Scenariusz zajęć z pływania

Temat: Zabawy w wodzie – nauka leżenia na piersiach. Ćwiczenia
wypornościowe.

Data: 3.12.2013
Miejsce: pływalnia kryta – 25m.
Klasa: grupa pływacka – początkująca, uczniowie kl. V
Czas: 45 min.
Prowadzący: mgr Edyta Schwarz
Metody: zabawowa, zadaniowa.
Formy: indywidualna, zespołowa.
Sprzęt: lina, „makaron”, piłeczki ping-pongowe.
Treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (zał. nr 3):
- zabawy w wodzie służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej,
- wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym,
- przygotowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Cel główny: podniesienie umiejętności pływackich.

Cele szczegółowe:
1.Nauka umiejętności leżenia na piersiach.
2. Opanowanie ćwiczeń wypornościowych: „Korek”, „Meduza”.
2. Doskonalenie skoków do wody z niskich wysokości.
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Opracowała: Edyta Schwarz

