA ) – trwa średnio około 10min. ( 7 min)

Celem jej jest przygotowanie uczniów do realizacji zada ń dydaktycznych , występujących w części głównej ożywienie 
fizjologiczne, ruchowe i emocjonalne dziecka. Zajęcia rozpoczynamy na l ądzie zbiórk ą, powitaniem oraz sprawdzeniem 
stanu grupy , przekazujemy podstawowe wskazówki teoretyczne dotyczące głównego tematu lekcji, W dalszej kolejności 
przeprowadzamy rozgrzewkę na lądzie, po której ćwiczący udają się pod natryski.
Część wst ępna kontynuowana jest w wodzie , gdzie następuje rozgrzewka (często w formie zabawowej)
Ukierunkowana na zadania części głównej lub powtarzając już znane elementy

*każde kolejne zajęcia dobrze jest rozpoczynać od przypomnienia ćwiczeń z lekcji poprzedniej

� CZĘŚĆ II GŁÓWNA (WŁAŚCIWA) – około 30 minut.( 18min)

Dąży si ę w niej do pełnej realizacji celu lekcji . Część tą rozpoczynamy od przypomnienia elementów poznanych
wcześniej . Następnie rozpoczynamy nauczanie nowej umiej ętności . Przebieg części głównej powinien być stosunkowo 

intensywny – przerwy wypoczynkowe, w trakcie których nauczyciel udziela objaśnień powinny być tak dobrane, aby nie 
doprowadziły do marznięcia uczniów. Skoki do wody przeprowadzamy pod koniec tej części lekcji.doprowadziły do marznięcia uczniów. Skoki do wody przeprowadzamy pod koniec tej części lekcji.

Korekta ćwiczeń nie powinna zaburzać rytmu lekcji. Wskazówki powinny być krótkie, rzeczowe i bezpośrednie.
Pokaz, obja śnienie, przez instruktora zazwyczaj na ladzie ;
Wielokrotne powtarzanie ruchu, używając sprzętu pomocniczego, deski, makarony, korekta

*początkowo staramy się wplatać sporo ćwiczeń o charakterze zabawowym, szczególnie małe dzieci.

� CZĘŚĆ III KOŃCOWA – około 5 minut.( 5min)

W części tej staramy si ę doprowadzi ć układ kr ążenia i oddychania do pełnego wypoczynku . Stosujemy zabawy lub 
ćwiczenia uspakajające o małej intensywności z dużą ilością ćwiczeń oddechowych. Czas trwania zależy od

intensywności części głównej, a także stopnia zmęczenia ćwiczących.
Na lądzie przeprowadzamy krótk ą zbiórk ę i po sprawdzeniu stanu liczebnego grupy omawiamy zajęcia zwracając
uwagę na elementy, które rzutują na jakość procesu nauczania (błędy, zachowanie się uczniów itp.)



TYPOWY KONSPEKT ZAJĘĆ DLA OKREŚLONEGO TEMATU:

„ KOORDYNACJA PRACY RĄK I NÓG W KRAULU NA PIERSIACH”
POWINIEN ZAWIERAĆ:

MIEJSCE ZAJĘĆ; PŁYWALNIA „PINGWIN” BASEN SPORTOYW 25M.
CZAS ZAJĘĆ; 45 MIN
LICZEBNOŚĆ GRUPY: 15.
PRZYBORY / PRZYRZĄDY: DESKI - ÓSEMKI. 

OPIS CECH MOTORYCZNYCH OKREŚLAJĄCY POZIOM DANEJ GRUPY;

1. CELE: DOSKONALENIE KOORDYNACJI PRACY RĄK I NÓG W KRAULU NA PIERSIACH;

2. MOTORYCZNOŚĆ: DOSKONALENIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ, DOSKONALENIE SZYBKOŚCI I 
POPRAWNOŚCI STYLU;

3. UMIEJĘTNOŚCI: UCZEŃ POTRAFI PŁYWAĆ STYLEM GRZBIETOWYM, KLASYCZNYM, DELFINOWYM, 
KRAULEM – SKOORDYNOWANIE PRACY RĄK I NÓG W STYLU, POTRAFI PŁYWAĆ POD WODĄ;

4. WIADOMOSCI: ZNAJOMOŚĆ ZASAD PŁYWANIA KRAULEM NA PIERSIACH;

5. WYCHOWAWCZE: ZWRÓCENIE UWAGI  NA DYSCYPLINĘ;



TOK LEKCYJNY TREŚĆ CZAS      /     
ILOŚĆ
POWTÓRZEŃ

UWAGI:

1.CZĘŚĆ 
WSTĘPNA

Czynności 
organizacyjne

Zbiórka 
- sprawdzenie listy  
- omówienie zajęć 
- rozgrzewka

10min ZBIÓRKA W 
DWUSZEREGU.
(rozgrzewka na sucho w 
zamyśle, bez opisywania)

2. CZĘŚĆ 
GŁÓWNA

Ćwiczenia 
przygotowujące 

Realizacja tematu zajęć.
Zadania, ćwiczenia do realizacji tematu 
zajęć, do nauczenia określonego 
elementu.

Czas trwania w 
min. Całościowo 
30 min lub dla 
każdego 
ćwiczenia lub 
odległość w 
metrach. 

Co mamy na celu w danym 
ćwiczeniu.
Na co zwracamy uwagę.

metrach. 

3. CZĘŚĆ 
KOŃCOWA

Zabawa – ćwiczenia relaksacyjne.
Zbiórka po zajęciach, 
policzenie grupy.
Podsumowanie zajęć.

* część ta ma na celu rozluźnienie , 
odpoczynek, stabilizacje organizmu.

5min Zakończenie zajęć odbywa 
się na brzegu. 



BEZPIECZEŃSTWO                       
INSTRUKTORA DZIECKA

! Liczymy  grup ę na pocz ątku i na ko ńcu zajęć;
! Dzieci w zasi ęgu wzroku;
! Razem pływamy, razem si ę bawimy;
! Wymagaj zgłaszania wszelkich dolegliwo ści [równie ż wyjście do WC]; 
! Dostosowanie miejsca do poziomu ćwicz ących;
! Dostosowanie ćwiczeń do poziomu ćwicz ących;
! Trudne, nowe ćwiczenia wprowadzamy z asekuracj ą;
! Bądź konsekwentny;

PIERWSZE ZAJĘCIA 

� nie ufaj dzieciom gdy mówią, że potrafią pływać, sprawd ź to sam !!!

� Podziel grupy zależnie od stopnia umiejętność 

[ zawsze można awansować lub …..]

� Zapoznaj dzieci z regulaminem , wymagaj jego przestrzegania;

� Powiedz o swoich zasadach i wymaganiach;



Jak umiej ętnie korzysta ć z basenu?... Par ę mądrości czyli REGULAMIN pływalni…

Mimo, iż basen jest popularną formą spędzania wolnego czasu, często zapominamy o podstawowych czynnościach 
wymaganych przy korzystaniu z niego. Oto najbardziej podstawowe zasady:

* Obowiązkowo trzeba zabrać ze sobą strój kąpielowy, najlepiej jednoczęściowy, czepek oraz klapki basenowe. Przyda 
nam się także ręcznik, własne mydło oraz bielizna na zmianę

* Wszelkie przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie ciała, np. zegarek, kolczyki, łańcuszek, należy pozostawić 
w szatni

* W żadnym wypadku nie można korzystać z basenu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających 

* Do kąpieli nie można przystępować na czczo lub po obfitym posiłku. Przynajmniej 2 godziny wcześniej należy zjeść 
odpowiedni posiłek 

* Na basenie obowi ązuje bezwzgl ędny zakaz biegania , poniewa ż śliska posadzka mo że spowodowa ć 
przewrócenie, skakania.przewrócenie, skakania.

•Przed wej ściem do wody jak i po wyj ściu z wody nale ży dokładnie opłuka ć i przemy ć ciało pod prysznicem. 

* Szczególnie porą zimową należy pamiętać o jak najdokładniejszym osuszeniu całego ciała, włącznie z włosami, w celu 
uniknięcia przeziębienia i choroby. 

•W każdym obiekcie basenowym należy stosować się do regulaminu pływalni. Basen jest miejscem publicznym, dlatego 
bardziej niż gdziekolwiek jesteśmy narażeni na „złapanie” jakiejś choroby. 

Regulaminy na pływalniach zawierają podobne informacje, mogą jednak nieznacznie się różnić. Ze względu na te zmiany 
oraz bezpieczeństwo uczniów i własne, należy na pierwszych zajęciach dokładnie zapoznać grupy z zasadami 
korzystania z pływalni. Jak również utrwalać tą wiedzę każdorazowo na zajęciach.  



TEORIA PŁYWANIA
Poza oporami na ciało pływaka działa również ciśnienie wody, odczuwane w zależności od głębokości, na jakiej
przebywają. Powoduje ono zmiany w warunkach oddychania: co zmusza do intensywniejszej pracy mięśnie wdechowe,
wydech natomiast jest wspomagany przez ciśnienie wody, które naciska na płuca. W przypadku, gdy wydech
jest wykonywany do wody, musi być na tyle silny, aby powietrze wydostające się na zewnątrz pokonało parcie cieczy,
co zmusza do pracy mięśnie wydechowe.

Działanie wody na ciało w bezruchu.

Z chwilą rozpoczęcia ruchów zaczyna działać oporność wody względem ruchu.
Z chwilą zanurzenia się w wodzie na ciało człowieka ze wszystkich stron działa ciśnienie atmosferyczne i
ciśnienie hydrostatyczne , (które ro śnie wraz z gł ęboko ścią zanurzenia -górne warstwy wody pod
działaniem siły ciężkości naciskają na warstwy położone poniżej).
W zanurzeniu większe będzie ciśnienie na powierzchnię dolną naszego ciała. Wypadkowa ci śnień na
powierzchni na powierzchni ę doln ą i górn ą ciała zawsze skierowana jest do góry. Siła ta zwana j est
Siłą wyporu - równa jest ci ężarowi wody wypartej przez zanurzone ciało.Siłą wyporu - równa jest ci ężarowi wody wypartej przez zanurzone ciało.

Ciało pływaka w bezruchu tonie , gdy stosunek siły wyporu do siły ci ężkości równa si ę 1.
Fw   - 1
G    

Punktem przyłożenia siły ciężkości jest środek masy, a sił ciśnienia wody – środek wyporu. Ze względu na
mniejszą gęstość górnej części ciała u człowieka środek wyporu znajduje się nieco bliżej głowy aniżeli środek
masy. Ma to wpływ na opadanie kończyn dolnych do momentu 
aż oba punkty znajdą się w linii pionowej.
Przeniesienie rąk za głowę ma wpływ na 
utrzymanie ciała w równowadze.

Udowadnia to, że w zależności od stosunku siły wyporu i ciężkości, 
ciało pływaka może w bezruchu, unosić się, tonąć 
lub pozostawać w równowadze.



Woda charakteryzuje się całkiem różnymi właściwościami niż powietrze. Woda jest:

� przewodnikiem ciepła (25 razy lepiej przewodzi ciepło niż powietrze). Dlatego bardzo szybko 
odczuwamy ró żnicę temperatur mi ędzy środowiskiem wodnym a powietrzem podczas wej ścia do 
wody. 

� Posiada wi ększą gęstość (około 800 razy od powietrza), co przejawia si ę zwiększon ą sił ą oporu i 
tarcia. 
Siły tej nie odczuwamy podczas stania. Jest tym większa im większy jest przekrój poprzeczny ciała oraz 

prędkość ciała w wodzie. Dlatego podczas biegu w wodzie siła oporu jest znacznie większa niż podczas 
pływania w pozycji poziomej. Bez tej właściwości pływanie byłoby nie możliwe. 

� Siła wyporu zwana pływalno ścią.
Zależy od g ęstości ciała, która głównie jest zwi ązana z tkank ą mięśniow ą, tłuszczow ą, kośćcem 
oraz pojemno ścią życiow ą płuc. Im mniejsza g ęstość tym lepsza pływalno ść. 
Dzieci i kobiety na ogół posiadają lepszą zdolność do utrzymywania się na wodzie ponieważ ich kościec Dzieci i kobiety na ogół posiadają lepszą zdolność do utrzymywania się na wodzie ponieważ ich kościec 
i tkanka mięśniowa są znacznie lżejsze.

� Ciśnienie hydrostatyczne zwiększa si ę wraz ze wzrostem gł ęboko ści. 

� Falowanie wody . Najlepiej jest widoczne na otwartych akwenach wodnych. Powstaje głównie wskutek 
działania wiatru, w mniejszym stopniu mo że zostać wywołane pojazdami wodnymi lub osobami 
przebywaj ącymi w wodzie.
Uczący się pływać odczuwają nadmiernie falowanie wody. Wydawałoby się, że jest to mało istotne 
w rzeczywistości może komplikować naukę ze względu na zalewanie ust i nosa, utrudnianie przyjęcia 
pozycji poziomej na wodzie. 



TROCHĘ WIĘCEJ O OPORACH, SILE NOŚNEJ  I POWSTAJĄCYCH WIRACH….
Czyli to co ma wpływ na szybko ść pływania…

� OPÓR CZOŁOWY
- powstaje przy ruchu ciała w przód – działa przeciwnie do kierunku ruchu.
Wielko ść tego oporu zale ży głównie od kształtu i przekroju poprzecznego ciała oraz prędkości poruszania 
się pływaka i temperatury wody .  Zbyt duże uniesienie głowy i ramion nad powierzchnię wody obniża położenie 
bioder i nóg, a to wpływa na zwiększenie oporu czołowego.

� OPÓR WIROWY
- powstaje na skutek tworzących się wirów utworzonych z wody po opłynięciu ciała pływaka. Zjawisko to 
przyczynia się do powstania ujemnego ciśnienia w okolicach stóp i wpływa hamująco na ruch postępowy ciała 
pływaka. Różnica ciśnień powoduje wciąganie cząsteczek wody pod ciało pływaka w formie hamujących 
zawirowań. Na wielkość tych zawirowań może mieć wpływ nieodpowiednie położenie ciała, niedoskonałość 
techniki oraz budowa ciała (bardziej opływowy kształt ciała).

Zaburzenia ciśnienia wody są szczególnie widoczne w okolicach głowy, ramion i bioder. Każde zaburzenie ciśnienia 
tworzy fale, które kierują się do powierzchni wody. Najbardziej opływow ą pozycj ę przyjmuje pływak w pozycji 
tzw. po ślizgu . Badania udowadniają, że bardzo dużo znaczenie ma położenia ciała pływaka podczas pływania. tzw. po ślizgu . Badania udowadniają, że bardzo dużo znaczenie ma położenia ciała pływaka podczas pływania. 
Zwracając uwagę na to, że prędkość pływania można zwiększyć często niedużym nakładem pracy pływaka, ale 
poprzez zmniejszenie sił oporu wody ( technika pływania) a także poprzez zwiększenie siły napędowej (trening 
pływacki).

� OPÓR TARCIA
Wielkość tego oporu zależy w znacznym stopniu od gładko ści powierzchni ciała, g ęstości lepko ści wody, a 
także rodzaj kostiumu k ąpielowego.
Gładko ść powierzchni ciała ma wpływ na wielko ść siły tarcia, która powstaje na skutek tarcia mi ędzy 
cząsteczkami wody a poruszaj ącym si ę pływakiem.
Wszelkie badania nad strojami dążą do stworzenia gładkiej, śliskiej tkaniny o określonym kształcie, która będzie 
posiadała niższy współczynnik tarcia aniżeli powierzchnia ciała pływaka. Również ogolona skóra ma większą 
wrażliwość na przepływ wody. Mówi się, że przydzielane tory mają znaczenia na wielkość tego oporu, środkowe 
tory nazywane są potocznie szybkimi, ponieważ są najdalej oddalone od ściany pływalni. Co jednak na 
nowoczesnych pływalniach jest już wyeliminowane liną torową lub dodatkowym torem.



Wybitni pływacy poruszający się z określoną prędkością będą wydatkować mniej energii niż pływacy o

mniejszym zaawansowaniu. O koszcie energetycznym w dużej mierze decydują turbulęcje 
(chaotyczne, dodatkowe ruchy)

Przy analizie ruchów pływackich należy uwzględnić 3 SIŁY

1. NAPĘDOWA (efekt ruchów , które nadają ciału przyspieszenie do przodu)

2. HAMUJĄCA ( działa przeciwnie do siły napędowej);   

3. SIŁA OPORU WODY .

W pływaniu efektywnym duża wagę przykłada się do:

- odpowiedniej rotacji ciała w pływaniu kraulem na piersiach i kraulem na grzbiecie;

- pozycji opływowej ciała po odbiciu od ściany nawrotowej ;

- aerodynamicznego wkładania ręki do wody i jej ułożenia podczas podciągnięcia;

- opanowania dobrej techniki pływania, co wpływa na wyższą ekonomią ruchów.- opanowania dobrej techniki pływania, co wpływa na wyższą ekonomią ruchów.

W pływaniu występują poza wyżej wymienionymi siłami także WIRY wokół ciała pływaka. Wynika to z ciągłej, zmiennej

pracy ręki czy stopy. Szybkość pływania ma wpływ na wielkość zawirowań im szybciej płyniemy tym większe powstają

zawirowania.  

Wyróżniamy 3 rodzaje zawirowa ń:

� startowe; (powstaje w momencie gdy ręka lub stopa daje impuls napędowy);

� opływowe; (wynik zawirowania startowego);

� ogonowe; (jest efektem dążenia każdego płynu do przemieszczenia się z obszaru o wyższym ciśnieniu do 
obszaru o niższym ciśnieniu)



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


