
NAUKA NAWROTÓW 



NAUCZANIE NAWROTU „KOZIOŁKOWEGO” DO KRAULA NA GRZBIECIE 



Aktualnie najbardziej popularną formą formą do stylu grzbietowego jest 

tzw. „nawrót koziołkowy” podczas którego nie jest wymagane 

dotknięcie ściany przed wykonaniem obrotu.  

Nauczanie nawrotu rozpoczynamy od bardzo dokładnego pokazu         

(całości i poszczególnych faz) oraz szczegółowego objaśnienia 

wykonanych elementów. 



ĆWICZENIA NA LĄDZIE: 

 1.Leżenie na plecach na materacu, nogi złączone, ugięte nóg do pozycji kucznej, 

powrót do leżenia. 

 2. Z leżenia na plecach , jedna ręka w górze ( z tyłu za głową), obrót do leżenia 

na piersiach.  

 3. W staniu, ramiona w górze, skrętoskłon tułowia do nogi lewej następnie 

prawej. 



ĆWICZENIA W WODZIE: 

1. Przewrót w przód przez linę lub laskę trzymaną przed dwóch ćwiczących. 

2. Wykonanie przewrotu w przód w wodzie, ze stania na dnie pływalni.  

3. Wykonanie przewrotu w przód z leżenia na piersiach. 

4. Z leżenia na plecach, lewa ręka w górze, prawa wzdłuż tułowia, obrót na piersi, prawe ramię 

przeniesione zostaje nad wodą i dołączone do lewego ramienia. 

5. Jak wyżej, z przewrotem w przód, z zamachem oburącz ( w trakcie przewrotu przestają 

pracować nogi). 

6. Jak wyżej, przy ścianie basenu, obrót na piersi i przewrót w przód z ułożeniem nóg na ścianie 

( w trakcie obrotu – wdech). 

7. Odbicie od ściany basenu, poślizg ciała na grzbiecie bez pracy nóg, ramiona z tyłu za głową, 

głowa między ramionami – wydech ustami i nosem. 

 



8.   Jak wyżej z falowymi ruchami nóg do wynurzenia – wydech ustami i nosem. 

9.   Poślizg z delfinowymi, a następnie naprzemianstronnymi, ruchami nóg. 

10. Jak wyżej, podczas wynurzenia rozpoczyna ruch jedno ramię. 

11.  Dopłynięcie do ściany pływalni przy pomocy samych nóg, lewa ręka  

w górze, prawa wzdłuż tułowia, obrót na piersi, (wdech), przewrót w przód 

ułożenie nóg na ścianie, odbicie od ściany basenu i  poślizg, (wydech ustami  

i nosem) praca nóg, wyjście na powierzchnię wody. 

 



BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS NAWROTU KOZIOŁKOWEGO DO 

STYLU GRZBIETOWEGO I ICH ELIMINOWANIE 
1.Brak wdechu przy zejściu do przewrotu w przód: 

 Z leżenia na grzbiecie, ramiona wzdłuż tułowia obrót na piersi (w trakcie obrotu wykonujemy wdech) 

 Z leżenia na grzbiecie, jedna ręka w górze, druga wzdłuż tułowia, obrót na piersi z wdechem 

 Jak wyżej dostawieniem drugiej ręki 

2. Wykonanie ruchu napędowego nogami lub ramionami podczas przewrotu: 

 Przy ścianie pływalni z leżenia na piersiach, przewrót w przód 

 jak wyżej, z napłynięcia przy pomocy nóg, ramiona w przodzie 

 Dopłynięcie na grzbiecie, jedno ramię w górze, obrót, dostawienie nóg do ściany 

3. Brak ułożenie na grzbiecie podczas odbicia od ściany pływalni i wejście w fazę poślizgu: 

 Przy ścianie basenu, przewrót w przód, z ustawieniem nóg na ścianie, wykonanie tułowia do leżenia na 

grzbiecie 

 Jak wyżej dopłynięcie na grzbiecie, wykonanie obrotu i przewrotu w przód z dostawieniem nóg do ściany i 

wyrównaniem tułowia do leżenia na grzbiecie 



NAUCZANIE NAWROTU „KOZIOŁKOWEGO”  

DO KRAULA NA PIERSIACH 



Podobnie jak w stylu grzbietowym zrezygnowano  

z nauczania nawrotu zwykłego (odkrytego)  uznając, że forma ta nie ma 

aktualnie żadnego zastosowania w pływaniu sportowym. Nauczanie 

zaczynamy od dokładnego pokazu i objaśnienia. 



ĆWICZENIA NA LĄDZIE: 

1.Skłony tułowia do nogi prawej i lewej na zmianę 

2. W staniu w rozkroku, tyłem do ściany lub drabinki, skłon tułowia w przód, 

z dotknięciem głową ściany 



ĆWICZENIA W WODZIE: 

1. W trójkach, przewrót w przód przez złączone ręce dwóch współćwiczących, 

stojących twarzą do siebie 

2. Ze stania, przewrót w przód do pozycji wyjściowej 

3. Z leżenia na piersiach, ramiona w przodzie, przewrót w przód przy pomocy 

mocnego pociągnięcia ramionami i skłonem głowy w przód 

4. Dwóch ćwiczących tyłem do siebie, chwyt pod pachy, jeden wykonuje mocny 

skłon tułowia, a drugi w tym czasie ugina nogi i wykonuje przewrót w tył 

5. Przed ścianą pływalni – przewrót w przód do leżenia na grzbiecie 

6. Jak wyżej, do postawienia nóg na ścianie 

7. Tyłem do ściany pływalni, ustawienie stóp na ścianie, zanurzenie ciała i poślizg 

pod wodą, ramiona w przodzie, wydech do wody 

 



8. Tyłem do ściany, odbicie i poślizg pod wodą, ramiona w górze, kraulowa 

praca nóg – do wynurzenia 

9. Jak wyżej, jedno ramię przy wyjściu rozpoczyna ruch 

10.W pozycji na piersiach (odległość około 5m od ściany),dopłynięcie do 

ściany w odległości 0,5-1m przed ścianą przewrót , ułożenie nóg na ścianie, 

odbicie i poślizg(w trakcie poślizgu obrót na piersi), w trakcie poślizgu 

kraulowa praca nóg (wydech do wody) 

11.Jak wyżej, dopłynięcie kraulem na piersiach (dłuższy poślizg) 

12.Jak wyżej, dopłynięcie z większą prędkością 

13.Wykonywanie nawrotów koziołkowych podczas pływania na dłuższym 

dystansie ze zmienną szybkością 

 



BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS NAWROTU DO KRAULA NA 

PIERSIACH I ICH ELIMINOWANIE 

1.Brak wdechu przed wykonaniem przewrotu: 

- Z leżenia na piersiach, ramiona w górze, ruch jednego ramienia z oddechem, przewrót w przód przy 

jednoczesnej pracy drugiej ręki 

- To samo ćwiczenie przed ścianą pływalni  

- To samo, z dopłynięciem samymi nogami i wykonanie pełnego nawrotu 

2. Wykonanie nawrotu zbyt blisko ściany pływalni lub za daleko od niej 

- Wykonanie przewrotu w przód w odległości 1m od ściany – dopłynięcie do ściany i rozpoczęcie 

przewrotu w przód na wysokości punktu orientacyjnie na dnie(krążek) 

- Dopłynięcie do ściany i rozpoczęcie nawrotu według linii kierunkowej na dnie basenu (obliczenie 

ilości ruchów ramion od linii poprzecznej) 



NAUCZANIE NAWROTU DO STYLU KLASYCZNEGO 



Przy nauczaniu nawrotu do tego stylu musimy zwrócić uwagę na dokładne 

wykonywanie przez ćwiczących poszczególnych jego faz , ponieważ drobne 

uchybienia powodować mogą rozminięcie się z przepisami pływania sportowego. 

Pokaz, a także objaśnienia, powinny dokładnie określić sposób wykonywania 

wszystkich składowych nawrotu. 



ĆWICZENIA NA LĄDZIE 

1. Przodem do ściany, w odległości ok.0,5m „jednoczesne ułożenie dłoni na ścianie,  

ze skrętem głowy i tułowia w kierunku od ściany. 

2. To samo, z oderwaniem dłoni od ściany i obrotem tułowia w kierunku od ściany. 

3. Z odległości kilku metrów dojście do ściany, ułożenie dłoni, obrót (w lewo ,prawo ) i odejście 

od ściany. 



W WODZIE: 
1. Z odległości 0,5m od ściany jednoczesne ułożenie dłoni ze skrętem głowy i tułowia. 

2.  To samo z marszu z odległości 2-3 metrów. 

3.  Dopłynięcie do ściany przy pomocy nóg – równoczesne położenie dłoni na ścianę, 

obrót tułowia. 

4.  Dopłynięcie do ściany pełnym stylem, położenie dłoni na ścianie pływalni , obrót 

tułowia z wdechem, zanurzenie ciała, ułożenie nóg na ścianie. 

5.  Ze stania tyłem do ściany, wdech, zanurzenie ciała, ustawienie ugiętych nóg na 

ścianie, odbicie, poślizg – ramiona w przodzie, głowa między ramionami (wydech do 

nogi) 

6.  To samo ćwiczenie- ramiona wykonują pół cyklu ruchowego, przedłużonego do bioder. 

7. Jak wyżej z wykonaniem pełnego cyklu ruchowego ramion (przedłużonego do bioder) 

oraz nóg- wydech do wody. 

   



    8. Jak wyżej, wyjście na powierzchnie wody i aktywne rozpoczęcie pływania na dystansie. 

9. Dopłynięcie do ściany pełnym stylem i wykonanie pełnego nawrotu ( jednoczesne 

dotknięcie ściany oburącz, obrót, wdech, ułożenie nóg na ścianie, poślizg, wykonanie 

pełnego cyklu ramion i nóg, wynurzenie się na powierzchnie) 

 

10. Wykonanie nawrotu z większą prędkością 

 

11. Wykonanie nawrotów z przedłużeniem poślizgu  (mocniejsza praca ramion i nóg). 

 

12. Wykonywanie nawrotów do stylu klasycznego podczas pływania na dłuższym 

dystansie ze zmienną prędkością 



BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS NAWROTU DO STYLU 

KLASYCZNEGO I ICH ELIMINOWANIE 

1. Brak jednoczesnego ułożenia dłoni na ścianie pływalni: 

- z odległości ok. 2 – 3 m dojście do ściany i jednoczesne położenia dłoni na ścianie, 

- jak wyżej, z wolnego napłynięcia przy pomocy samych nóg z odległości ok. 5m, 

- jak wyżej, z wolnego dopłynięcia całym stylem z odległości ok. 5m.  

2. Zbyt głębokie zanurzenie podczas poślizgu pod powierzchnią wody:  

- z ustawienia tyłem odbicie od ściany, poślizg na powierzchni wody,  

- jak wyżej, poślizg pod powierzchnią wody, wolne wykonanie poszczególnych faz (przy prawidłowym 

ułożeniu tułowia – głowa na jego przedłużeniu).  

3. Wykonanie więcej niż jednego cyklu ruchowego pod wodą:  

- z ustawienia tyłem do ściany odbicie, poślizg oraz wykonanie połowy cyklu pracy ramion (do bioder) 

- jak wyżej, wykonanie jednego cyklu pracy ramion. 

 -jak wyżej, wykonanie jednego cyklu pracy ramion i nóg.  

 



NAUKA NAWROTU DO DELFINA 
  

Uczących się należy uczulić na prawidłowe (jednoczesne) dotknięcie ściany oburącz. 

Przy pokazie, a także objaśnieniach , należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie 

poszczególnych  faz nawrotów. 



ĆWICZENIA NA LĄDZIE: 

1. Przodem do ściany, w odległości około 0,5 m- jednoczesne ułożenie dłoni na ścianie, 

skręt tułowia i głowy w lewo i prawo. 

2. To samo, z oderwaniem dłoni od ściany i wykonanie obrotu o 180 (w prawo lub lewo) 

i odejściem od ściany. 

3. Z odległości kilku metrów dojście do ściany, ułożenie dłoni, obrót, odejście od ściany. 



ĆWICZENIA W WODZIE: 

1. Z odległości 0,5 m jednoczesne ułożenie dłoni na ścianie ze skrętem dłoni i tułowia. 

2. To samo z marszu z odległości 2-3m  

3. Dopłynięcie do ściany przy pomocy nóg, równoczesne ułożenie dłoni na ścianie, obrót tułowia o 180 
stopni (w kierunku pływania) 

4. Dopłynięcie do ściany pełnym stylem, położenie dłoni na ścianie, obrót tułowia z wdechem, zanurzenie 
ciała, ułożenie nóg na ścianie 

5. Ze stania tyłem do ściany, wdech, zanurzenie ciała, ustawienie ugiętych nóg na ścianie, odbicie, poślizg – 
ramiona w przodzie, głowa między ramionami, wydech do wody. 

6. Jak wyżej , w trakcie poślizgu nogi wykonują kilka ruchów delfinowych. 

7. Jak wyżej, kilka ruchów nogami, wyjście na powierzchnie wody przy pomocy ruchu ramion. 

8. Dopłynięcie do ściany przy pomocy nóg i wykonanie pełnego nawrotu (jednoczesne dotknięcie ściany 
oburącz, obrót ciała, wdech, ułożenie nóg na ścianie, poślizg, kilka ruchów nóg, wyjście na powierzchnie 
wody) 

9. Jak wyżej, dopłynięcie do ściany pełnym stylem 

10. Wykonanie nawrotu z większą prędkością 

11. Wykonywanie nawrotów podczas pływania delfinem, krótkich odcinków z większą prędkością 

12. Wykonywanie nawrotów na odcinku dłuższym – minimum dwa nawrotu (mniejsza szybkość)  



BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS NAWROTU DO DEFNA I ICH 

ELIMINOWANIE 
1.Brak jednoczesnego ułożenia dłoni na ścianie pływalni: 

- z odległości 2-3m dojście do ściany i jednoczesne położenie dłoni na ścianie 

- jak wyżej z wolnego napłynięcia przy pomocy samych nóg z odległości ok 5 m 

- jak wyżej dopłynięcie całym stylem 

2. Zbyt głębokie zanurzenie podczas poślizgu pod wodą: 

- Z ustawienia tyłem do ściany basenu, poślizg na powierzchni wody 

- jak wyżej, poślizg pod powierzchnią wody, ramiona w przodzie, głowa między ramionami, tułów wyprostowany 

- jak wyżej, przedłużony poślizg z wolną pracą nóg do delfina 

3. Zbyt płytkie zanurzenie, poślizg na powierzchni wody: 

-  z ustawienia tyłem do ściany, poślizg pod powierzchnią wody (miedzy nogami współćwiczącego) 

- jak wyżej, poślizg pod linami torowymi (z pomocą nóg) 

- z odbicia od ściany, poślizg pod powierzchnią wody z wolnymi ruchami nóg 

- poślizg pod wodą z odbicia od ściany basenu, kilka ruchów delfinowych tułowia i nóg, wynurzenie się na powierzchnię 

wody 
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