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Trening na lądzie w etapach podstawowym  
i wszechstronnym 9–14-letnich dziewcząt i chłopców  
uprawiających pływanie

Trening na lądzie jest nieodzowną częścią treningu pływackiego. Od kategorii wie-
kowej młodzika aż do seniora poza treningiem w środowisku wodnym dużą ilość go-
dzin odbywamy poza nim. Trening ten realizowany jest w różnych formach. Wyróżniamy 
m.in.: formę gier i zabaw, gier zespołowych, gimnastyki, elementów innych dyscyplin 
sportowych czy specjalistyczny trening siłowy. Wszystko w ontogenezie powinno mieć 
swój czas i być zastosowane z odpowiednim umiarem. 

Wskazania treningowe

Najważniejszym założeniem treningu na lądzie jest wzmacnianie oraz rozciąganie 
mięśni. Dodatkowo zapobiegamy kontuzjom, jak również urozmaicamy trening. Bardzo 
korzystnym okresem w rozwoju motorycznym, zwanym „pełnią dzieciństwa lub eta-
pem dziecka doskonałego” (B. Woynarowska) jest młody wiek szkolny. Jest to okres od 
9–11 roku życia. Ruchy lokomocyjne sportowe są w pełni doskonałe. Dziecko jest zwin-
ne, zdolne do opanowania wielostronnych umiejętności ruchowych. Zaznacza się nadal 
dymorfizm płciowy: chłopcy lepiej skaczą, rzucają i mają lepszą szybkość, a dziewczynki 
przewyższają ich gibkością oraz sprawnością manualną. W wieku wczesnoszkolnym po-
jawia się celowość i ekonomia ruchów. Występuje równowaga procesów hamowania i po-
budzania. Dzieci lubią wyzwania, bardzo chętnie uczą się nowych wzorców ruchowych, 
ale ćwiczenia muszą być dopasowane do aktualnych możliwości dziecka-zawodnika.

Okres szkolenia zawodników 12–14-letnich przypada na szkolenie w kategorii wie-
kowej młodzika i okres juniora młodszego. Tempo dojrzewania poszczególnych roczni-
ków może się wahać w tym samym wieku do dwóch lat w stosunku do wieku biologicz-
nego. Dlatego też treningi 12-, 13- i 14-latków powinny różnić się w dużym stopniu. 
Dotyczy to czasu pracy, ilości jednostek, typu treningu, jak również obciążenia.

Dobry plan powinien być zbudowany na podstawie siedmiu cech:
1) Celowość – realizacja planu musi prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.
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2) Wykonalność – branie pod uwagę realnych możliwości realizacji planu.
3) Elastyczność – w trakcie realizacji planu należy uwzględniać zmiany warunków, re-

akcję organizmu na obciążenia, kontuzje, choroby.
4) Stopnia dokładności – im plan obejmuje krótszy okres, tym jest bardziej szczegółowy.
5) Wewnętrzna zgodność – w planie nie mogą znajdować się elementy, które wzajemnie 

się wykluczają. 
6) Przejrzystość strukturalna – plan jest łatwy w odbiorze, zrozumiały przez osoby, dla 

których został stworzony.
7) Ekonomiczność – powinien osiągnąć cel najniższym nakładem sił.

Przy planowaniu treningu ważnym aspektem jest wiek biologiczny pływaka. Siła 
i opór niewłaściwie zastosowany stwarza ryzyko kontuzji lub przedwczesnego zahamo-
wania rozwoju młodego sportowca. W szkoleniu młodzików należy skoncentrować się na 
podstawowej sprawności fizycznej. Odpowiedni trening na lądzie przynosi wiele korzy-
ści, tj. poprawę siły mięśniowej, zwiększenie wytrzymałości mięśniowej, poprawę pro-
priocepcji, zwiększenie gęstości mineralnej kości. Wszystkie te elementy przekładają się 
na poprawę wydajności sportowej w środowisku wodnym.

Wielu wybitnych autorów, tj. Maglischo, Cardoso, Olbrecht, Mcleod, zaleca stoso-
wanie dwóch dodatkowych jednostek treningowych w tygodniu trwających od 45 do 60 
minut. Należy również brać pod uwagę, iż realizacja treningu na lądzie odbywa się w mo-
mencie obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Tabela 1 przedstawia 
wskazania treningowe dla 9–14-latków.

W ćwiczeniach wzmacniających należy pamiętać o celach założonych podczas tre-
ningu.

Tabela 1. Wskazania treningowe dla 9–14 latków [opracowanie własne na podstawie Rakowski 2010; 
Bartkowiak 1997, Bartkowiak 2008; Mcleod 2010.]

Wiek Wskazania
9–11 lat  – kształtuj koordynację ruchową, wzrokowo-ruchową, poprzez ćwiczenia zaczerpnięte 

z zespołowych gier sportowych:
1. KOSZYKÓWKA: sposoby poruszania się po boisku, chwyty i podania, kozłowanie 

piłki, rzuty do kosza;
2. SIATKÓWKA: postawa siatkarska, sposoby przemieszczania się po boisku, odbicia 

piłki sposobem górnym: oburącz i jednorącz, odbicia piłki sposobem dolnym: oburącz 
i jednorącz, nauka zagrywki;

3. PIŁKA RĘCZNA: sposoby poruszania się zawodnika w ataku i obronie, chwyty i poda-
nia piłki, kozłowania, rzuty;

4. PIŁKA NOŻNA: ćwiczenia oswajające z piłką, technika poruszania się po boisku (bie-
gi, starty z różnych pozycji, zmiany tempa, zmiany kierunku biegu, zatrzymania, krok 
odstawno-dostawny, przekładanki);

5. LA: różne formy i zabawy biegowe o charakterze wysiłków wytrzymałości tlenowej, 
elementy skoczności (skok w dal, wieloskoki), ćwiczenia z wykorzystaniem płotków, 
skrzyni gimnastycznej – skocznościowe, zwinnościowe, tory przeszkód;

 – kształtuj gibkość – przemachy, odmachy, skłony;
 – naucz podstawowych elementów z zakresu gimnastyki sportowej: przewrót w przód, 

przewrót w tył, wychwyt z głowy, stanie na głowie, stanie na rękach;
 – stosuj ćwiczenia o charakterze siłowym bez obciążenia zewnętrznego – ćwiczenia siłowe 

na tym etapie szkolenia związane są z dźwiganiem własnego ciężaru ciała w niskich pozy-
cjach, wstępne usprawnianie do siły, wypracowanie wzorców ruchowych;
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Tabela 1.CD. Wskazania treningowe dla 9–14 latków

Wiek Wskazania
9–11 lat  – stosuj ćwiczenia przy muzyce, rozwijające koordynację ruchową oraz kształtujące wyczu-

cie rytmu (aerobik), podnoszące poczucie motywacji, wpływają na skuteczność ćwiczeń, 
muzyka utrzymuje spokój i zadowolenie u trenującego, ułatwia zapamiętywanie nowych 
ruchów;

 – naucz rozgrzewki pływackiej na lądzie: ćwiczenia kształtujące, uelastyczniające mięśnie, 
zadań biegowych w terenie o charakterze wytrzymałościowym, uruchamiającym i kształ-
tującym wydolność w zakresie tlenowym. Staraj się prowadzić każdą rozgrzewkę, aby 
nauczyć ich właściwego podejścia do treningu na lądzie;

 – naucz prawidłowego ruchu, prawidłowej pozycji wyjściowej i końcowej, aby trening na 
lądzie zapobiegał kontuzjom i przeciążeniom;

 – urozmaicaj ćwiczenia, co zapewni wszechstronny rozwój zawodnika;
 – dostosuj trening na lądzie do programu szkolenia w wodzie i kalendarza imprez pływackich;

12–13 lat  – stosuj gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna;
 – doskonal elementy gimnastyki sportowej: przewrót w przód, przewrót w tył, wychwyt 

z głowy, stanie na głowie, stanie na rękach;
 – naucz odpowiedniej techniki wykonywania ćwiczeń;
 – stopniowe dodawanie nowych ćwiczeń;
 – stosuj ćwiczenia core stability;
 – stosowanie ćwiczeń z małym obciążeniem (np. wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem 

własnego ciężaru ciała, piłki lekarskie do 3 kg);
 – wykonuj ćwiczenia z oporem (np. taśmy thera-band żółte, zielone);
 – w ćwiczeniach wykorzystuj niestabilne podłoże;
 – zwiększyć gibkość;
 – stosuj ćwiczenia rozciągające;
 – tylko w celu nauki poprawnego wykonywania ćwiczeń stosuj obciążenia zewnętrzne;

14 lat  – stosuj gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna;
 – doskonalenie elementów gimnastyki sportowej: przewrót w przód, przewrót w tył, wy-

chwyt z głowy, stanie na głowie, stanie na rękach;
 – zwracaj uwagę na odpowiednie technicznie wykonywanie ćwiczeń;
 – kontynuuj stopniowe dodawanie nowych ćwiczeń;
 – stosuj ćwiczenia core stability;
 – stosowanie ćwiczeń z obciążeniem (piłka lekarska 3 kg, hantle);
 – stosowanie ćwiczeń z oporem (np. taśma thera-band: niebieska);
 – w ćwiczeniach wykorzystuj niestabilne podłoże;
 – stosuj ćwiczenia rozciągające;
 – tylko w celu nauki poprawnego wykonywania ćwiczeń stosuj obciążenia zewnętrzne.

Tabela 2. Cele treningowe 9–14 latków [opracowanie własne na podstawie Rakowski 2010; Bartkowiak 
1997, Bartkowiak 2008; Mcleod 2010, Zając i in. 2010]

Wiek Typ ćwiczenia Liczba powtórzeń Liczba ćwiczeń Liczba serii

9–11 lat Nauczanie tylko prawidłowej techniki wykonywania ćwiczenia bez względu na ilość po-
wtórzeń i serii.

12–13 lat
wytrzymałość 15–20 6–8 4–5

siła 6–8 6 2–3 

14 lat
wytrzymałość 15–20 6–10 4–5

siła 6–8 6 2–3 
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Jednostka treningowa „na lądzie”

Każda jednostka treningowa składa się z trzech części: rozgrzewki, części głównej 
oraz ćwiczeń o charakterze uspokajającym.

Rozgrzewka ma na celu przygotowanie organizmu do wysiłku. Podnosi temperaturę 
mięśni i przygotowuje aparat mięśniowo-więzadłowy do aktywności ruchowej. Główny-
mi zadaniami rozgrzewki są:

 – pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego.
 – zwiększenie gibkości i zakresu ruchomości w stawach.
 – zmniejszenie ryzyka kontuzji.

Rozgrzewka powinna trwać maksymalnie 15 minut. Forma rozgrzewki może być do-
wolna: trucht, bieg, w którym wdrażamy ćwiczenia kształtujące lub zabawy ożywiające. 
Można zastosować gry i zabawy, np. różnego rodzaju berki. Należy pamiętać, iż musi ona 
być atrakcyjna dla grupy.

Część końcowa to różnego rodzaju aktywności związane z „wyciszeniem” organi-
zmu po treningu. Może być to forma stretchingu dla dzieci młodszych, juniorowi można 
powoli wdrażać ćwiczenia na rolerach.

W części głównej stosujemy:
 – gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna;
 – elementy gimnastyki sportowej: przewrót w przód, przewrót w tył, wychwyt z głowy, 

stanie na głowie, stanie na rękach;
 – ćwiczenia core stability;
 – ćwiczenia z piłkami lekarskimi;
 – ćwiczenia z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała;
 – ćwiczenia z oporem, wykorzystując taśmy thera-band;
 – ćwiczenia na niestabilnym podłożu;
 – ćwiczenia z partnerem.

Przykładowe ćwiczenia stosowane  
w etapie przygotowania wszechstronnego (9–11 lat)

Rys. 1. P.W.: podpór przodem, ręce oparte na bosu 
P.K.: pompka na bosu  

Ruch: ugięcie ramion w łokciach

Rys. 2. P.W.: podpór tyłem, dłonie skierowane 
w stronę pośladków, palce stóp w dół 

P.K.: w podporze tyłem, jedna noga uniesiona, 
druga na podłożu palce w dół 

Ruch: unoszenie raz jednej, raz drugiej nogi 
w górę, bez opuszczania bioder
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Rys. 3. P.W.: podpór bokiem, jedna ręka w górze, 
klatka piersiowa otwarta 

P.K.: podpór bokiem, ramię pod tułowiem 
Ruch: skręt tułowia z równoczesnym przejściem 

ramienia pod tułów

Rys. 4. P.W.: podpór przodem, ramiona wyprosto-
wane, taśma w okolicy łopatek (pozycja do trady-

cyjnych pompek, można też na kolanach) 
P.K.: podpór przodem, taśma na plecach w okolicy 

łopatek, łokcie ugięte, końce taśmy trzymane dłońmi 
Ruch: uginanie ramion w łokciach, powrót do P.W.

Rys. 5. P.W.: stanie w rozkroku, ramiona wyprosto-
wane, trzymają taśmę 

P.K.: ramiona ugięte w łokciach, taśma rozciągnięta 
Ruch: uginanie ramion z równoczesnym rozciąga-

niem taśmy, powrót do P.W.

Rys. 6. P.W.: stanie w lekkim rozkroku, nogi wy-
prostowane, ramiona ugięte, łokcie blisko tułowia, 

taśma w dłoniach 
P.K.: ramiona wyprostowane, taśma rozciągnięta 

Ruch: prostowanie ramion z równoczesnym rozcią-
ganiem taśmy i powrót do P.W.

Rys. 7. P.W.: stanie tyłem do drabinki w wykroku, 
taśma zaczepiona za drabinkę, ramiona ugięte 

w łokciach 
P.K.: ramiona proste w łokciach, taśma rozciągnięta 
Ruch: prostowanie ramion z równoczesnym rozcią-

ganiem taśmy, powrót do P.W.

Rys. 8. P.W.: stanie przodem do drabinki, w lekkim 
rozkroku, ramiona ugięte, łokcie na wysokości klat-

ki piersiowej, taśma skrzyżowana na drabince 
P.K.: stanie w rozkroku, ramiona wyprostowane 

w górę w skos, taśma rozciągnięta 
Ruch: prostowanie ramion w górę w skos z równo-

czesnym rozciąganiem taśmy, powrót do P.W.
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Rys. 9. P.W.: klęk obunóż za piłką, ramiona wypro-
stowane, dłonie oparte na piłce 
P.K.: podpór przodem na piłce 

Ruch: przejście do podporu przodem i powrót do 
P.W.

Rys. 10. P.W.: siad na piłce, nogi ugięte, ramiona 
wzdłuż tułowia 

P.K.: leżenie na piłce tyłem, ramiona odwiedzione 
w bok 

Ruch: przejście do leżenia tyłem z równoczesnym 
przeniesieniem ramion w bok, powrót do P.W.

Rys. 11. P.W.: stanie w lekkim rozkroku, na wprost 
siebie, ramiona ugięte, w dłoniach piłka 

P.K.: stanie w lekkim rozkroku, na wprost siebie, 
ramiona ugięte, bez piłki 

Ruch: wyrzut piłki z równoczesnym prostowaniem 
ramion

Rys. 12. P.W.: siad na bosu, nogi ugięte, ramiona 
wzdłuż tułowia 

P.K.: siad równoważny na bosu 
Ruch: równoczesne wyprostowanie nóg, odwiedze-

nie ramion w bok

Rys. 13. P.W.: leżenie na plecach, nogi uniesione 
pionowo, ramiona splecione za głową 

P.K.: łopatki i głowa uniesione nad matę 
Ruch: oderwanie ramion i głowy od maty, przycią-

gnięcie tułowia w stronę nóg

Rys. 14. P.W.: siad z kolanami ugiętymi, dłonie 
oparte o matę 

P.K.: nogi wyprostowane w górę w skos, tułow 
lekko odchylony 

Ruch: prostowanie nóg w kolanach i równoczesne 
odchylanie tułowia w tył
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Rys. 15. P.W.: leżenie na brzuchu, łokcie pod 
ramionami, stopy oparte o podłoże 

P.K.: utrzymanie „deski” , jedna noga odwiedziona 
w bok 

Ruch: napięcie mięśni brzucha, odwodzenie nogi 
w bok, na zmianę

Rys. 16. P.W.: leżenie na plecach, nogi ugięte, 
głowa uniesiona, ramiona trzymają za kolana 

P.K.: ramiona wyprostowane za głową, nogi wypro-
stowane, głowa uniesiona nad matę 

Ruch: równoczesny wyprost ramion za głowę i nóg 
w przód

Rys. 17. P.W.: świeca 
P.K.: świeca, jedna noga opuszczona za głowę 

Ruch: opuszczanie raz jednej, raz drugiej nogi za 
głowę

Rys. 18. P.W.: siad równoważny, taśma zaczepiona 
za stopy, nogi ugięte, ramiona ugięte 

P.K.: nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane, 
w siadzie równoważnym 

Ruch: prostowanie nóg i ramion, powrót do P.W.– 
mm brzucha, nóg, ramion, równowaga

Rys. 19. P.W.: siad, nogi oparte o piłkę, ugięte pod 
kątem prostym, ramiona wzdłuż tyłowia 

P.K.: siad, nogi ugięte, bez piłki, ramiona wzdłuż 
tułowia 

Ruch: wypychanie piłki nogami

Rys. 20. P.W.: siad na piłce, nogi ugięte, oparte 
o podłoże, ramiona ugięte przed klatką piersiową 
P.K.: siad na piłce, nogi ugięte,w rozkroku, oparte 

o podłoże, ramiona odwiedzione do wysokości barku 
Ruch: pajacyki na piłce
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Rys. 21. P.W.: siad na piłce, nogi ugięte oparte 
o podłoże, ramiona odwiedzione do wysokości 

barku, ugięte do kąta prostego 
P.K.: siad na piłce, nogi ugięte, jedna noga oparta 
o podłoże, druga uniesiona, skierowana w stronę 
ramienia, ramię skierowane w stronę nogi, drugie 

ramię odwiedzione 
Ruch: skręty tułowia, utrzymanie pozycji na piłce

Rys. 22. P.W.: podpór przodem na piłce 
P.K.: uniesione prawe ramię, lewa noga 

Ruch: uniesienie ramienia i nogi, wytrzymanie 5 s 
i powrót do P.W., zmiana strony

Rys. 23. P.W.: podpór przodem na piłce, piłka pod 
udami, nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane 

P.K.: siad klęczny na piłce, nogi ugięte, ramiona 
wyprostowane na podłożu 

Ruch: przyciąganie piłki, poprzez uginanie nóg 
i powrót do P.W.

Rys. 24. P.W.: podpór tyłem na nogach ugiętych, 
biodra uniesione 

P.K.: jedno ramię wyprostowane, skierowane 
w stronę uniesionej nogi, przeciwnej 

Ruch: sięganie lewą ręką do prawej stopy i odwrot-
nie – obręcz barkowa, ramiona, brzuch

Rys. 25. P.W.: siad, nogi ugięte, tułów lekko odchy-
lony, ramiona wyprostowane nad głową 

P.K.: siad, nogi ugięte, tułów lekko odchylony, 
ramiona przeniesione na wysokość klatki piersio-

wej, skręt 
Ruch: przenoszenie ramion na wysokość klatki 

piersiowej z równoczesnym skrętem, wytrzymanie 
pozycji 10 s, powrót do P.W., zmiana strony

Rys. 26. P.W.: podpór bokiem na łokciu, prawa 
noga ugięta, bodra uniesione, lewa noga wyprosto-

wana, lewe ramię za głową 
P.K.: lewa noga ugięta, lewe ramię ugiete, skiero-

wane w stronę lewej nogi 
Ruch: spinanie mięśni brzucha poprzez uginanie 

nogi i zbliżanie ramienia do nogi, powrót do P.W., 
zmiana strony – mm brzucha, ramiona, nogi
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Rys. 27. P.W.: leżenie na plecach, nogi ugięte w ko-
lanach, ramiona wzdłuż tułowia, głowa położona 
P.K.: leżenie na plecach, nogi ugięte w kolanach, 

prawe ramię lekko uniesione i skierowane w stronę 
prawej kostki, głowa i łopatki oderwane od maty 

Ruch: skręty tułowia do pięt, z napiętymi mięśnia-
mi brzucha, powrót do P.W., zmiana strony

Rys. 28. P.W.: stanie w rozkroku, ramiona wypro-
stowane z piłką w górze 

P.K.: tj. P.W. tu pokazany ruch 
Ruch: krążenia tułowia z piłką

Rys. 29. P.W.: stanie w rozkroku na bosu, ramiona 
wzdłuż tułowia 

P.K.: półprzysiad z przeniesieniem ramion przed 
siebie 

Ruch: ugięcie nóg w kolanach i przeniesienie 
ramion przed siebie

Rys. 30. P.W. : stanie na jednej nodze, ramiona 
wzdłuż tułowia 

P.K.: jaskółka na bosu

Rys. 31. P.W.: stanie na jednej nodze, współćwiczą-
cy trzyma za ręce 

Ruch: uniesienie jednej nogi w tył, ramiona w bok, 
stanie na jednej nodze 

P.K.: jaskółka na bosu z asekuracją 
Ruch: oderwanie jednej nogi, pochylenie tułowia, 

wyprostowanie ramion przy asekuracji  
współćwiczącego

Rys. 32. P.W.: stanie w rozkroku za bosu, ramiona 
w zamachu 

P.K.: półprzysiad na bosu 
Ruch: wyskok do półprzysiadu
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Rys. 33. P.W.: leżenie na brzuchu, nogi i ramiona 
uniesione nad matę, głowa opuszczona 

P.K.: jedna noga i przeciwne ramię uniesione, druga 
strona opuszczona na matę 

Ruch: naprzemienne unoszenie i opuszczanie nóg 
i ramion, tzw. pływanie

Rys. 34. P.W.: stanie w rozkroku, skłon w przód, 
ramiona z tyłu, podchwytem trzymają taśmę, na 

szerokość barków 
P.K.: prawa ręka blisko prawej nogi, wyprostowane 

z rozciągniętą taśmą 
Ruch: skręty tułowia z równoczesnym rozciąga-
niem taśmy, raz w jedną, raz w drugą stronę, mm 

grzb, skośne brzucha, barki

Rys. 35. P.W.: stanie w wykroku, kolana ugięte, ra-
miona ugięte pod kątem prostym, taśma w dłoniach 

P.K.: nogi wyprostowane, taśma rozciągnięta 
Ruch: prostowanie kolan z równoczesnym rozcią-
ganiem taśmy, łokcie nadal blisko tułowia, powrót 

do P.W.

Rys. 36. P.W.: leżenie na brzuchu, ramiona wycią-
gnięte z taśmą, nogi położone na podłożu 

P.K.: leżenie na brzuchu, ramiona lekko ugięte, 
taśma rozciągnięta 

Ruch: rozciąganie taśmy i powrót do P.W. mm 
grzbietu

Rys. 37. P.W.: leżenie na plecach, nogi ugięte pod 
kątem prostym, taśma zawiązana wokół kostek, 

ramiona wzdłuż tułowia 
P.K.: leżenie na plecach, nogi szerzej niż w P.W., 

taśma rozciągnięta, ramiona wzdłuż tułowia 
Ruch: odwodzenie nóg z równoczesnym rozciąga-

niem taśmy i powrót do P.W.

Rys. 38. P.W.: leżenie na boku, taśma wokół kostek, 
nogi złączone 

P.K.: nogi w rozkroku, taśma rozciągnięta 
Ruch: unoszenie nogi z równoczesnym rozciąga-

niem taśmy i powrót do P.W.
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Rys. 39. P.W.: leżenie na brzuchu, ramiona ugięte, 
dłonie pod brodą, nogi wyprostowane, taśma wokół 

kostek 
P.K. leżenie na brzuchu, ramiona ugięte, dłonie pod 

brodą, jedna noga uniesiona, taśma rozciągnięta 
Ruch: unoszenie nóg z równoczesnym rozciąga-

niem taśmy, powrót do P.W.

Rys. 40. P.W.: leżenie na plecach, ramiona ugięte, 
oparte o matę, lewa noga wyprostowana, z taśmą, 

prawa noga ugięta, taśma pod stopą 
P.K.: leżenie na plecach, ramiona ugięte, oparte 

o matę, lewa noga lekko ugięta, z taśmą, uniesiona 
w górę prawa noga ugięta, taśma pod stopą 

Ruch: unoszenie lewej nogi z równoczesnym roz-
ciąganiem taśmy, powrót do P.W.

Rys. 41. P.W.: klęk podparty, taśma pod kolanem 
prawej nogi, zaczepiona za stopę lewej nogi 

P.K.: klęk podparty, taśma pod kolanem prawej 
nogi, lewa noga wyprostowana, taśma rozciągnięta 

Ruch: prostowanie lewej nogi w tył, powrót do 
P.W., zmiana nogi

Rys. 42. P.W.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, 
stopy oparte o piłkę, biodra położone 

P.K.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, stopy 
oparte o piłkę, biodra uniesione 

Ruch: unoszenie bioder i powrót do P.W.

Rys. 43. P.W.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, 
ułożone po bokach piłki, ramiona wzdłuż tułowia 
P.K.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, ułożone 

po bokach piłki, uniesione w górę, ramiona wzdłuż 
tułowia 

Ruch: unoszenie nóg, trzymanie piłki i powrót do 
P.W.

Rys. 44. P.W.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, 
piłka między łydkami, ramiona wzdłuż tułowia 
P.K.: leżenie tyłem, nogi wyprostowane, piłka 
między łydkami, jedna noga z przodu, ramiona 

wzdłuż tułowia 
Ruch: obracanie piłki nogami, raz jedna, raz druga 

noga z przodu
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Zabawa z piłkami

Ćwiczenia angażujące wiele grup mięśniowych, zaczerpnięte z gier zespołowych, 
gimnastyki, ćwiczenia te doskonale się sprawdzają u najmłodszych zawodników. Służą 
do kształtowania koordynacji wzrokowo-ruchowej, czucia ciała w przestrzeni, wzmacnia-
ją poszczególne partie mięśniowe oraz integrują grupę rówieśników. Dzieci lubią bawić 
się piłkami, chętnie wykonują zadane ćwiczenia, dobrze się przy tym bawiąc, co akurat 
w tym przedziale wiekowym jest dosyć istotne.

Rys. 45. P.W.: podpór przodem na piłce 
P.K.: uniesione prawe ramię, lewa noga, 

Ruch: uniesienie ramienia i nogi, wytrzymanie 5 s i 
powrót do P.W., zmiana strony

Rys. 46. P.W.: stanie na jednej nodze na bosu, 
ramiona uniesione w bok (dla utrzymania równo-

wagi) 
Ruch: skipy po bosu lub przechodzenie i stawanie 

na jednej nodze

Rys. 47. P.W.: stanie na jednej nodze na bosu, 
ramiona uniesione w bok (dla utrzymania równo-

wagi) 
Ruch: skipy po bosu lub przechodzenie i stawanie 

na jednej nodze

Rys. 48. P.W.: stanie w rozkroku, stopy na zewnątrz 
bosu, ramiona wzdłuż tułowia 

P.K.: stanie na bosu, stopy złączone, ramiona 
wzdłuż tułowia 

Ruch: wyskok na bosu i powrót do P.W., przejście 
przez kilka piłek bosu
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Rys. 49. Rys. 50. 

Rys. 51. Rys. 52. 

Rys. 53. Rys. 54. 

Rys. 55. Rys. 56. 
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Rys. 57. Rys. 58. 

Rys. 59. Rys. 60. 

Rys. 61. Rys. 62. 
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Rys. 63. Rys. 64. 

Rys. 65. Rys. 66. 
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Rys. 67. Rys. 68. 

Rys. 69. Rys. 70. 

Rys. 71. Rys. 72. 
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Przykładowe ćwiczenia stosowane  
w etapie przygotowania wszechstronnego (12–14 lat)

Wybrane ćwiczenia wzmacniające trzy główne partie ciała: ramiona, tułów oraz 
nogi. Przy prowadzeniu treningu na lądzie bez pomocy specjalistycznego sprzętu nie ma 
możliwości wyizolowania ruchu dla jednego mięśnia. Ćwiczenia te wzmacniają całą gru-
pę mięśni. Stosując wybrane ćwiczenia, należy pamiętać o prawidłowej technice ruchu 
oraz odpowiednim doborze ćwiczeń dla zawodnika.

Najważniejszą zasadą, która powinna obowiązywać każdego trenera, jest zasada: 
przede wszystkim nie szkodzić!

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion

Rys. 73. Rys. 74. 

Rys. 75. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna. Chwyt taśmy oporowej, ramiona w dół. 

Ruch: Wznos ramion w górę. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 76. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna, chwyt oburącz taśmy z ramionami ustawionymi  

w górę i opadem tułowia w przód. 
Ruch: Obustronny wymach ramion w dół. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 77. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna, chwyt oburącz taśmy z ramionami ustawionymi  

w górę i opadem tułowia w przód. 
Ruch: Naprzemianstronne wymachy ramion w dół. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 78. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna. Chwyt taśmy oporowej, ramiona w dół. 

Ruch: Wznos ramion w przód. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 79. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna. Chwyt taśmy oporowej, ramiona w dół. 

Ruch: Skurcz naprzemianstronny ramion. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 80. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Leżenie tyłem. Chwyt taśmy oporowej, ramiona w górę. 

Ruch: Obustronny wymach ramion w dół. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 81. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna, chwyt oburącz taśmy z ramionami ustawionymi  

w dół i opadem tułowia w przód. 
Ruch: Naprzemianstronny wyprost ramion. Powrót do pozycji wyjściowej



IX OgólnOpOlska kOnferencja szkOlenIOwa trenerów pływanIa60

Monika Banach, Robert Chanek

Rys. 82. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa zasadnicza, ramiona w dół. 

Ruch: Z odbiciem jednej nogi i zamachem drugiej, przejście do stania na rękach. 
Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 83. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa zasadnicza, ramiona w dół. 

Ruch: Wznos ramion w górę z jednoczesnym uniesieniem pięt. 
Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 84. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Siad klęczny. 

Ruch: Uniesienie ramion w górę. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 85. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Podpór leżąc przodem. 

Ruch: Ugięcie ramion. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 86. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Skłon tułowia w przód. 

Ruch: Przejście do podporu leżąc przodem. Podpór leżąc przodem

Rys. 87. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Podpór leżąc przodem. 

Ruch: Uniesienie jednej ręki, przełożenie w płaszczyźnie czołowej do przeciw  
imiennego barku, przejście do podporu postawnego bokiem,  

ręka skierowana do boku. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana ręki.

Rys. 88. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Podpór na przedramionach leżąc przodem. 

Ruch: Ugięcie ramion. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 89. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Podpór leżąc przodem. 

Ruch: Z podporu leżąc przodem, wyrzut bioder w górę, ugięcie ramion z jednoczesnym  
przejściem tułowia w przód. Wyprost ramion. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 90. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Podpór zwieszony przodem. Nogi na piłce typu fitball. 

Ruch Ugięcie stawu biodrowego. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 91. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  
P.W.: Postawa rozkroczna, chwyt oburącz piłki dynamicznej z ramionami ustawionymi w górę. 

Ruch: Obustronny wymach ramion w dół z rzutem piłki. Powrót do pozycji wyjściowej
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Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia

Rys. 92. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie przodem. 

Ruch: Przejście do podpór leżąc przodem. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 93. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie przodem. 

Ruch: Przejście do podporu leżąc przodem na przedramionach.  
Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 94. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Podpór leżąc przodem. 

Ruch: Przejście do podporu leżąc bokiem na przedramieniu.  
Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana strony

Rys. 95. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Podpór przodem. 

Ruch: Przejście do podporu leżąc bokiem. Powrót do pozycji  
wyjściowej. Zmiana strony
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Rys. 96. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem. 

Ruch: Wznos prostych nóg do osiągnięcia kąta prostego  
w stawie biodrowym. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 97. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem. 

Ruch: Wznos nóg, naprzemianstronne wymachy nóg

Rys. 98. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie przodem. 

Ruch Skłon tułowia w tył

Rys. 99. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem ze zgiętym stawem biodrowym. 
Ruch: Wznos kończyn górnych z dotknięciem stóp
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Rys. 100. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem, kąt prosty w stawie biodrowym i kolanowym. 

Ruch: Dotknięcie łokciem prawej ręki lewego kolana, poprzez  
skłon tułowia powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana strony

Rys. 101. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Siad równoważny. 

Ruch: Przejście do „dużego banana”. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 102. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem. 

Ruch: Przejście do leżenia przewrotnego. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 103. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Postawa zasadnicza, ramiona w bok. 

Ruch: Przejście do stania na jednej nodze, z ugięciem drugiej w przód.  
Przejście nogi ugiętej w bok. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi
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Rys. 104. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem. Ramiona w bok. 

Ruch: Wznos prostych nóg do osiągnięcia kąta prostego w stawie  
biodrowym. Opad nóg w bok z zatrzymaniem przed podłogą.  

Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana strony

Rys. 105. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Klęk podparty. 

Ruch: Wyprost nogi i różnoimiennego ramienia w górę.  
Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana kończyn

Rys. 106. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Siad równoważny. Piłka lekarska trzymana w dłoniach. 

Ruch: Przejście do „dużego banana”. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 107. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie przodem. Piłka lekarska w ramionach ustawionych w górę. 

Ruch: Skłon tułowia w tył, wyrzut piłki do współćwiczącego.  
Przyjęcie pozycji wyjściowej. Współćwiczący bez piłki wykonuje skłon  

tułowia z ramionami ustawionymi w górę i czeka na piłkę

Rys. 108. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Siad równoważny.  

Ruch: Wyrzut piłki sprzed klatki piersiowej do partnera. Partner łapię piłkę  
i zachowując ten sam ruch, wyrzuca piłkę. Powrót do pozycji wyjściowej



IX OgólnOpOlska kOnferencja szkOlenIOwa trenerów pływanIa 69

Trening na lądzie w etapach podstawowym i wszechstronnym …

Rys. 109. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Siad równoważny. Jeden z ćwiczących trzyma w rękach piłkę lekarską. 

Ruch: Poprzez skręt tułowia ćwiczący rzuca piłkę do współćwiczącego.  
Partner łapię piłkę, dotyka podłoża po stronie dalszej od partnera i zachowując  

ten sam ruch, wyrzuca piłkę. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 110. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem, nogi ugięte. Ramiona w górę trzymają piłkę lekarską. 

Ruch: Poprzez skurcz mięśni brzucha wyrzut zza głowy piłki do partnera stojącego  
naprzeciwko nas. Przejście do siadu ugiętego. Partner odrzuca piłkę za głowę  

ćwiczącego, który w międzyczasie, łapiąc piłkę, przechodzi do pozycji wyjściowej

Rys. 111. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem, ramiona w przód z piłką lekarską. 

Ruch: Przejście do leżenia przerzutnego. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 112. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Siad równoważny.  

Ruch: Poprzez wyprost jednej nogi, przełożenie piłki pod kolanem nogi  
zgiętej do drugiej ręki. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana kończyn
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Rys. 113. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Podpór łukiem, zwieszony przodem. 

Ruch: Przejście do podporu zwieszonego przodem.  
Nogi na piłce typu fitball. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 114. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Podpór zwieszony przodem. 

Ruch: Wznos nogi do zakroku w podporze zwieszonym przodem.  
Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi

Rys. 115. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Podpór zwieszony przodem. 

Ruch: Rozkrok jednej nogi w podporze zwieszonym przodem.  
Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi

Rys. 116. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie przodem na piłce fitball, ramiona w górę. Piłka ustawiona w okolicy stawu biodrowego. 

Ruch: Z zachowaniem pozycji wyjściowej przesunięcie przez  
partnera ćwiczącego do przodu. Powrót do pozycji wyjściowej
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Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg

Rys. 117. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.  
P.W.: Leżenie tyłem, ramiona w górę. Piłka fitball trzymana w dłoniach. 

R. Wznos ramion i nóg poprzez skłon tułowia z jednoczesnym przełożeniem  
piłki do nóg. Przejście do „dużego banana”. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 118. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Pozycja zasadnicza. W dłoniach skakanka. 

Ruch: Przeskoki obunóż. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 119. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Pozycja zasadnicza. 

Ruch: Przejście do przysiadu. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 120. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Pozycja zasadnicza. 

Ruch: Przejście do przysiadu, ramiona w przód z piłką lekarską.  
Poprzez wyskok wyrzut piłki w górę. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 121. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Pozycja zasadnicza. 

Ruch: Wykrok prawą nogą. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi

Rys. 122. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Leżenie tyłem ze zgiętym stawem biodrowym. 

Ruch: Opad nóg do rozkroku. Powrót do pozycji wyjściowej
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Rys. 123. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Postawa zasadnicza. 

Ruch: Przejście do podporu przodem, ugięcie ramion w podporze leżąc  
przodem, poprzez odbicie ramionami i skulenie przejście do przysiadu,  

wyskok w górę. Powrót do pozycji wyjściowej

Rys. 124. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Postawa zasadnicza. 

Ruch: Przejście do wagi przodem na lewej nodze, ramiona w górę.  
Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi

Rys. 125. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Podpór zwieszony przodem. Nogi na piłce fitball, którą trzyma partner. 

Ruch: Ugięcie nogi w przód. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana kończyny
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Podsumowanie

Trening na lądzie jest nieodzownym elementem treningu sportowego w sporcie pły-
wackim. Dobór i selekcja ćwiczeń powinna być przemyślana i dostosowana do zawod-
ników. Ćwiczenia muszą być dobrane do wieku rozwojowego zawodników, muszą być 
ciekawe, ale wcale nie najtrudniejsze do wykonania. Proste ćwiczenia w różnych kom-
binacjach dają najlepsze efekty: zawodnik łatwo je wykonuje i robi to poprawnie. Nieco 
starsi zawodnicy potrafią sami z zestawu podanych ćwiczeń skomponować dla siebie roz-
grzewkę przed treningiem w wodzie czy przed zawodami. Ćwiczenia przedstawione w ni-
niejszej pracy są zbiorem usystematyzowanych propozycji czynności ruchowych wzmac-
niających określone grupy mięśni i będących nieodzowną częścią treningu pływackiego. 
Mogą służyć trenerom i zawodnikom w celu wzbogacenia i urozmaicenia prowadzonych 
jednostek treningowych, dając możliwość integracji grupie. Trudny trening pływacki 
potrzebuje urozmaicenia, a trening na lądzie jest znakomitym sposobem na zachęcenie 
zawodników do dalszej pracy. Dobrze prowadzony, zaplanowany trening pozwoli w przy-
szłości na osiągnięcie sukcesów podopiecznych na arenie krajowej i międzynarodowej.
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Rys. 126. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg.  
P.W.: Leżenie tyłem nogi na piłce fitball. 

Ruch: Ugięcie jednej nogi w przód. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana kończyny


