
Zestawienie ćwiczeń do nauczania kraula na piersiach 
Kraul na piersiach, ze względu na podobieństwo ruchów do kraula na 
grzbiecie, (a także ich naturalny naprzemianstronny przebieg) znajduje się 
na drugim miejscu w nauczaniu technik pływania. Zadecydował o tym 
trudny do wykonania element jakim jest oddychanie. Prawidłowy wdech 
wymaga wykonania skrętu głowy w lewo lub w prawo (bez jej podnoszenia). 
Wydech następuje do wody po powrocie głowy do pozycji wyjściowej. 
Nauczanie kraula na piersiach powinien poprzedzić bardzo wszechstronny 
pokaz, a także objaśnienie dokonane przez prowadzącego z lądu. 
Ćwiczenia ruchów nóg 
 
Na ladzie: 
1. Leżenie przodem na ławeczce lub podwyższeniu, naprzemianstronne 
ruchy nóg (właściwe ułożenie stóp). 
2. To samo na brzegu pływalni, nogi uderzają o wodę. 
W wodzie: 
3. Ruchy nóg z przytrzymywaniem się prostymi ramionami za brzeg 
pływalni, głowa uniesiona nad powierzchnią wody. 
4. To samo z wydechem do wody. 
5. Ćwiczenie ruchów nóg z partnerem przytrzymującym wyprostowane 
ramiona ćwiczącego; bez oddechu (w miejscu, w marszu). 
6. To samo ćwiczenie z oddychaniem (w miejscu, w marszu). 
7. Odbicie od brzegu pływalni; ruchy nóg w poślizgu na piersiach - bez 
oddechu. 
8. To samo, z wydechem do wody. 
9. Ruchy nóg z deską głowa zanurzona między wyprostowanymi 
ramionami, wydech do wody. 
10.To samo, z głową nad powierzchnią wody. 
11. Naprzemianstronne ruchy nóg z deską z oddychaniem (wdech przez 
podniesienie głowy). 
12.Ruchy nóg bez deski i bez oddychania (wydech do wody). 
13.Ruchy nóg, jedno ramię z przodu - drugie przy biodrach, wdech przez 
skręt głowy. 
14.Ruchy nóg z ramionami wyprostowanymi przed sobą. 
15. Praca nóg z ramionami wzdłuż tułowia. 
UWAGA: przy doskonaleniu ruchów nóg wskazane jest używanie płetw. 
 
 

Ćwiczenia ruchów ramion 
 

Na ladzie: 

1. W opadzie naprzemianstronne krążenia ramion w przód. 

2. W opadzie, ruchy kraulowe ramion. 

3. Kraulowe ruchy ramion w opadzie tułowia, ze skrętem głowy. 



W wodzie: 

4. W opadzie, w rozkroku, głowa nad wodą, naprzemianstronne ruchy 

kraulowe (zaznaczyć poszczególne fazy - od chwytu wody do zakończenia 

odepchnięcia). 

5. Kraulowe ruchy rąk z głową zanurzoną w wodzie - długi wydech do wody 

ustami. 

6. W opadzie, kraulowe ruchy jednego ramienia z oddychaniem; skręt 

głowy - wdech (ustami), powrót - wydech. 

7. To samo, drugie ramię. 

8. W opadzie, kraulowe ruchy ramion z oddychaniem 

- w staniu, 

- w chodzie. 

9. Ćwiczenia ruchów ramion w leżeniu przy ścianie pływalni, nogi oparte o 

brzeg 

- bez oddychania, 

- z oddychaniem. 

10. To samo, ze współćwiczącym podtrzymującym stopy ćwiczącego 

- w staniu, bez oddychania, 

- w staniu, z oddychaniem, 

- w marszu, bez oddychania, 

- w marszu, z oddychaniem. 

11. Pływanie samymi ramionami w poślizgu na piersiach, z deską 

- bez oddychania, 

- z oddychaniem. 

12. W poślizgu na piersiach, z deską w przodzie, trzymaną prostymi 

ramionami, głowa zanurzona w wodzie; ruchy jednego ramienia z 

oddychaniem (nogi wykonują pracę podtrzymującą). 

13. To samo ćwiczenie, ruchy drugiego ramienia. 

14. Kraulowe ruchy ramion z deską bez oddychania. 

15. Pływanie ramionami do kraula z oddychaniem 

- wdech co drugi ruch (na jedną stronę), 

- wdech co trzeci ruch (na obie strony), 

- zmienne oddychanie, 

- pływanie w zmiennym tempie. 


