
 

Każdy trener, rodzic, instruktor pragnie, aby jego podopieczny osiągnął najwyższy wynik 

sportowy. Myśląc o jego przyszłości planujmy nie tylko pojedynczy trening. Zadaniem 

głównym powinno być wytyczenie kierunku postępowania z grupą sportową na 

przestrzeni co najmniej kilku lat. Dlatego proces treningowy musi być odpowiednio 

rozłożony w czasie. 

Rozpoczynając planowanie szkolenia młodego pokolenia musimy mieć na uwadze kilka 

czynników, które pozwolą nam dostosować nasze metody prowadzenia zajęć. Na pewno 

pierwszym z nich będzie wiek dziecka, które pierwszy raz przychodzi na basen, indywidualne 

tempo dojrzewania biologicznego, reakcje adaptacyjne organizmu. 

Metodę, która powinna być stosowana w każdej dziedzinie życia, czyli stopniowanie 

trudności, najlepiej odzwierciedli struktura budowy treningu wieloletniego, w której wyróżnia 

się pięć etapów:  

1. trening wszechstronny, 

2. trening ukierunkowany, 

3. trening specjalny (bazowy), 

4. maksymalnych osiągnięć, 

5. utrzymania maksymalnych możliwości. 

Chociaż do treningu dzieci i młodzieży głównie interesują nas pierwsze trzy etapy, to i tak na 

uwadze powinniśmy mieć je wszystkie. 

Etap treningu wszechstronnego    

Etap wstępny, wszechstronny. Nie tylko w pływaniu, ale i w większości dyscyplin przypada 

na wiek między 10 a 13 rokiem życia. Oczywiście nie są to żelazne granice. Jeżeli zawodnik 

rozpoczyna wcześniej przygodę z pływaniem etap ten będzie dłuższy, jeżeli później 

adekwatnie jest trochę skrócony.  

Jest to okres adaptacji młodego organizmu do nowego otoczenia, środowiska, rozwijanie 

potencjału ruchowego, kształtowanie koordynacji. W dziecku rodzą się zainteresowania, 

ujawniają się zdolności sportowe. 

Zajęcia powinny odbywać się nie tylko na basenie, ale i na lądzie. Naładowane wszelkimi 

rodzajami gier zespołowych, gimnastyką, lekkoatletyką - oczywiście w formie zabawowej 

muszą pokrywać się z zajęciami w wodzie. Proste i naturalne zadania najlepiej oddziaływają 

na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Dlatego zaleca się stosowanie zmniejszonego 

ciężaru przyborów, skracanie dystansów i odcinków biegowych, uproszczenie przepisów. 

Nasze zajęcia mają zachęcać dzieci do treningu, wzmagać w nich coraz szersze 

zainteresowanie sportem.  

Trening w wodzie natomiast cechuje się długimi odcinkami i dużą objętością oraz 

wszechstronnością stylową. W tym okresie pływanie stylami opiera się głównie na 

ćwiczeniach i nauce techniki pływania, ale chodzi o to, aby nasz zawodnik czuł się w wodzie 

jak ryba. W tym pomoże nam właśnie długie pływanie i po prostu zabawa. Wszelkie wyścigi, 

gry wzmagające rywalizacje, sprawią, że w dziecku narodzi się chęć wygrywania, bycia 
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mistrzem. A to najlepszy sposób do zachęcania młodych pływaków do uczęszczania na 

zajęcia. 

Ważna jest także obserwacja naszych podopiecznych. Może się okazać, że nasz pływak 

jednak lepiej czuje się na bieżni, lub z piłką ręczną pod pachą? Dlatego do tego etapu należy 

także dobór i selekcja naszych zawodników. A więc wyłonienie z trenujących najbardziej 

utalentowanych, posiadających najbardziej optymalne warunki morfologiczne, psychiczne i 

sprawnościowe do uprawiania naszej dyscypliny. 

Etap treningu ukierunkowanego 

Etap treningu ukierunkowanego to fundament wszechstronnego przygotowania technicznego. 

Trwający najczęściej od 2 do 4 lat, przypada teoretycznie na wiek między 13 a 16 rokiem 

życia. Trening w tym okresie jest różnicowany ze względu na czynniki rozwojowe. 

Dominującymi zadaniami tego etapu są: kierunkowe kształtowanie rozpoznanych 

predyspozycji i profilowanie potencjału ruchowego jako podłoża przyszłej specjalizacji. 

Występuje większe zróżnicowanie form i metod treningowych, zwiększa się udział ćwiczeń 

ukierunkowanych i specjalistycznych akcentujących nauczanie techniki oraz podstawowych 

wariantów taktycznych. Szczególny nacisk powinien być położony na przyswajanie techniki 

różnych sposobów pływania, technika nawrotów, startów, doskonalenie ruchów ramion i nóg, 

technikę oddychania, synchronizację ruchów ramion, nóg, oddychania itd. Oczywiście nie 

eliminujemy treningu wszechstronnego. Dopiero w następnym etapie kierujemy zawodnika 

bardziej w stronę konkretnego stylu i dystansu, teraz naszym zadaniem jest stworzyć bazę pod 

ten okres. 

Objętość takiego treningu zaczyna wzrastać, gdyż nasi zawodnicy coraz lepiej operują 

stylami, szybkość pokonywanych dystansów jest większa. Możemy także zwiększyć 

intensywność naszych treningów, jak i ilość godzin zajęć w tygodniu. Zajęcia na lądzie nadal 

powinny występować, ale ostrożnie z obciążeniami. Dzieci w tym etapie głównie powinny 

ćwiczyć z ciężarem własnym bądź kolegi. Trening na siłowni jeszcze nie powinien się 

pojawiać, ewentualnie ćwiczenia na gumach, które łatwiej dostosować do wieku i możliwości 

zawodników. Za szybkie „wejście" na ciężary może spowodować przede wszystkim 

zahamowanie wzrostu naszych podopiecznych. 

Etap treningu specjalnego (bazowego) 

Jest to etap treningu, który podporządkowany jest nabywaniu i doskonaleniu umiejętności 

specjalnej. Wiek przypadający dla tego okresu to 16-17 rok życia. Granice te, jak 

już  wspomniałam, są czysto teoretyczne, zależne od wieku rozpoczynania treningu 

pływackiego, tempa rozwoju biologicznego, charakteru treningu.  

Dzięki fundamentom, jakie zbudowaliśmy w poprzednich etapach, mamy większe 

możliwości.  

Trening staje się bardziej specjalistyczny, a więc przygotowujący do osiągnięcia mistrzostwa 

sportowego w konkretnym stylu i na konkretnej długości dystansu. Objętość cały czas rośnie, 

tak jak i intensywność.  

Trening na lądzie także jest bardziej skierowany na konkretną specjalizację. Bez obaw już 

możemy wdrażać zajęcia na siłowni, ćwiczenia na gumach. Należy jednak pamiętać, że 

trening ten powinien różnić się w zależności od specyfiki dystansu. Sprinterzy spędzają 

więcej czasu na lądzie niż długodystansowcy.  

Etap bazowy jest ostatnim etapem przygotowującym młodych pływaków do osiągnięcia 

najwyższego wyniku sportowego.  

Zadaniem etapów następujących po sobie jest podtrzymanie dotychczasowych nawyków 

organizmu z poprzednich okresów. W każdym oddzielnie doskonalimy odpowiednie cechy, 



korzystając już z tych nabytych i przygotowujemy zawodników do kolejnego etapu. Mając na 

uwadze następne szczeble struktury treningu musimy tak dobrać pracę na danym „poziomie", 

aby pozostawić rezerwy dla następnego. 

Drabina przygotowań naszych podopiecznych powinna przypominać układankę i każdy 

następny element powinien pasować i do poprzedniego i do następnego. Kontynuować to, co 

zaczęliśmy w poprzednim, a każdy z nich powinien przybliżać nas do celu, czyli osiągnięcia 

najwyższego wyniku sportowego.  

Przy opracowaniu wykorzystano książkę: "Trening wyczynowy w pływaniu" W.N. Płatonow 

 


