
KONSPEKT LEKCJI
pływanie

TEMAT: Nauczanie wydechów do wody. 

Cele główne: 
Umiejętności:  uczeń  potrafi  poprawnie  wykonać  zanurzenie
głowy do wody. 
Wiadomości:  uczeń  zna  zasadę  działania  wyporności  wody.
Sprawność motoryczna: uczeń jest zdolny do samodzielnego
wykonania wydechu do wody. 
Akcent wychowawczy: uczeń właściwie reaguje na polecenia
nauczyciela. 
Miejsce zajęć: kryta pływalnia 
Ilość uczniów: 18 osób
Klasa: IV e 
Czas trwania: 45 min.
Przybory: makarony, deski, balony, krążki 
Prowadzący: instruktor pływania

Tok lekcji

Część organizacyjna
       1.Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności , sprawdzenie
przygotowania uczniów do zajęć.

2.W dwuszeregu sprawdzenie strojów kąpielowych, nie 
ćwiczący siadają na ławce.
        3.Nastawienie do aktywnego udziału w lekcji. Podanie 
tematu zajęć oraz motywacja do aktywnego udziału w lekcji. 
       4.Niećwiczący przygotowują przybory do ćwiczeń. 

Część główna
       1.Rozgrzewka na lądzie:-naprzemianstronne krążenia 
ramion w przód i w tył,- skłony w przód, przysiady, krążenia 
tułowia, krążenia bioder w prawą i lewą stronę, krążenia głowy 
w prawą i lewą stronę oraz potakiwanie i powątpiewanie,
       2. Przejście pod prysznic.
       3. W wodzie spłoszone mewy: na sygnał nauczyciela 
ćwiczący jak najszybciej starają się dobiec do wyznaczonego 
miejsca (ściana, brzeg) motorówki i żaglówki, na sygnał  
żaglówki , uczniowie będący w wodzie naśladują uniesionymi w 
górę rękami żagle oraz cichym głosem szum wiatru. Na sygnał  



motorówki  biegają naśladując głosem warkot motoru, a 
rękoma  trzymanie kierownicy z balonikiem. Dzieci trzymają 
baloniki. Na sygnał prowadzącego podrzucają baloniki i 
dmuchają tak aby baloniki nie spadły do wody. 
Rozpoczęcie i zakończenie każdego ćwiczenia na znak 
prowadzącego, zwracanie uwagi na poprawność wykonywania 
ćwiczeń, głębokość do poziomu pasa, nauczyciel zwraca uwagę 
na bezpieczeństwo.
     4.Nauczanie wydechu do wody- „sprężynki” na sygnał 
prowadzącego dzieci jak najszybciej skaczą obunóż do połowy 
basenu, deski pływają po wodzie. Dzieci nurkują pod 
wyznaczone przez siebie deski i starają się podrzucić je jak 
najwyżej. Wydmuchiwanie powietrza do wody po zanurzeniu 
głowy. 
    5.Uczniowie wykonują przysiad, po czym wyskakują do góry 
wykonując głęboki wdech, a następnie wracają do pełnego 
zanurzenia w przysiadzie, tam głośno wypuszczają powietrze.   
    6.Uczniowie starają się wyłowić wrzucone przez nauczyciela 
przedmioty. Wygrywa ten, który wyłowi najwięcej przedmiotów,
pereł. 
   7.Tor przeszkód: trzech ćwiczących trzymają deski na wodzie 
stojąc w odstępach 2m. Pozostali pokonują tor pod deseczką i 
wdech wynurzając się między deseczkami. Wygrywa ten rząd, 
który pierwszy pokona tor poprawnie.
  8.Dzieci biegają w wodzie, na sygnał prowadzącego wykonują 
wdech, zanurzają się wyciągając ręce nad wodę, klaszczą. W 
trakcie klaskania wykonują długi wydech. 
 9. Uczniowie odliczają do dwóch, koło obraca się w lewo lub w 
prawo. Na sygnał prowadzącego jedynki kładą się na wodzie na 
plecach, z nogami skierowanymi do środka koła, a dwójki 
obracają koło. Na .gwizdek prowadzącego następuje zmiana. 
10. Wydechy do wody w połączeniu z naprzemianstronnymi 
ruchami nóg trzymając się ściany basenu.
11. Uczniowie skaczą kolejno do wody na nogi. W czasie lotu 
klaszczą. Wygrywa uczeń, który wykona najwięcej klaśnięć. 
Objaśnienia prowadzącego są krótkie i zrozumiałe. Grupa 
ustawiona jest w rzędzie, rozsypce, kole.
12. Uspokojenie organizmu, 10 wydechów do wody
13. Uczniowie starają się usiąść na dnie basenu i oburącz 
dotknąć prawej stopy, naśladując nakładanie skarpetki. Na 
sygnał zmieniają stopę.



Część końcowa
1.Zbiórka, omówienie lekcji, zwrócenie uwagi na popełniane 
błędy, pochwalenie osób najlepiej wykonujących ćwiczenia
2 . Na brzegu basenu, nie ćwiczący zbierają sprzęt i odnoszą na
wskazane miejsce.
3. Zachęcanie uczniów do korzystania z rodzicami z pływalni w 
czasie wolnym
4. Podanie kilku ćwiczeń do wykonania w domu.
5. Pożegnanie. 
6. Rozejście się do szatni.

Konspekt opracowała Karolina Jarkowska


