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Wstęp 

Człowiek ma naturalną potrzebę ruchu,  przejawiającą się już od 

dzieciństwa. Poprzez ruch wyrażamy swoją osobowość: myśli, uczucia. Dzieci 

żyją w silnym związku emocjonalnym ze swoim ciałem, ruch jest wyrazem ich 

żywotności. Wychowanie fizyczne realizowane  w sali gimnastycznej lub na 

boisku szkolnym w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie 

zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich 

zainteresowań sportowych. To, a także potrzeba rywalizacji sportowej i 

aktywności fizycznej w różnych warunkach powoduje, że taką formą ruchu są  

zajęcia sportowo – rekreacyjne w wodzie. To przede wszystkim aktywny ruch, 

który ma dla wszystkich układów biologicznych człowieka znaczenie 

pozytywne. Ruch w środowisku wodnym poza ogromną radością przynosi 

szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego 

wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje 

wady postawy, przyśpiesza kurację odchudzającą, harmonijnie rozwija całe 

ciało, wzmacnia gorset mięśniowy. Zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie 

korzystnie wpływają na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, 

kształtują podstawowe cechy motoryczne, wyrabiają cechy osobowościowe, 

wpływają na rozwój społeczny poprzez współdziałanie w grupie i 

odpowiedzialność za drugą osobę. Jako zajęcia obligatoryjne realizują i 

rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie 

wolnym i prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Angażują zarówno 

uczniów zdolnych, jak i słabszych, czy średnio uzdolnionych, którzy chcą 

usprawnić i doskonalić swoje umiejętności. Dlatego też ważną rzeczą jest 

właściwy program prowadzonych zajęć, który spełniałby nadzieję i potrzeby 

uczniów, szkoły i nauczyciela prowadzącego, który pozwoli na stopniowe 

opanowanie prawidłowych nawyków ruchowych, dokładne poznanie i 

utrwalenie umiejętności oraz zachowań w środowisku wodnym. 



1. Koncepcja programu 

Naczelnym celem lekcji wychowania fizycznego na pływalni jest 

przygotowanie i wdrożenie uczniów do aktywnej bezpiecznej zabawy, nauki 

oraz relaksu w wodzie. Ruch w środowisku wodnym przynosi szereg 

korzystnych zmian fizjologiczno – funkcjonalnych,  dostarcza wiele radości, 

przyjemności, zadowolenia i satysfakcji, dlatego pragnę propagować tę formę 

ruchu wśród dzieci. Realizacja programu winna łączyć w sobie przyjemność 

przebywania w wodzie oraz kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. 

Prowadzone zajęcia spełnią konkretne zadania wychowawcze, kształcące i 

zdrowotne, stanowić będą integralną część zadań szkoły w kierunku 

prawidłowego rozwoju psycho – ruchowego dzieci. Innymi słowy, celem tych 

zajęć jest kształtowanie i upowszechnianie form spędzania czasu wolnego 

aktywnie zagospodarowanego – ruchowo w wodzie - spełnienie aspiracji w 

zakresie rywalizacji i rekreacji wodnej oraz zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 

uczniów. Zajęcia będą realizowane od września 2013 roku do czerwca 2014 

roku i prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego posiadających 

wymagane kwalifikacje zawodowe.  Zastosowanie odpowiednich środków, 

metod i form pracy oraz realizacja celów przedstawionych w tym programie 

mam nadzieję, że zapewni uczniom zarówno dużą atrakcję, jak i wysokie 

wartości dydaktyczno – wychowawcze.  

2. Organizacja pracy 

Adresatem programu są uczniowie klas III Szkoły Podstawowej Nr 5 przy 

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku. Uczniowie prezentują różny 

poziom sprawności fizycznej i umiejętności pływackich. Miejscem realizacji 

programu jest 25 – metrowa pływalnia oraz część rekreacyjna ze zjeżdżalnią. 

Czas i częstotliwość trwania zajęć - 45 minut, raz w tygodniu. 



Ilość uczniów na zajęciach: 15 - 20 osób (dwóch nauczycieli wychowania 

fizycznego). 

Zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci z klas III Szkoły Podstawowej są 

zajęciami obligatoryjnymi prowadzonymi w ramach zajęć usportowienia. Nauka 

odbywa się jednocześnie w dwóch grupach na różnych poziomach w zależności 

od umiejętności i stopnia zaawansowania. Sprzęt wykorzystywany podczas 

realizacji programu to: wałki (tzw. makarony), deski pływackie, piłki gumowe 

małe i duże, krążki, obręcze plastikowe, kosz do piłki koszykowej wodnej, 

drobne zabawki gumowe. 

3. Zadania szkoły 

- Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych w 

ramach lekcji usportowienia w klasach III Szkoły Podstawowej poprzez 

zapewnienie dostępu do pływalni oraz wykwalifikowanej kadry nauczycieli. 

- Tworzenie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej i wydolności 

organizmu uczniów poprzez zajęcia w środowisku wodnym. 

- Stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i 

wyrażania własnych przeżyć w zabawach i grach w wodzie. 

- Tworzenie warunków do kształtowania nawyków zdrowego stylu życia. 

- Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz 

dbałości o przestrzeganie zasad „Fair – play” w życiu i w sporcie. 

      4.  Zadania nauczyciela  

 Nauczyciel powinien przygotować lekcję zgodnie z zasadami doboru 

treści i organizacji wychowania i kształcenia. 

 Określić cel zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania zachowań, 

wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej. 



 Zadbać o przygotowanie przyborów i pomocy dydaktycznych 

potrzebnych do realizacji zadań. 

 Pomóc uczniom w zatroszczeniu się o własne zdrowie: kontrolować 

dbałość uczniów o higienę ciała, nie pozwalać choremu uczniowi 

uczestniczyć w zajęciach, przerwać udział w zajęciach uczniowi u którego 

wystąpiły objawy zziębnięcia, przypominać i uświadamiać zasady 

zachowania zdrowia. 

 Przejawiać opiekuńczy i wyrozumiały stosunek do uczniów, a 

jednocześnie wymagający i konsekwentny. 

 Zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas lekcji: kontrolować 

liczebność grupy przed, w trakcie i po zajęciach, natychmiast reagować na 

każdy sygnał wzywania pomocy i oznaki zmęczenia, a także 

niesubordynację uczniów, być stale obecnym w miejscu ćwiczeń. 

 Przeprowadzić lekcję z największym pożytkiem dla uczniów: odkrywać i 

usuwać przyczyny błędów wykonania czynności ruchowych, zachować 

natężenie wysiłku fizycznego w trakcie ćwiczeń. 

5. Zadania wychowawcze 

- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności 

fizycznej i zdrowia. 

- Kształtowanie pozytywnych cech osobowości: zdyscyplinowania, 

pracowitości, współpracy w grupie, odpowiedzialności, dążenia do realizacji 

określonego celu, odwagi poprzez pokonywanie własnych słabości i lęków. 

- Kształtowanie poszanowania zasad i regulaminów. 

- Wypracowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową. 

- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i 

poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz 

samokontroli i samooceny osiągnięć. 



- Rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, przestrzegania 

zasad i norm społecznych. 

- Kształtowanie wrażliwości i zrozumienia dla możliwości i ograniczeń innych. 

- Wywołanie zadowolenia, przyjemności i radości przebywania w wodzie. 

- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej – 

akceptacja goryczy porażki, umiejętność wyrażania radości z wygranej. 

6. Cele główne 

 Adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie 

negatywnych uczuć i lęków występujących niekiedy wśród dzieci. 

 Stworzenie optymalnych warunków do bezpiecznej rekreacji wodnej. 

 Wdrażanie do prawidłowych nawyków i postaw higienicznych 

(kształtowanie postawy dbałości o rozwój fizyczny i higienę ciała). 

 Ogólne usprawnienie organizmu, zwiększenie wydolności krążeniowo – 

oddechowej oraz wdrażanie do potrzeby „wodnej” aktywności fizycznej. 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez pokonywanie słabości i 

niedoskonałości, oraz zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności. 

 Działania profilaktyczne pod kątem zapobiegania wad postawy ciała. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie letniego wypoczynku nad 

wodą. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole oraz 

odpowiedzialności indywidualnej i grupowej. 

7. Cele szczegółowe 

Z zakresu umiejętności: 

- zadbanie o higienę ciała przed i po zajęciach,  

- ocena swoich umiejętności poprzez zabawy w wodzie, 

- różne formy wejścia do wody i wyjścia z wody, 



- wykonanie zanurzenia głowy pod wodę i poprawnego wydechu powietrza do 

wody, 

- wykonanie ćwiczeń wypornościowych, 

- prawidłowe wykonanie skoku do wody na nogi z siadu,  przysiadu i stania, 

- wyłowienie krążków z dna baseny po jego płytkiej stronie, 

- poślizg z deską po odbiciu z dna na piersiach, wydychanie powietrza do wody  

po zanurzeniu, 

- poślizg z deską po odbiciu z dna na grzbiecie, 

- praca NN do stylu kraulowego przy ścianie, z pomocą partnera, z deską lub 

wałkiem w formie zabaw, 

- praca NN do stylu grzbietowego przy ścianie, z pomocą partnera, z deską lub 

wałkiem w formie zabaw. 

Z zakresu wiadomości: 

- zasady bezpiecznego zachowania przed, w trakcie i po zajęciach na pływalni, 

- jakie czynności należy wykonać przed wejściem na pływalnie, 

- jak powinno się oswajać ze środowiskiem wodnym, 

- woda, jako jeden z żywiołów, który niesie wiele zagrożeń dla człowieka, 

- skutki lekkomyślnych kąpieli i skoków do wody w miejscach niebezpiecznych, 

- znajomość przepisów i zasad zabaw i gier w wodzie,  

- dbałość o higienę własnego ciała, 

- jak zachowuje się tonący. 

 



Z zakresu samodzielności: 

- uczeń potrafi wykonać wszystkie czynności samoobsługi przed  i po wyjściu z 

wody samodzielnie, 

- potrafi dostrzec różne niepokojące oznaki samopoczucia w wodzie (zmęczenie, 

zziębnięcie, skurcz) i jak najszybciej zgłosić je nauczycielowi, 

- zgłasza potrzeby fizjologiczne nauczycielowi w trakcie zajęć, 

- potrafi ocenić swoje umiejętności na tle grupy. 

Z zakresu motoryczności: 

- zwiększenie siły mięśniowej mięśni posturalnych, przez co zapobieganie 

powstawaniu wadom postawy ciała, 

- zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej, 

- poprawa wydolności – krążeniowo oddechowej (zwiększenie pojemności 

życiowej płuc), 

- wzmocnienie gorsetu mięśniowego. 

8. Sposoby osiągania celów 

a) Metody nauczania 

Odtwórcze i usamodzielniające: 

- zabawowo – klasyczna – podstawowa metoda stosowana na zajęciach, 

- zadaniowa- polega na określeniu zadania bez podawania sposobu jego 

wykonania, 

- zadaniowo – ścisła – polega na określeniu zadania i podania sposobu jego 

wykonania, 



- oparte na słowie ; nazwa czynności – ogranicza się do określenia czynności, 

musi być podana zwięźle, ale jednocześnie komunikatywnie, a także objaśnienie 

ruchu – podajemy słowne informacje mające na celu ułatwienie w procesie 

nauczania danej czynności ruchowej, 

- oparte na pokazie; metoda ta przekazuje uczniom informacje wizualną, 

dotyczącą danej czynności ruchowej. Pokaz może odbywać się na lądzie i w 

wodzie z wykorzystaniem demonstratora (nauczyciela lub ucznia) 

Metody nauczania ruchu:  

- syntetyczna – nauczania całego ruchu, 

- analityczna – rozbicie ćwiczenia na fragmenty, 

- kompleksowa – dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w 

całość. 

Dobór metod zależy przede wszystkim od realizacji poszczególnych celów i 

zadań zajęć oraz umiejętności uczniów. 

b) Formy nauczania 

 - frontalna z całą grupą, 

- indywidualna – ze względu na umiejętności i zaawansowanie uczniów, 

- zajęcia w zespołach, 

- drużyny, grupy, podgrupy, pary. 

     c)  Zasady nauczania 

 Świadomości i aktywności – dotyczy ucznia oraz nauczyciela i przejawia 

się w zrozumieniu celu nauczania, a także jego wspomagania przez ucznia 

i w stosowaniu przemyślanych ćwiczeń przez nauczyciela. Oznacza to, że 



uczeń zna cel swojej pracy, rozumie zadania oraz bierze aktywny udział w 

ich wykonaniu. 

 Poglądowości – realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie ruchu, a tym 

samym ze stworzeniem wyobrażenia o nim, co jest podstawą w 

przyswojeniu poszczególnych, nowych czynności. 

 Systematyczności i stopniowania trudności – ćwiczenia powinny być tak 

dobrane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom uczniów – od 

znanego do nieznanego, od prostego do złożonego, od łatwego do 

trudniejszego. Proces nauczania powinien przebiegać w sposób płynny i 

rytmiczny. 

 Trwałości – stosowanie takich form i metod, które w efekcie spowodują 

nauczenie się konkretnego ruchu, a następnie powtarzanie tego ruchu tak 

często, aby stał się nawykiem. 

 Dostępności – związana jest z uwzględnieniem i dostosowaniem się do 

właściwości rozwojowych, a co się z tym wiąże, do możliwości uczniów. 

 Indywidualizacji – polega na znajomości poziomu wszystkich ćwiczących 

i utrzymaniu równowagi zadań między grupą bardziej zaawansowaną, a 

jednostkami odbiegającymi od niej. Najwięcej czasu oraz wsparcia w 

zakresie oddziaływania psychologicznego i pedagogicznego, należy 

poświęcić uczniom, u których lęk stanowi wyraźną przeszkodę w 

realizacji programu. 

9. Treści nauczania 

- Zadania organizacyjne: regulamin pływalni, zasady bezpieczeństwa na 

pływalni i zapoznanie z obiektem, obowiązki ucznia na zajęciach. 

- Wstępne oswojenie z wodą: zejście w wyznaczonym miejscu do wody, 

chodzenie i bieganie po dnie pływalni w grupie i samodzielnie, oblewanie się 

wodą, zeskoki do płytkiej wody z przysiadu lub siadu, ćwiczenia 



ogólnorozwojowe kkg i kkd (rozgrzewka) przy poręczy lub ścianie pływalni, 

zanurzanie twarzy i głowy w wodzie, otwieranie oczu pod wodą, 

wstrzymywanie oddechu po pogłębionym wdechu, wydmuchiwanie powietrza 

do wody i wydłużony wydech do wody, opanowanie równowagi pionowej w 

wodzie, wyławianie przedmiotów nogami lub rękami poprzez nurkowanie. 

Rodzaje zabaw: Mycie się, Deszcz, Berek, Motorówki i Żaglówki, Zwiadowcy, 

Spłoszone mewy, Policz palce, Baraszkujące niedźwiedzie, Szczur wodny, 

Przekładanka, Pociąg w tunelu, Łowcy skarbów. 

- Ćwiczenia wypornościowe – nauka i doskonalenie ćwiczeń i zabaw: Korek, 

Meduza, Zatapiane miny, Pływaki, Strzałka, Bomba 

- Opanowanie wydechu do wody – ćwiczenia doskonalące przy ścianie pływalni 

oraz zabawy: Rozpylacz, Gotująca woda, Wyścig piłeczek. 

- Leżenie na piersiach (ćwiczenia oddechowe) – przy ścianie pływalni, ze 

współćwiczącym, z deską lub wałkiem, opanowanie równowagi poziomej leżąc 

przodem. Rodzaje zabaw: Ryby w sieci, Wesołe foki, Meduza, Kołyska, Kloc 

drewna, Holowanie, leżenie z makaronem, leżenie z deską. 

- Leżenie na grzbiecie – przy ścianie pływalni, ze współćwiczącym, z deską lub 

wałkiem, samodzielne leżenie na grzbiecie, opanowanie równowagi poziomej 

leżąc tyłem. Rodzaje zabaw: Łódka, Karuzela, Rozgwiazda, Holowanie, leżenie 

z makaronem, leżenie z deską. 

- Poślizgi na piersiach  – poślizg z odbiciem od dna basenu lub ściany pływalni 

z deską, makaronem, piłką lub bez przyboru oraz z pomocą współćwiczącego. 

Rodzaje zabaw: Strzałka, Holowanie, Ślizgacze, Kto dalej, Dalekie ślizgi. 

- Poślizgi na grzbiecie – poślizg z odbiciem od dna basenu lub ściany pływalni z 

deską, makaronem, piłką lub bez przyboru oraz z pomocą współćwiczącego. 

Rodzaje zabaw: Holowanie, Kto najdalej, Wyścig z holowaniem. 



- Wykonanie prostych skoków do wody – z siadu, przysiadu i stania na brzegu 

pływalni (do części płytkiej pływalni). Rodzaje zabaw: Kto dalej, Kto wyżej, 

Skoki do dziupli. Po opanowaniu skoków ze stania do wody uczeń otrzymuje 

tytuł „Skoczka”. 

- Zanurzanie głowy z elementami nurkowania. Rodzaje zabaw: Kto najdłużej, 

Wyławiacze skarbów, Policz palce, Kalkulator. 

- Praca NN (kraulowa) w położeniu na piersiach w formie zabaw – przy ścianie 

pływalni, ze współćwiczącym, z deską, makaronem, piłką, poprzez poślizgi na 

wodzie. Rodzaje zabaw:  Ślizgacz, Skaczące delfiny, Przepchnij tyczkę, Wyścig 

tratw, Wyścig z piłką, Dmuchana piłeczka. 

- Praca NN (kraulowa) w położeniu na grzbiecie  w formie zabaw – przy ścianie 

pływalni, ze współćwiczącym, z deską, makaronem, piłką, poprzez poślizgi na 

wodzie. Rodzaje zabaw: Przeciągnij tyczkę, Wyścig tratw, Wyścigi w parach. 

- Leżenie na wodzie i zmiana ułożenia ciała – przy ścianie pływalni, ze 

współćwiczącym. Rodzaje zabaw: Korkociąg, Pożar. 

- Piłka koszykowa wodna 

- Ćwiczenia i zabawy w wodzie o charakterze korekcyjnym – zapobieganie 

powstawaniu wad postawy poprzez kształtowanie nawyku prawidłowej postawy 

ciała, wzmocnienie mięśni posturalnych, ćwiczenia symetryczne RR (poślizgi, 

ćwiczenia z deską, makaronem i współćwiczącym), ćwiczenia oddechowe 

zwiększające pojemność życiową płuc, elongacja kręgosłupa. 

    10. Założone osiągnięcia uczniów  

- Uczniowie potrafić będą opisywać swoje samopoczucie w trakcie trwania 

zajęć oraz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i potrzeby,  

- Uczniowie poznają zasady bezpiecznego zachowania się w wodzie, 



 

-  Poprzez różne formy ruchu, zmiany ułożenia ciała na wodzie i zmiany 

sposobu oddychania, uczniowie zwiększą siłę mięśniową mięśni posturalnych 

odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała, wydolność krążeniowo - 

oddechową oraz potrafić będą swobodnie utrzymywać się na wodzie, 

- Uczniowie potrafić będą otwierać oczy pod wodą, skakać do wody na nogi, 

-  Uczniowie poznają ruchy pływackie RR i NN, potrafić będą przepłynąć z 

deską na piersiach lub na grzbiecie 25 metrowy tor pływacki,  

- Uczniowie potrafić będą nurkować i wyławiać różne przedmioty z dna basenu, 

wykonywać  poślizgi na wodzie na piersiach i grzbiecie,  

- Poprzez wdrożenie do samodzielnej aktywności ruchowej w wodzie uczniowie  

pokonają własne słabości i lęki, 

- uczniowie potrafić będą dbać o własne ciało zachowując prawidłową higienę 

osobistą przed i po zajęciach,  

- Uczniowie potrafić będą przestrzegać norm i zasad ustalonych przez 

instruktora, nawiązać motywującą i aktywizującą współpracę z instruktorem 

poprzez indywidualizację nauczania, 

- Uczniowie potrafić będą pokonywać trudności i podejmować wyzwania 

związane z nowymi zadaniami w wodzie,  

- Uczniowie potrafić będą zastosować zasady bezpieczeństwa poznane na 

zajęciach w nowych sytuacjach na otwartych akwenach, 

- Uczniowie potrafić będą prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożeń. 

 

 



11. Ocena i kontrola osiągnięć uczniów 

- Obserwacja zachowań i umiejętności w zakresie poruszania się w wodzie i 

opanowania czynności wynikających z treści nauczania (każda jednostka 

lekcyjna), 

- dyskusja w trakcie i po zakończonych zajęciach, 

- sprawdzian umiejętności po realizacji części zadań (wyniki wpisywane do 

„Karty oceny postępów ucznia w czynnościach ruchowych w wodzie”) 

- Końcowy sprawdzian umiejętności. 

     12. Ewaluacja programu 

W celu określenia posiadanych przez uczniów wiadomości w zakresie 

zachowania się na pływalni i umiejętności podstawowych ćwiczeń i zabaw w 

wodzie utworzona zostanie indywidualna Karta oceny postępów ucznia w 

czynnościach ruchowych w wodzie. Oceny dokonywać będzie nauczyciel 

prowadzący – na pierwszych zajęciach, po zakończeniu I semestru i na koniec 

roku szkolnego 2014/2015. Karta w załączniku.   

Na pierwszej lekcji uczniowie poddawani będą tzw. diagnozie wstępnej, 

czyli testowi, który pozwoli nauczycielowi określić poziom sprawności grupy. 

W teście zawarte będą  następujące zadania: zanurzanie głowy do wody, 

zanurzanie głowy do wody i wydmuchiwanie powietrza do wody,  skoki na nogi 

do wody (z siadu, przysiadu i stania), utrzymywanie się poziome na piersiach z 

głową w wodzie, utrzymywanie się poziome na grzbiecie, ćwiczenie 

wypornościowe „Korek”, poślizg na wodzie na piersiach z deską i bez przyboru 

„Strzałka”, poślizg na wodzie na grzbiecie z deską i bez przyboru, nurkowanie – 

wyławianie przedmiotów z dna basenu. Myślę, że powyższy program spełni 

oczekiwania przede wszystkim uczniów, rodziców, a także nauczycieli 

wychowania fizycznego i instruktorów pływania. 
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14. Załącznik  

Karta oceny postępów ucznia w czynnościach ruchowych w wodzie (Źródło – 

opracowanie własne). 

Zasady punktowania poziomu opanowania ruchów w wodzie. Kryteria oceny 

(Źródło – opracowanie własne). 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA OCENY POSTĘPÓW UCZNIA W CZYNNOŚCIACH RUCHOWYCH W WODZIE 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ……………………………………………………………………… 

KLASA: ……………………. 

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

Stopnie oswojenia i opanowania ruchów w wodzie 

 

Umiejętności 

Wrzesień 2014 

punktacja 

Styczeń 2015 

punktacja 

Czerwiec 2015 

punktacja 

Zanurzanie głowy do wody 

 

   

Zanurzania głowy do wody i wydmuchiwanie 

powietrza do wody 

   

Skoki do wody na nogi 

 

   

Utrzymanie się poziome na piersiach z głową w 

wodzie „Meduza” 

   

Utrzymanie się poziome na grzbiecie „Rozgwiazda” 

 

   

Ćwiczenie wypornościowe „Korek” 

 

   

Poślizg na wodzie na piersiach 

 

   

Poślizg na wodzie na grzbiecie 

 

   

Wyławianie przedmiotów z dna basenu 

 

   

 

 

Nauczyciel dokonujący oceny 



Zasady punktowania poziomu opanowania ruchów w wodzie: 

0 – uczeń nie potrafi wykonać zadania 

1 – poziom początkujący 

2 – poziom dobry 

3 – poziom bardzo dobry 

Kryteria oceny: 

Umiejętności Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 

Zanurzanie głowy do wody Potrafi zanurzyć twarz 

w wodzie 

 

Potrafi zanurzyć 

głowę w wodzie 

trzymając się brzegu 

pływalni 

Potrafi zanurzyć 

głowę w wodzie 

bez trzymania  

brzegu basenu 

Zanurzania głowy do wody i 

wydmuchiwanie powietrza do wody 

Potrafi zanurzyć głowę 

i wydmuchać powietrze 

trzymając się brzegu  

pływalni  

Potrafi zanurzyć głowę 

i wydmuchać powietrze 

trzymając deskę 

Potrafi zanurzyć głowę 

i wydmuchać powietrze 

bez trzymania deski 

Skoki do wody na nogi Potrafi wykonać skok  

do wody na nogi z  

siadu 

Potrafi wykonać skok  

do wody na nogi z  

przysiadu 

Potrafi wykonać skok  

do wody na nogi ze  

stania 

Utrzymanie się poziome na piersiach z 

głową w wodzie „Meduza” 

Potrafi wykonać leżenie 

na piersiach z głową w 

wodzie trzymając brzeg 

basenu  

 

Potrafi wykonać leżenie 

na piersiach z głową w 

wodzie trzymając  

deskę 

 

Potrafi wykonać leżenie 

na piersiach z głową w 

wodzie bez trzymania  

deski 

(RR w skos w górę) 

Utrzymanie się poziome na grzbiecie 

„Rozgwiazda” 

Potrafi wykonać leżenie 

na grzbiecie z głową na 

wodzie trzymając deskę 

 na piersiach 

Potrafi wykonać leżenie 

na grzbiecie z głową na 

wodzie trzymając deskę 

za głową 

Potrafi wykonać leżenie 

na grzbiecie z głową na 

wodzie bez deski  

(RR w skok w górę) 

Ćwiczenie wypornościowe „Korek” Potrafi zanurzyć się do  

wody i wykonać  

ćwiczenia trzymając 

brzeg pływalni 

Potrafi zanurzyć się do  

wody i wykonać  

ćwiczenie trzymając 

deskę 

Potrafi zanurzyć się do  

wody i wykonać 

ćwiczenie bez deski 

Poślizg na wodzie na piersiach  

(głowa w wodzie) 

Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie z makaronem 

 z odbicia od ściany 

 basenu  

Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie z deską 

z odbicia od ściany 

 basenu 

 

Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie („Strzałka”) 

 z odbicia od ściany 

 basenu wydmuchując  

powietrze do wody 

Poślizg na wodzie na grzbiecie Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie z deską na 

piersiach z odbicia od  

ściany basenu 

Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie (RR wzdłuż  

tułowia) z odbicia od  

ściany basenu 

Potrafi wykonać poślizg 

na wodzie (RR za  

głową wyprostowane) z 

odbicia od ściany 

 basenu 

Wyławianie przedmiotów z dna 

 basenu 

Wyławia przedmioty 

nogami 

Wyławia przedmioty  

poprzez przysiad  

i zanurzenie głowy 

Wyławia przedmioty  

poprzez nurkowanie 

(głębokość 1,25m) 



 


