
Nauczanie koordynacji pracy ramion, nóg i 

oddychania  

 

W pływaniu tym stylem stosowana jest koordynacja, w której na dwa ruchy nóg 

przypada jeden cykl pracy ramion z oddechem. Spotyka się również koordynację, 

w której oddech przypada na dwa lub więcej cykli rąk. W początkowej fazie 

nauczania ,,delfina" stosujemy pierwszą odmianę, w której łączymy dwa ruchy nóg 

z jednym cyklem pracy rąk wraz z oddechem.  

 

- W poślizgu na piersiach, delfinowa praca nóg, praca jednego ramienia 

(„dokładanka") co 3, 2 ruch nogami (z oddechem).  

- Jak wyżej, praca drugiego ramienia.  

- To samo ćwiczenie, ramiona pracują na zmianę (z oddechem).  

- W poślizgu, delfinowa praca nóg, co 4 ich ruch, praca ramion z oddychaniem).  

- Jak wyżej, praca ramion co 3 ruch nóg (z oddychaniem).  

- Jak wyżej, praca ramion co 2 ruch nóg. - Jak wyżej, oddech co drugi ruch 

ramion.  

- Pływanie delfinem „dwuuderzeniowym" ze zmienną prędkością, oddech na każdy 

cykl pracy ramion.- 

- Pływanie delfinem „dwuuderzeniowym" ze zmiennym rytmem oddychania.  

Najczęściej występujące błędy w pływaniu delfinem (pełna 

koordynacja). Jak je wyeliminować?  
 

1. Niepełny wydech do wody powodujący zaburzenia w rytmie pływania: 

Jak wyeliminować ten błąd? 

Ćwiczenia: 

-         pływanie samymi nogami z wydechem do wody; 

-         ruchy ramion z oddychaniem w marszu (woda płytka); 

-         pływanie delfinem 4-uderzeniowym (przedłużenie fazy wydechu).  



2. Zbyt wczesna praca ramion (w trakcie jednego ruchu nogami) 

Jak wyeliminować ten błąd? 

Ćwiczenia: 

- delfinowa praca nóg, praca jednego ramienia co 4, 3 ruch nogami;  

- pływanie delfinem 3 - uderzeniowym  

- pływanie delfinem 2 - uderzeniowym (wolne tempo ruchów).  

  

              

Nauczanie nawrotu do delfina  

Uczących się należy uczulić na prawidłowe (jednoczesne) dotknięcie ściany oburącz. Przy 

pokazie, a także objaśnieniach, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie 

poszczególnych faz nawrotu.  

 

 

Ćwiczenia:  

 

Na lądzie:  

 

- Przodem do ściany, w odległości około 0,5 m - jednoczesne ułożenie dłoni na 

ścianie, skręt tułowia i głowy w lewo. To samo ćw tylko skręt w prawo. 

- To samo, z oderwaniem dłoni od ściany i wykonaniem obrotu o 180° (w prawo 

lub lewo) i odejściem od ściany, (można z położeniem stopy na ścianie.  

- Z odległości kilku metrów dojście do ściany, ułożenie dłoni, obrót, odejście od 

ściany.  

  



W wodzie:  

- Z odległości 0,5 m od ściany jednoczesne ułożenie dłoni na ścianie ze skrętem 

głowy i tułowia,  

- To samo z marszu, z odległości 2 - 3 m.  

- Dopłynięcie do ściany przy pomocy nóg, równoczesne położenie dłoni na ścianie, 

obrót tułowia o 180° (w kierunku pływania),  

- Dopłynięcie do ściany pełnym stylem, położenie dłoni na ścianie, obrót tułowia z 

wdechem, zanurzenie ciała, ułożenie nóg na ścianie.  

- Ze stania tyłem do ściany, wdech, zanurzenie ciała, ustawienie ugiętych nóg w 

stawach kolanowych na ścianie, odbicie, poślizg - ramiona w przodzie, głowa 

między ramionami (wydech do wody).  

- Jak wyżej, w trakcie poślizgu nogi wykonują kilka ruchów delfinowych.  

- Jak wyżej, kilka ruchów nogami, wyjście na powierzchnię wody przy pomocy 

ruchów ramion,  

- Dopłynięcie do ściany przy pomocy nóg i wykonanie pełnego nawrotu 

(jednoczesne dotknięcie ściany oburącz, obrót ciała, wdech, ułożenie nóg na 

ścianie, poślizg, kilka ruchów nóg, wyjście na powierzchnie wody),  

- Jak wyżej, dopłynięcie do ściany pełnym stylem,  

- Wykonanie nawrotu z większą prędkością,  

- Wykonywanie nawrotów podczas pływania delfinem krótkich odcinków z 

większą prędkością,  

- Wykonywanie nawrotów na odcinku dłuższym - minimum dwa nawroty 

(mniejsza szybkość).  

  

Błędy występujące podczas nawrotu do delfina i sposoby 

ich eliminowania  
 

1. Brak jednoczesnego ułożenia dłoni na ścianie pływalni: 

-         z odległości 2-3 m dojście do ściany i jednoczesne położenie dłoni na 

ścianie; 

-         jak wyżej, z wolnego napłynięcia przy pomocy samych nóg, z odległości 

około 5 m; 

-         jak wyżej, dopłynięcie całym stylem.  

  

 

 



2. Zbyt krótki poślizg wraz z praca nóg pod wodą: 

-         z ustawienia tyłem do ściany basenu, poślizg pod powierzchnia wody, 

ramiona w przodzie, głowa między ramionami, tułów wyprostowany, 

-          jak wyżej, przedłużony poślizg z pracą nóg do delfina. 

  

3. Zbyt płytkie zanurzenie, poślizg na powierzchni wody: 

-         z ustawienia tyłem do ściany, poślizg pod powierzchnią wody (pod kijem 

znajdującym się pod wodą); 

-         jak wyżej, poślizg pod powierzchnią wody z wolnymi ruchami nóg; 

-          poślizg pod woda z odbicia od ściany basenu, kilka ruchów delfinowych 

tułowia i nóg, wynurzenie się na powierzchnię wody. 

4. Zbyt szeroko rozstawione ręce (brak łączenia dłoni, ugięte ręce w stawach 

łokciowych: 

-        na lądzie prawidłowe ułożenie ramion po odbiciu, ćwiczone przy ścianie  

- z ustawienia tyłem do ściany, poślizg pod powierzchnią wody strzałka; 

-         jak wyżej, poślizg pod powierzchnią wody z wolnymi ruchami nóg; 


