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1. Wpływ środowiska wodnego na organizm człowieka 

 

Ruch w środowisku wodnym przynosi szereg korzyści zdrowotnych:  

dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, usprawnia 

krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, przyspiesza 

kurację odchudzającą, ujędrnia i wygładza naskórek, harmonijnie rozwija 

całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek inna 

dyscyplina sportowa. Hartuje i uodpornia nasz organizm na przeziębienia, 

a także opóźnia procesy starzenia. 

Pływanie wpływa szczególnie korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny 

i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia 

pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa 

również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, 

odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą 

formą spędzania czasu wolnego. Pływanie jest zatem formą aktywności 

ruchowej, która wszechstronnie oddziaływuje na organizm człowieka, 

odpręża i relaksuje, można ją uprawiać dla przyjemności i dla rozrywki przez 

całe życie bez względu na przejawiany stopień sprawności. Umiejętność 

pływania pozwala poprawić stan zdrowia. 

Pozytywnie o dobroczynnym wpływie na nasz organizm wypowiadają się też 

lekarze medycyny. Woda pozytywnie wpływa na wszystkie sfery 

w organizmie człowieka: 

Układ kostno-mięśniowo-stawowy –utrzymanie równowagi ciała pozytywnie 

wpływa na pobudzenie pracy błędnika. W wodzie następuje naturalna 

pionizacja. Dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia 

przykurczów i skostnień.  

Pływanie zmniejsza spastykę i powoduje ogólne rozluźnienie mięśni. 

Przebywanie w wodzie wiąże się z pozornym zmniejszeniem ciężaru ciała 

(prawo Archimedesa), pozwala to na wykonywanie niektórych ruchów, które 

w naturalnym środowisku są niemożliwe ze względu na osłabienie i zaniki 

mięśni. Wiąże się również ze zmianą gęstości środowiska, czyli zwiększonym 

oporem wody, co pozwala na wykonywanie ćwiczeń z oporem zwiększając siłę 

oraz wytrzymałość mięśni. Siła wyporu wody sprawia bowiem, że ciało 

człowieka staje się lżejsze i łatwiej jest wykonywać ćwiczenia. Co więcej, na 
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ciało działa ciśnienie hydrostatyczne, które wywiera duży wpływ na ruchy klatki 

piersiowej, odciążając jednocześnie mięśnie potrzebne do utrzymania sylwetki 

w pionie oraz kręgosłup i stawy. Nasze ciało jest bardziej rozluźnione i 

zrelaksowane. Stawy oraz kręgosłup nie ulegają takim przeciążeniom, jak na 

lądzie i dlatego osoby ze schorzeniami kręgosłupa powinny uprawiać właśnie tą 

dyscyplinę sportu. Może to przynieść ulgę oraz wzmocnić mięśnie 

przykręgosłupowe. Stawy regularnie ćwiczone zachowują siłę i elastyczność. 

Zbyt mało używane cechuje sztywnienie i osłabienie więzadeł, łączących i 

chroniących stawy. Także mięśnie słabną i wiotczeją - o czym przekonujemy się 

wkrótce po zaprzestaniu regularnych ćwiczeń.  

Systematyczne pływanie doskonale wpływa także na prawidłowa postawę ciała 

oraz zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. 

Układ oddechowy - Oddychanie w wodzie wpływa na powiększenie pojemności 

życiowej płuc. Mięśnie oddechowe w środowisku wodnym pracują znacznie 

wydajniej, gdyż wydech do wody wymusza intensywniejszą pracę tych mięśni. 

Wdechowi podczas pływania towarzyszy bardzo intensywna praca mięśni 

oddechowych, które muszą pokonać zwiększony opór środowiska, wynikający 

ze wzrostu jego gęstości i ciśnienia.  

Układ krwionośny - Różnica temperatur, zwiększone ciśnienie i masowanie 

skóry przez wodę zwiększają jej ukrwienie i powodują lepsze krążenie krwi, 

zwiększa wydolność serca  

Układ trawienny – Pływanie pobudza pracę żołądka i jelit.  

Układ moczowy – Przyśpiesza się praca nerek i następuje szybsze napełnianie 

pęcherza.  

Układ równowagi - Falowanie wody wiąże się ze zmianą warunków miejsca 

gdzie nie ma żadnego ucisku, co wpływa pozytywnie. 

Układ nerwowy- Podczas zajęć nasz organizm uwalnia endorfinę, która wpływa 

korzystnie na nasze samopoczucie, likwidując napięcie i stres1. 

 

 

 

 

 

1 http:// pl.zsolw.wap.pl z dn.1lutego 2013 r 
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2. Cele, metodyka pływania korekcyjnego oraz różnice między pływaniem 

sportowym a korekcyjnym 

 

  W Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej 

w Starachowicach zajęcia dla uczestników odbywają się dwa razy w tygodniu,  

natomiast zajęcia z pływania korekcyjnego odbywają się raz w tygodniu.           

Zajęcia z pływania korekcyjnego odbywają się na pływalni miejskiej w 

Starachowicach, zajęcia te stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych na lądzie.                

Pływanie korekcyjne w formie uzupełniającej powoduje między innymi: 

szybsze podniesienie sprawności układu oddechowego, obniżenie tonusu 

mięśniowego całego organizmu, w tym tak ważnych grup mięśni 

przykurczonych, odciążenie przeciążonego układu kostnego w obrębie 

kręgosłupa. Ponadto działa ogólnorozwojowo i uzupełnia gamę bodźców 

korekcyjnych oraz szybciej rozwija wydolność organizmu niż ćwiczenia na 

lądzie. Celem pływania korekcyjnego jest przede wszystkim dobór 

odpowiednich ćwiczeń w wodzie do konkretnej wady,  uzyskanie jak 

największych efektów korekcyjnych różnych wad postawy oraz zwiększenie 

wydolności organizmu . Zadaniem metodyki nauczania pływania korekcyjnego 

jest nauczenie takich sposobów pływackich w danej wadzie postawy, które 

oddziaływają w maksymalnym stopniu na nią korekcyjne. Nadrzędnym celem 

pływania sportowego jest osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, 

realizowane m.in. przez  nauczanie i doskonalenie optymalnej techniki2. 

W zajęciach korekcyjnych w wodzie powinno dominować pływanie , to można 

także prowadzić specjalne ćwiczenia korekcyjne, np. przy brzegu basenu lub na 

płytkiej wody. Ćwiczenia te- angażując wybrane grupy mięśni- przyczyniają się 

do likwidacji dystonii mięśniowej i korekcji wady. Ćwiczenia te powinny być 

wyłącznie uzupełnieniem ćwiczeń w wodzie. Woda nie sprzyja stabilizacji 

określonych odcinków ciała. Stabilizację taką łatwiej osiągnąć na lądzie. 

Dlatego ćwiczenia korekcyjne angażujące wybrane grupy mięśniowe powinno 

się realizować głównie na lądzie. W wodzie można je stosować np. 

w początkowej, wstępnej części lekcji lub w przerwach pływania. Większość 

czasu lekcji pływania korekcyjnego powinna być przeznaczona na pływanie 3. 

 

2 Kołodziej J.: Pływanie korekcyjne. AWF, Kraków 1989 

3 Owczarek S.: Korekcja wad postawy. WSiP, Warszawa 1999 
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3. Symetryczne ćwiczenia korekcyjne w wodzie 

 

Przy wadach postawy w płaszczyźnie strzałkowej ( plecy okrągłe, 

wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, płaskie) stosujemy symetryczne 

ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Ćwiczenia symetryczne  stosowane są 

również u dzieci ze skoliozami. W ćwiczeniach symetrycznych korekcję 

skrzywienia osiąga się przez elongację kręgosłupa. 

3.1  Rozciągające i elongacyjne ćwiczenia korekcyjne w wodzie 

Już samo zanurzenie ciała w środowisku wodnym powoduje 

odciążenie organizmu i zmniejszenie tonusu mięśniowego; szczególnie 

mięśni odpowiadających za utrzymanie postawy pionowej, przy czym 

pozycja pozioma wzmaga jeszcze ten efekt. Stopień rozluźnienia, 

szczególnie mięśni przykurczonych, a także przyjęcie prawidłowej 

pozycji ciała ( np. w czasie poślizgu na piersiach) będzie zależeć od 

zaawansowania istniejącej wady. Podstawowymi ćwiczeniem 

elongacyjno-rozciągającym są poślizgi na piersiach i grzbiecie. 

 

Fot.1. Poślizgi na piersiach 

Przypominamy uczniom o prawidłowym ułożeniu ciała, głowa między 

ramionami, na jednej linii z kręgosłupem, długi wydech do wody, w tym 

ćwiczeniu kończyny dolne nie pracują. 
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3.2  Pływackie ćwiczenia korekcyjne wzmacniające mięśnie osłabione 

 

Zadaniem tej grupy ćwiczeń jest wzmocnienie i skrócenie nadmiernie 

osłabionych i rozciągniętych grup mięśniowych. Można to uzyskać przez 

obciążenie danej grupy mięśniowej wysiłkiem statycznym lub dynamicznym. 

Mają one zalety i wady. Ponieważ woda jest środowiskiem, które stwarza 

trudności w precyzyjnej stabilizacji określonych odcinków ciała. Nie należy 

jednak rezygnować z tej grupy ćwiczeń. Należy jednak pamiętać aby statyczny 

skurcz mięśni osłabionych występował w możliwie maksymalnym zbliżeniu 

przyczepów, co większy opór siły mięśni- efektywność jego skrócenia. 

  

 

Fot.2. Uczennica ułożona na grzbiecie, dłonie splecione na karku, stawy 

łokciowe pod lustrem wody, kończyny dolne wykonują ruchy wahadłowe. 

/ można zastosować również „ skrzydełka” umieszczając je na przedramionach. 

W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie ściągające łopatki, mięśnie brzucha, 

mięśnie pośladkowe, rozciągamy również mięśnie piersiowe. 
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3.3  Plecy okrągłe 

Zadania szczegółowe ćwiczeń korekcyjnych na torze morfologicznym 

są następujące: 

• Rozciągnięcie mięśni przykurczonych, a szczególnie zespołu 

piersiowych; 

• Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni 

a) Karku w pozycji cofnięcia głowy, 

b) Ściągających łopatki w pozycji zbliżenia przyczepów, tj. 

wyprostu odcinka piersiowego kręgosłupa 

• Utrzymanie prawidłowej ruchomości kręgosłupa, by zapobiec 

tendencjom do jego usztywnienia. 

 

    Fot.4. Ułożenie na grzbiecie, pływaczek między udami, kończyny dolne nie 

pracują zadaniem ich jest utrzymanie właściwego toru pływania. 

Podczas tego ćwiczenia następuje rozciąganie mięśni piersiowych, wzmacnianie 

mięśni ściągających łopatki, elongacja kręgosłupa, wzmocnienie mięśni brzucha 

i pośladkowych. 
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3.4  Plecy wklęsłe 

Zadania szczegółowe ćwiczeń korekcyjnych na torze morfologicznym 

są następujące: 

• Rozciąganie zespołu mięśni nadmiernie napiętych, a szczególnie 

biodrowo-lędźwiowego, zwłaszcza gdy podczas badania stwierdza 

się występowanie jego przykurczu ( test Thomasa ), oraz 

prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i towarzyszących; 

• Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni brzucha ( zwłaszcza 

prostego ), pośladkowych wielkich i kulszowo goleniowych 

w pozycji zbliżania przyczepów; 

• Utrzymanie prawidłowej ruchomości kręgosłupa; 

• Wzmacnianie siły mięśni grzbietu odcinka piersiowego -

podstawowego warunku do czynnego ustalania klatki piersiowej, 

niezbędnego we wzmacnianiu zwłaszcza mięśni brzucha 

 

Fot.5. Leżenie na grzbiecie, kończyny górne ułożone w tzw.” skrzydełka” 

kończyny dolne wykonują ruchy wiosłujące do kraula na grzbiecie. Dzięki temu 

ćwiczeniu wzmacniamy mięsnie kulszowo-goleniowe oraz pośladkowe. 
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Fot.6. Leżenie na piersiach na brzegu pływalni, dłonie pod czołem. Jedna 

kończyna dolna zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, drugą maksymalnie 

prostujemy. Dzięki temu ćwiczeniu rozciągamy mm .biodrowo-lędźwiowe oraz  

kulszowo-goleniowe. 

 

3.5  Plecy wklęsło-okrągłe 

W ujęciu schematycznym wada ta stanowi połączenie pleców 

wklęsłych i okrągłych . 

Mięśnie osłabione i rozciągnięte to: 

• Karku, ściągające łopatki, brzucha, pośladkowe wielkie i kuszowo-

goleniowe 

Mięśnie przykurczone, nadmiernie napięte 

• Piersiowe wielkie i małe, biodrowo-lędźwiowe, prostownik 

grzbietu odcinka lędźwiowego. 
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Fot.6.Leżenie na grzbiecie, deska ułożona pod głową w okolice łopatek, 

wypycha dodatkowo klatkę piersiową, nogi pracują wahadłowo. 

 

3.6  Plecy płaskie 

Plecy płaskie występują e dwóch krańcowych różnych 

przypadkach. W budowie ciała astenicznej o słabej, wiotkiej 

muskulaturze, oraz u dzieci silnie umięśnionych.  Zadaniem pływania 

korekcyjnego jest w stosunku do dzieci o słabej i wiotkiej 

muskulaturze jest ogólne i wszechstronne wzmocnienie, z 

uwzględnieniem elementów uwypuklających kifozę odcinka 

piersiowego i lordozująch odcinek lędźwiowy, a także zwiększających 

przodopochylenie miednicy. W przypadkach dzieci o silnym 

umięśnieniu należy pamiętać o pozycjach lordozujących odcinek 

lędźwiowy i zwiększających przodopochylenie miednicy oraz 

kifozująch odcinek piersiowy, by uzyskać wydłużenie prostownika 

grzbietu odcinka piersiowego i skrócenie go w odcinku lędźwiowym. 
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Fot.7.Leżenie na piesiach kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych 

w dłoniach dwie lub trzy deski pływackie, nogi pracują wahadłowo, najlepiej 

gdy głowa jest uniesiona , wzrok skierowany przed siebie. Dzięki temu 

ćwiczeniu następuje przodopochylenie miednicy. 

 

 

Fot.8.Leżenie na piersiach na brzegu pływalni, dłonie ułożone pod czołem, 

praca nóg wahadłowa, deska ułożona w okolicy klatki piersiowej, ćwiczenie ma 

za zadanie uwypuklić kifozę piersiową. 
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4. Ćwiczenia asymetryczne w wodzie 

 

W przypadku wad w płaszczyźnie czołowej stosujemy ćwiczenia 

asymetryczne dostosowane indywidualnie do każdej wady dziecka.  

Twórcą ćwiczeń asymetrycznych jest W. Iwanowski, który 

prowadził długoletnią praktykę kliniczną udowadniając  

skuteczność ćwiczeń asymetrycznych.  

W ćwiczeniach pływackich asymetrycznych bierzemy pod 

uwagę zmiany statyczne w zależności od ustawienia linii barków 

i bioder. 

 

Schemat ten wygląda następująco: 

I. W przypadku poziomego ustawienia linii obręczy barkowej 

i biodrowej zachowana zostaje pionowa linia kręgosłupa. 

II. W przypadku kiedy linia barków ustawiona jest skośnie, 

kręgosłup wygina się w odcinku piersiowym w stronę barku 

usytuowanego wyżej. 

III. W przypadku kiedy linia bioder jest ustawiona skośnie, 

wygięcie kręgosłupa zaczyna się w odcinku lędźwiowym, 

w stronę niższego biodra4. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Iwanowski W. : Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych 

skrzywień kręgosłupa, Szczecin 1997 



13 
 

 

SCHEMAT STATYCZNY „PRZERYSOWANY” POZWALAJĄCY 

ZROZUMIEĆ ISTOTĘ SKOLIOZ I WPŁYW USTAWIENIA KOŃCZYN 

GÓRNYCH I DOLNYCH NA SKOLIOZĘ 

 

• W skoliozie jednołukowej piersiowej 

 

/ skolioza zaznaczona zieloną szarfą/ 

 

 

Decydujący wpływ na korekcję skrzywienia ma ustawienie barków, którym 

kierujemy przez odpowiednie ułożenie rąk. Ręka po stronie wklęsłej 
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skrzywienia powinna być wyciągnięta przed siebie a po stronie wypukłej 

przywiedziona. Nogi powinny być wyprostowane i złączone, co gwarantuje 

równe ułożenie bioder. 

• W skoliozie jednołukowej lędźwiowej 

 

/ skolioza lędźwiowa zaznaczona zieloną szarfą/ 

 

Decydujący wpływ na korekcję skrzywienia ma ustawienie kończyn dolnych: 

noga po stronie wypukłej skrzywienia powinna być zgięta w stawie biodrowym 

i kolanowym i po stronie wklęsłej wyprostowana. Ułożenie rąk powinno 

zapewnić równe ustawienie barków-ręce powinny być wyprostowane, 

wyciągnięte przed siebie. 
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• Skolioza jednołukowej piersiowo-lędźwiowa 

 

 

/ skolioza zaznaczona zieloną szarfą/ 

 

 

W skoliozie tej należy pamiętać , że o korekcji decyduje skośne ustawienie pasa 

barkowego, a więc ułożenie rąk i nóg. Po stronie wypukłej skrzywienia ręka 

powinna być przywiedziona do tułowia, a noga zgięta w stawie biodrowym 

i kolanowym, po stronie wklęsłej ręka jak i noga powinny być wyprostowane 

i wyciągnięte. 
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• Skolioza dwułukowa piersiowo-lędźwiowa 

 

 

 

 

 

W skoliozie dwułukowej piersiowo-lędźwiowej  korekcję uzyskuje się również  

przez asymetryczne ustawienie bioder i barków. Pozycją korekcyjną jest suma 

ułożeń kończyn w skoliozie  jednołukowej piersiowej  i jednołukowej 

lędźwiowej, a więc: ręka wyciągnięta po stronie wklęsłości skrzywienia, 
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a przywiedziona do tułowia po stronie wypukłości  skrzywienia piersiowego, 

noga natomiast powinna być ugięta po stronie wypukłości skrzywienia 

lędźwiowego i wyciągnięta po stronie wklęsłości. 

• Przedstawione pozycje powodują maksymalną korekcję danej 

skoliozy, stały się podstaw a do opracowania ćwiczeń 

dynamicznych. 

 

Przykłady ćwiczeń asymetrycznych stosowanych podczas  zajęć: 

1. ScThLdex 

 

 

Opis ćwiczenia: 

PW: Leżenie na piersiach, lewa ręka wyprostowana za głową , prawa ręka 

wzdłuż tułowia, na prawej stopie założona płetwa. 
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Ruch: Nogi wykonują ruch wiosłujący do kraula. Zalecane również założenie 

rękawka na lewą nogę. 

2. ScLdex 

 

 

Opis ćwiczenia: 

PW: Leżenie na piersiach, odcinek piersiowy ustabilizowany przez wyciągnięcie 

ramion w przód. Na prawej nodze po stronie wypukłości założona płetwa, na 

lewej nodze rękawek. 

Ruch: Noga prawa wykonuje ruch wiosłujący do kraula, noga lewa nie 

wykonuje żadnej pracy, zwracamy uwagę aby noga lewa była wyprostowana. 
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3. ScThdex 

 

 

 

Opis ćwiczenia: Leżenie na piersiach, lewa ręka wyciągnięta w przód, prawa 

ręka wzdłuż uda. 

Ruch: Nogi wykonują ruchy wiosłujące do kraula. 
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Podsumowanie: 

 Podczas ćwiczeń korekcyjnych w wodzie należy zwracać uwagę na 

dokładność wykonania każdego ćwiczenia. W pierwszym etapie nauczania 

jeżeli uczniowie nie potrafią pływać należy stosować takie same metody 

nauczania jak przy pływaniu sportowym,  zwiększamy jednak ilość ćwiczeń 

oddechowych oraz ćwiczeń pozwalających „czucie wody”, dzięki którym 

likwidujemy przykurcze mięśniowe. W drugim etapie nauczania podczas zajęć 

cała grupa wykonuje ćwiczenia symetryczne i asymetryczne dostosowane do 

indywidualnej wady. W grupach młodszych ( 8-10 lat ) stosujemy więcej zabaw 

i ćwiczeń oddechowych, które pozwalają przełamać lęk przed środowiskiem 

wodnym i osiągnąć rezultaty zamierzone przez nauczyciela w sposób przyjemny 

i ciekawy. W grupach starszych ( 11-17 lat ) uczniowie świadomie przystępują 

do ćwiczeń i potrafią określić swoją wadę postawy i znają ćwiczenia, które 

pozwalają tę wadę niwelować. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach na 

pływalni ponieważ środowisko wodne  jest samo w sobie atrakcyjne 

a zadowolenie z własnych postępów podnosi samoocenę. 
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