
Zestawienie ćwiczeń do nauczania kraula na grzbiecie 

 

Jak wspomniano wcześniej, łatwość oddychania a także bezpośredni kontakt z nauczycielem 

decyduje o tym, że techniki tej uczymy jako pierwszej. Ponadto, uczniowie potrafią 

wykonywać już podstawowe ruchy z zakresu tego sposobu pływania i w związku z tym 

nauczanie jest nieco łatwiejsze i zabiera, w odróżnieniu od pozostałych technik stosunkowo 

mało czasu. Poprzedzone ono jest bardzo dokładnym pokazem w wodzie, z uwzględnieniem 

pływania pełnym stylem (obserwacja z lądu - różne ustawienie) oraz poszczególnych 

elementów pływania samymi ramionami i nogami. W trakcie pokazu przekazujemy uczniom 

informacje dotyczące wykonywanych przez demonstratora ruchów pływackich [18, 22].  

Ćwiczenia ruchów nóg 

 

Na ladzie:  

1. W siadzie na ławeczce - naprzemianstronne ruchy nóg (prawidłowe ułożenie stóp - 

kontrolowane przez ćwiczącego).  

2. W leżeniu tyłem na ławeczce lub materacu - naprzemianstronne ruchy nóg.  

3. W siadzie na brzegu pływalni - praca nóg nad powierzchnią wody -dotknięcie wody 

podeszwami stóp.  

4. W siadzie na brzegu basenu, stopy ugięte podeszwowo, palce skierowane do wewnątrz, 

nogi wpuszczone do wody - naprzemianstronne ruchy nóg (wychlapywanie wody).  

W wodzie:  

5. Leżenie na grzbiecie, chwyt prostymi ramionami za głową za brzeg basenu - 

naprzemianstronne ruchy nóg.  

6. W dwójkach, ćwiczący leży na grzbiecie, partner podtrzymuje głowę -w miejscu ruchy 

nóg.  

7. To samo ćwiczenie w ruchu.  

8. Z deską pływacką ułożoną nad kolanami - naprzemianstronne ruchy nóg.  

9. To samo, z deską pływacką ułożoną z tyłu za głową na wyprostowanych ramionach.  

10. Ruchy nóg z deską pływacką trzymaną z tyłu za głową jednym ramieniem - drugie wzdłuż 

tułowia.  

11. Bez deski, ramiona wzdłuż tułowia - z odbicia od ściany pływalni - naprzemianstronne 

ruchy nóg.  

12. Bez deski, ramiona z tyłu za głową - z odbicia od ściany basenu.  

13. To samo bez deski, jedno ramię przy tułowiu, ugięte w stawie łokciowym pod kątem 

prostym - przedramię wystaje nad powierzchnię, drugie ramię z tyłu za głową.  

14.Naprzemianstronna praca nóg - ramiona z przodu, wyciągnięte nad powierzchnię wody.  

15.Pływanie samymi nogami ze zmiennym tempem.  

16.Pływanie przy pomocy samych nóg z podrzucaniem i chwytem piłki.  

17.Pływanie dłuższych odcinków ze zmianą ułożenia ramion ( jedno ramię z tyłu za głową - 

drugie wzdłuż tułowia, oba ramiona z tyłu za głową, jedno ramię uniesione nad powierzchnię 

wody - drugie z tyłu lub wzdłuż tułowia, itp.)  

18. Pokonywanie krótkich odcinków z maksymalną prędkością.  

Uwaga: przy doskonaleniu ruchów nóg wskazane jest używanie płetw.  

Ćwiczenia ruchów ramion 



 

Na ladzie:  

1. W staniu, naprzemianstronne krążenia ramion do tyłu.  

2. To samo z właściwym ustawieniem (jak przy kraulu na grzbiecie) dłoni.  

3. To samo ćwiczenie z akcentowaniem oddechu na jedną rękę.  

W wodzie:  

1. Stojąc, naprzemianstronne ruchy ramion do tyłu (z akcentowaniem oddechu na jedną rękę).  

2. Leżenie na grzbiecie, stopy oparte o brzeg pływalni - ciągłe, naprzemianstronne ruchy 

ramion.  

3. Leżenie na grzbiecie, współćwiczący podtrzymuje za stopy -naprzemianstronne ruchy 

ramion (w miejscu, w ruchu).  

4. Pływanie z deską - jednoczesna praca ramion (zwrócenie uwagi na ich napięcie w wodzie 

podczas efektywnych faz ruchu).  

5. "Dokładanka" z deską chwyt nad kolanami.  

6. "Dokładanka" z deską chwyt za głową.  

7. Pływanie z deską między kolanami i udami - naprzemianstronne ruchy ramion.  

8. Bez deski, naprzemianstronne ruchy ramion.  

9. Ruchy ramionami do kraula na grzbiecie ze zmienną prędkością.  

UWAGA: przy ćwiczeniach doskonalących ruchy ramion należy stosować łapki pływackie 


