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MŁODY PŁYWAK
INTENSYWNE PRZYGOTOWANIE 
DO KLASY SPORTOWEJ

NAJMŁODSI 1 (4-5 LAT): Grupa nauczana od podstaw. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z wodą, nauka elementarnych 
umiejętności pływackich. Grupa polecana dla dzieci 4-letnich, ale także dla 5- letnich, u których przewidujemy dłuższy 
proces oswajania się z wodą z uwagi na  takie cechy jak np.: lęk przed wodą, lęk przed nowymi zadaniami, nieśmiałość; 
jak również dla dzieci słabszych fizycznie. Podczas zajęć dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących. 

NAJMŁODSI 2 (5-6 LAT): Grupa nauczana od podstaw. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z wodą, nauka elementarnych 
umiejętności pływackich. Grupa polecana dla dzieci 5- letnich (odważnych, dobrze współpracujących w grupie, silnych 
fizycznie) oraz 6- letnich. Podczas zajęć dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących.

NAJMŁODSI 3 (5-6 LAT): Grupa dedykowana dzieciom oswojonym z wodą, potrafiącym swobodnie pływać z przyborami 
typu deska i  pokonywać krótkie odcinki na brzuchu i grzbiecie (minimum pół długości basenu) bez żadnych pomocy. 
Uwaga! Umiejętność nurkowania nie jest wyznacznikiem spełnienia kryteriów kwalifikacji do tej grupy. Podczas zajęć 
dzieci znajdują się pod opieką dwóch prowadzących.

MŁODY PŁYWAK: Grupa polecana dla dzieci w wieku 6-7 lat posiadających elementarne umiejętności pływackie -   
wymagane umiejętności to pływanie z deską i minimum pół długości basenu bez żadnych pomocy. Zajęcia mają na celu 
przygotować dzieci do naboru do klasy sportowej o profilu pływanie.  Polecane także dla tych, którzy się jeszcze wahają.  
Zweryfikujemy ich możliwości!

GRUPA PODSTAWOWA: Nauka pływania od podstaw dla dzieci od 7-10 roku życia. Grupa prowadzona stale przez 
jednego lub dwóch prowadzących (do decyzji organizatora zależna od wielkości  i umiejętności grupy).

GRUPA PODSTAWOWA+: Nauka pływania dla dzieci w wieku 7 lat i starszych, które opanowały podstawowe 
umiejętności pływackie i potrafią pokonać bez pomocy na brzuchu i grzbiecie minimum jedną długość basenu ciągiem.

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA: Doskonalenie pływania dla dzieci w wieku szkolnym, które potrafią już pływać 
grzbietem i kraulem.  Prowadzimy grupy średniozaawansowane dla klas 2-4 oraz 4-6. W grupie średniozaawansowanej 
4-6 – wymagane są już także podstawy stylu klasycznego.

GRUPA MŁODZIEŻOWA: Doskonalenie pływania dla nastolatków od 11 roku życia wzwyż, poruszających się swobodnie 
grzbietem, kraulem i stylem klasycznym.

GRUPA MŁODZIEŻOWA ZAAWANSOWANA: Doskonalenie pływania dla nastolatków od 14 roku życia wzwyż, porusza-
jących się swobodnie grzbietem, kraulem, stylem klasycznym, mile widziane przynajmniej podstawy delfina; zdolnych do 
intensywnego wysiłku fizycznego.


