
PROGRAM SZKOLENIA 

SPORTOWEGO W PŁYWANIU DLA 

KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ   

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 76 

WE WROCŁAWIU 

 
Specyfika, cele, zadania i treści szkolenia sportowego. 

 

Klasy I-III szkoły podstawowej.  

Wiek 7-9 lat. 

Etap szkoleniowy: podstawowy.  

 

Cele i zadania etapu: 

-adaptacja do środowiska wodnego, 

-nauka pływania stylem grzbietowym na poziomie podstawowym. 

 

Cele pośrednie etapu: 

1.Opanowanie umiejętności pływania. 

2.Wdrażanie edukacji prozdrowotnej. 

3.Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

4.Prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny. 



5.Przeciwdziałanie wadom postawy i ich korekta. 

6.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez 

całe życie. 

 

Cele nadrzędne etapu: 

1.Ujednolicenie standardów obowiązujących w wieloletnim i 

wieloetapowym procesie szkolenia. 

2.Zaszczepienie u dzieci i młodzieży miłości do sportu oraz do 

bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. 

3.Wszechstronny rozwój podstawowych umiejętności i funkcji 

przydatnych w innych dyscyplinach sportu. 

4.Wzmacnianie odporności organizmu na infekcje. 

5.Pływanie, jako podstawowa forma gimnastyki korekcyjnej. 

6.Standaryzacja procesu szkolenia, kontroli i testowania na wszystkich 

etapach nauczania i uczenia się pływania. 

 

Klasa I szkoły podstawowej 

Specyfika i zadania etapu–nauka pływania: 

1.Ćwiczenia adaptacyjne do środowiska wodnego ze szczególnym 

uwzględnieniem oddychania. 

2.Nauczanie podstawowych ruchów napędowych. 

3.Nauczanie i uczenie się pływania stylem grzbietowym. 

 

Szczegółowe cele szkolenia obejmujące treści szkolenia i wymagania 

szczegółowe (wiek 7 lat) 

Szczegółowe cele 
szkolenia 

Treści szkolenia Wymagania 
szczegółowe 



Nauczanie podstawowych 
czynności w wodzie: 
-umiejętność poruszania się 
w środowisku wodnym, 
-nauczanie zanurzania głowy 
do wody oraz prawidłowego 
oddychania, 
-nauczanie otwierania oczu 
podwodą. 

Ćwiczenia oswajające z 
wodą.  
Gry i zabawy zapoznające z 
wypornością: 
-gry i zabawy z elementami 
zanurzania głowy i 
wydechem, 
-ćwiczenia z 
wykorzystaniem przyborów, 
-ćwiczenia w pozycji 
pionowej. 

Uczeń potrafi: 
-prawidłowo wykonać 
zanurzenie w wodzie, 
-wykonać wydech do wody, 
-wykonać ćwiczenia i 
zabawy wypornościowe 

Nauczanie pozycji w wodzie i 
poślizgu: 
-leżenie na grzbiecie i 
piersiach, 
-nauczanie poślizgu na 
grzbiecie i piersiach. 

Ćwiczenia w leżeniu z 
pomocą partnera, z 
wykorzystaniem przyborów. 
Doskonalenie ćwiczeń 
wypornościowych. 
Ćwiczenia poślizgu z deską. 
Ćwiczenia poślizgu bez 
deski. 

Uczeń potrafi: 
-przyjąć postawę pionową z 
przyborem, 
-przyjąć pozycje poziomą z 
przyborem, 
-wykonać poślizg na 
piersiach i grzbiecie bez 
przyboru. 

Nauczanie zmiany pozycji 
ciała /stabilizacja/: 
-z ułożenia na piersiach do 
ułożenia na boku, 
-z ułożenia na piersiach do 
ułożenia na grzbiecie, 
-z ułożenia w pionie do 
ułożenie na grzbiecie i na 
piersiach 

Ćwiczenia w różnych 
ułożeniach ciała z 
wykorzystaniem ruchów 
nóg do kraula za pomocą 
przyborów i bez. 

Uczeń potrafi wykonać 
prawidłowe ruchy nóg do 
kraula w różnych pozycjach 
ciała. 

Nauczanie elementów 
nurkowania w głąb i w dal. 
Nauczanie wślizgu do wody: 
-wślizg do wody z różnych 
pozycji, 
-wślizg do wody z ruchami 
nóg do kraula na piersiach. 
 

Gry i zabawy z 
nurkowaniem i 
zanurzaniem głowy z 
wykorzystaniem przyborów. 
Ćwiczenia z zanurzaniem 
głowy w wodzie, poślizgów, 
ruchów nóg do kraula na 
piersiach. 
Ćwiczenia skoków do wody 
głębokiej z pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać nurkowanie w 
głąb na głębokość 1,5-2,0m, 
-wykonać nurkowanie w dal 
na odległość 5 m przy 
pomocy ruchów nóg do 
kraula, 
-wykonać wślizg do wody 
głębokiej z poślizgiem i 
ruchami nóg do kraula 

Nauczanie ruchów ramion i 
koordynacji w stylu 
grzbietowym: 
-nauczanie ruchów ramion 
do stylu grzbietowego, 
-doskonalenie ruchów 
ramion w stylu grzbietowym, 

Ćwiczenia techniki ruchów 
ramion do stylu 
grzbietowego. 
Ćwiczenia ruchów ramion z 
przyborem. 
Ćwiczenia koordynacji 
ruchów nóg i ramion w 
pływaniu na grzbiecie. 

Uczeń potrafi: 
-pływać samymi nogami do 
kraula na grzbiecie i na 
piersiach, 
-wykonać samodzielnie skok 
na nogi do wody głębokiej, 
-przepłynąć 25 m stylem 
grzbietowym. 



-koordynacja ruchów ramion 
i nóg z oddychaniem. 
 

Koordynacja poślizgu z 
odbicia od ściany z ruchami 
nóg i ramion 

 

 

 

 

Klasy II szkoły podstawowej.  

Specyfika i zadania etapu–nauka i doskonalenie pływania: 

-doskonalenie pływanie stylem grzbietowym 

- nauczanie i uczenie się pływania kraulem 

- nauczanie i uczenie się pływania stylem klasycznym 

 

Szczegółowe cele szkolenia obejmujące treści szkolenia i wymagania 

szczegółowe (wiek 8 lat) 

Szczegółowe cele 
szkolenia 

Treści szkolenia 

 
Wymagania 
szczegółowe 

Nauczanie i doskonalenie 
skoku startowego do stylu 
grzbietowego. Nauczanie 
nawrotu do stylu 
grzbietowego. 

Ćwiczenia odbicia od ściany. 
Ćwiczenia szybowania i 
pływania nogami pod wodą 
po odbiciu od ściany. 
Ćwiczenia jw. z koordynacją 
pierwszego cyklu ramion. 
Skoki na sygnał startowy. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 
ściany. Ćwiczenia obrotu. 
Ćwiczenia pełnego nawrotu 
do st. grzbietowego. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać odbicie od ściany 
pływalni i przepłynąć 
podwodą nogami do stylu 
grzbietowego, 
-wykonać skok startowy do 
stylu grzbietowego, 
-wykonać nawrót do stylu 
grzbietowego 

Nauczanie i doskonalenie 
ruchów ramion do kraula: 
-nauczanie ruchów ramion 
do kraula, 
-koordynacja ruchów 
ramion i nóg z 
oddychaniem. 

Ćwiczenia ruchów ramion z 
przyborem. Ćwiczenia 
techniki ruchów ramion do 
kraula. Ćwiczenia 
koordynacji ruchów nóg i 
ramion w kraulu. 

Uczeń potrafi: 
-pływać ramionami do 
kraula z przyborem, 
-skoordynować ruchy 
ramion z ruchami nóg 
podczas pływania, 



-skoordynować ruchy 
ramion z oddychaniem 
podczas pływania, 
-pływać w pełnej 
koordynacji ruchów nóg i 
ramion z oddechem 

Nauczanie skoku startowego 
na głowę do kraula. 
Nauczenie nawrotu do 
kraula 

Ćwiczenia wślizgu do wody z 
pływaniem nogami do 
kraula. Ćwiczenia skoku z 
pozycji pośrednich/klęku, 
przysiadu, opadu/. 
Ćwiczenia skoku z pozycji 
startowej z szybowaniem, 
ruchami nóg i pierwszym 
cyklem ramion. Ćwiczenia 
przewrotu w przód w 
wodzie. Ćwiczenia 
dopłynięcia do ściany z 
obrotem. Ćwiczenia 
nawrotu z szybowaniem i 
przejściem do pływania. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać skok startowy do 
kraula, 
-wykonać nawrót do kraula 
z szybowaniem i przejściem 
do pływania. 

Nauczanie techniki ruchów 
nóg do st. klasycznego: 
-nauczanie techniki ruchów 
nóg z przyborem i bez, 
-doskonalenie ruchów nóg 
w ułożeniu na grzbiecie i 
piersiach, 
-doskonalenie ruchów nóg z 
przyborami. 

Ćwiczenia techniki ruchów 
nóg do st. klasycznego w 
pozycjach-stojąc przy 
ścianie, w pływaniu na 
grzbiecie. Ćwiczenia ruchów 
nóg z przyborem. Ćwiczenia 
ruchów nóg z ramionami 
wzdłuż tułowia. 

Uczeń potrafi: 
-prawidłowo wykonać ruchy 
nóg do st. klasycznego z 
przyborem, 
-prawidłowo wykonać ruchy 
nóg do st. klasycznego z 
ramionami wzdłuż tułowia. 

Nauczanie ruchów ramion 
do st. klasycznego i 
koordynacji z oddychaniem: 
-nauczanie „chwytu wody” 
–propeller, wiosełkowanie 
dłońmi, 
-nauczanie kolejnych faz 
ruchu: pociągnięcia i 
przeniesienia, 
-koordynacja ruchów 
ramion z oddychaniem. 

Ćwiczenia „chwytu wody”–
wiosełkowanie dłońmi 
(propeller).Ćwiczenia 
„chwytu wody” z ruchami 
nóg do delfina lub kraula. 
Ćwiczenia faz ruchu 
pociągnięcia i przeniesienia 
z ruchami nóg do kraula. 
Ćwiczenia ruchów ramion z 
przyborem między nogami. 
Ćwiczenia ruchów ramion w 
koordynacji z ruchami nóg i 
oddychaniem. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać wiosełkowanie 
dłońmi w położeniu na 
piersiach, 
-pływać ramionami do st. 
klasycznego z pomocą 
ruchów nóg do kraula lub 
delfina, 
-pływać ramionami do st. 
klasycznego z pomocą 
ruchów nóg do kraula lub 
delfina w koordynacji z 
oddychaniem. 

Nauczanie koordynacji 
ruchów ramion, nóg i 
oddychania w stylu 
klasycznym: 

Ćwiczenia ruchów ramion 
do st. klasycznego z 
przyborami, z ruchami nóg 
do delfina lub kraula. 

Uczeń potrafi: 
-pływać za pomocą ramion 
do st. klasycznego w 
koordynacji z oddychaniem i 



-doskonalenie ruchów 
ramion z przyborami lub 
ruchami nóg do kraula i 
delfina, 
-doskonalenie ruchów nóg z 
deską lub ramionami 
ułożonymi wzdłuż tułowia, 
-ruchy ramion w koordynacji 
z oddychaniem, 
-ruchy nóg w koordynacji z 
oddychaniem, 
-ruchy nóg i ramion w 
koordynacji z oddychaniem. 

Ćwiczenia ruchów ramion z 
oddychaniem. Ćwiczenia 
ruchów ramion w 
koordynacji z oddychaniem, 
ruchów nóg do delfina lub 
kraula. Ćwiczenia 
koordynacji ruchów ramion, 
oddychania i ruchów nóg do 
st. Klasycznego. Ćwiczenia 
pływania stylem klasycznym 
w pełnej koordynacji. 

z pomocą ruchów nóg do 
kraula i delfina, 
-pływać stylem klasycznym 
w pełnej koordynacji. 

 

 

Klasy III szkoły podstawowej.  

Specyfika i zadania etapu–nauka i doskonalenie pływania: 

-doskonalenie pływania stylem, grzbietowym, kraulem i stylem 

klasycznym. 

-nauczanie i uczenie się pływania delfinem oraz technik pływania 

podwodnego. 

-wprowadzenie elementów techniki pływania sportowego i elementów 

składowych wyścigu pływackiego: 

a. doskonalenie sportowych technik pływackich, 

b. starty, 

c. nawroty. 

 

Szczegółowe cele szkolenia obejmujące treści szkolenia i wymagania 

szczegółowe (wiek 9 lat) 

Szczegółowe cele 
szkolenia 

Treści szkolenia 

 
Wymagania 
szczegółowe 

Nauczanie ruchów nóg do 
delfina: 
-nauczanie ruchów nóg do 
delfina z przyborem, 

Ćwiczenia techniki ruchów 
nóg i tułowia do delfina. 
Ćwiczenia ruchów nóg i 
tułowia do delfina z 

Uczeń potrafi: 
-pływać nogami do delfina 
w pozycji na grzbiecie,  



-nauczanie ruchów nóg do 
delfina z zmianą pozycji 
ciała, 
-ruchy nóg do delfina w 
pływaniu podwodą. 

przyborem. Ćwiczenia 
ruchów nóg i tułowia do 
delfina w różnych pozycjach 
ciała. Ćwiczenia ruchów nóg 
do delfina pod wodą. 

-pływać nogami do delfina z 
przyborem w pozycji na 
boku i na piersiach, 
-wykonywać ruchy nogami 
do delfina w pozycji 
pionowej. 

Nauczanie nawrotu i skoku 
startowego do st. 
klasycznego: 
-nauczanie podwodnej 
techniki ruchów ramion w 
pierwszym cyklu po starcie i 
nawrocie, 
-nauczanie koordynacji 
ruchów ramion i nóg w 
pierwszym cyklu po starcie i 
nawrocie, 
-nauczanie nawrotu do st. 
klasycznego, 
-nauczanie skoku 
startowego do 
st.klasycznego. 

Ćwiczenia techniki ruchów 
ramion w pływaniu pod 
wodą. Ćwiczenia ruchów 
nóg w pływaniu pod wodą. 
Ćwiczenia koordynacji 
ruchów ramion i nóg w 
pływaniu pod wodą. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 
ściany stylem klasycznym. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 
ściany i wykonaniu obrotu. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 
ściany, wykonania obrotu 
wraz z szybowaniem i 
wykonaniem pierwszego 
cyklu ruchu ramion i nóg 
pod wodą. Doskonalenie 
skoku startowego do kraula. 
Ćwiczenia skoku startowego 
do st. klasycznego –wejścia 
do wody. Ćwiczenia skoku 
startowego do st. 
klasycznego z wykonaniem 
pierwszego cyklu ruchu 
ramion oraz nóg podwodą i 
przejściem do pływania. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać pierwszy cykl 
ruchu ramion i nóg pod 
wodą po starcie i nawrocie, 
-wykonać nawrót do st. 
klasycznego, 
-wykonać skok startowy do 
st. klasycznego 

Nauczanie ruchów ramion 
do delfina i koordynacji z 
ruchami nóg i oddychaniem: 
-nauczanie chwytu wody 
(propeller), 
-nauczanie techniki 
poszczególnych faz ruchów 
ramion do delfina, 
-nauczanie koordynacji 
ruchów ramion i nóg w 
pływaniu delfinem z 
oddychaniem. 

Ćwiczenia chwytu wody z 
ruchami nóg do delfina. 
Ćwiczenia faz podwodnych i 
przenoszenia ramion do 
delfina. Ćwiczenia faz 
podwodnych ruchów 
ramion w koordynacji z 
ruchami nóg do delfina. 
Ćwiczenia koordynacji 
ruchów ramion z ruchami 
nóg i oddychaniem w 
pływaniu delfinem. 

Uczeń potrafi: 
-wykonać ruchy ramion w 
fazach podwodnych w 
koordynacji z ruchami nóg 
do delfina, 
-pływać delfinem w pełnej 
koordynacji 

Nauczanie nawrotu i skoku 
startowego do delfina: 
-nauczanie nawrotu, 

Ćwiczenia w pływaniu pod 
wodą nogami do delfina. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 

Uczeń potrafi: 
-pływać nogami do delfina 
pod wodą, 



-nauczanie skoku 
startowego. 

ściany i wykonania obrotu. 
Ćwiczenia dopłynięcia do 
ściany i wykonania obrotu, 
szybowania i pływania 
nogami do delfina pod 
wodą. Doskonalenie skoku 
startowego do kraula i st. 
Klasycznego. Ćwiczenia 
skoku startowego oraz 
pływania nogami do delfina 
pod wodą. Ćwiczenia skoku 
startowego i pływania 
nogami do delfina pod wodą 
oraz przejścia do pływania 
delfinem 

-wykonać obrót po 
dopłynięciu do ściany 
delfinem, 
-wykonać pełen nawrót do 
delfina, 
-wykonać skok startowy z 
ruchami nóg pod wodą 
nogami do delfina z 
płynnym przejściem do 
pływania na dystansie 
delfinem 

Doskonalenie poznanych 
elementów technik 
pływania, nawrotów i 
skoków startowych 
Poznanie przepisów 
pływania i udział w 
zawodach 

Ćwiczenia poznanych 
elementów w pływaniu 
nogami, ramionami i w 
pełnej koordynacji. 
Ćwiczenia nowych 
elementów doskonalących 
technikę pływania. 
Zapoznanie się z przepisami 
pływania. Udział w pokazie 
umiejętności pływackich i 
zawodach pływackich. 

Uczeń potrafi: 
-pływać wszystkimi stylami, 
-doskonalić swoje 
umiejętności pływackie w 
dalszym szkoleniu 
sportowym, 
-doskonalić swoje 
umiejętności pływackie w 
aktywności życiowej, 
-uczeń zna podstawowe 
przepisy pływania, 
-uczeń podejmuje próbę 
udziału w zawodach 
pływackich. 

 


