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Dr Agnieszka Błaszczak 

Jednostka oferująca moduł Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami, 

środkami i formami organizacyjnymi wykorzystywanymi na 

zajęciach wychowania fizycznego w celu kształtowania 

sprawności i wydolności fizycznej oraz nawyków 

prozdrowotnych 

Efekty uczenia się dla modułu to 

opis zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

 

 

Wiedza: 

 

Umiejętności: 

1. potrafi promować zasady zdrowego stylu życia, dbać o 

pielęgnację ciała  

 

Kompetencje społeczne: 

1. jest gotów do dbania o poziom własnej sprawności 

fizycznej   

2. jest gotów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności w zakresie aktywności fizycznej  

 

Wymagania wstępne i dodatkowe dobry stan ogólny, brak przeciwwskazań lekarskich do zajęć 

na pływalni oraz do zajęć o charakterze wzmożonego 

wysiłku fizycznego,  strój do pływania, umożliwiający 

swobodne poruszanie się w wodzie 

 



Treści programowe modułu  Ćwiczenia obejmują nauczanie i doskonalenie elementów 

technicznych pływania stylem grzbietowym, kraulem, 

stylem klasycznym i motylkowym: 

 ćwiczenia wypornościowe w wodzie i ćwiczenia 

wydechu powietrza do wody 

 ćwiczenia pracy nóg i rąk z przyborami i bez przyborów 

 ćwiczenia koordynacji pracy rąk, nóg i oddychania w 

poszczególnych stylach  

 ćwiczenia pracy nóg, rąk i ułożenia tułowia w 

poszczególnych stylach z przyborami i bez przyborów 

 skoki startowe, nawroty odkryte i kryte 

 nurkowanie w głąb i na odległość 

 elementy ratownictwa wodnego: zasady bezpiecznej 

kąpieli, udzielanie pomocy z brzegu basenu z użyciem 

sprzętu  ratowniczego 
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Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń z wykorzystaniem 

metod słownych, pokazowych oraz praktycznego działania 

 

 


