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Szeptember második hetétől folytatódtak a szakköri foglalkozások. A célcsoport kiválasztásánál ismét a frissen 

beiratkozó 1. osztályos, illetve az 5. osztályos tanulók kaptak lehetőséget kötelező úszásóráik teljesítésére. 

Természetesen, akiknek előző tanévben is jártak úszni szintén lehetőséget kaptak a további tanulásra is, de csak 

novembertől. Emellett megmaradt, a hobby úszó csoport, akikkel fő célunk ebben a három hónapban, az úszó 

diákolimpiára való felkészülés volt.  

Az oktatás és az edzés egy helyszínen zajlott. A foglalkozásokra kedden és csütörtökön került sor külsős úszásoktató 

bevonásával. A résztvevő diákok száma 40- 40 fő/ alkalom a pályázatban vállaltak szerint.  

A csoportbontás révén, lehetőség nyílt a teljesen kezdők gyerekek számára végigjárni ugyanazt az utat, mint társaiknak, 

akik már az előző tanévben is részt vehettek az oktatásban. 

A három csoport az alább látható tematika szerint dolgozott az elmúlt három hónapban: 

 

1. csoport(teljesen kezdők) 

Tananyag Követelmények 

 

Szoktatási feladatok, vízhez szoktatás: 

 
- hely és helyzetváltoztatások 

- merülések 

- levegő kifújása, buborékolás 

- levegő kifújása, levegővétel, ritmusos levegővétel 

- feladatok nyitott szemmel 

- siklás hason és háton segítséggel és segítségadás 

nélkül 

- gombóc 

- fordulatok h. és sz. tengelyek körül 

- tárgyak keresésé, megfogása és felhozása 

- kombinációs feladatok, beugrások a medencébe 

- rajtot előkészítő fejes ugrások változó körülmények 

között 

- játékok 

 

Tudják az általános uszodai 

rendszabályokat, és tartsák is be 

azokat. 

 

Tartsák be és fogadják el a 

balesetek megelőzését 

szolgáló szabályokat. 

 

Tudjanak levegőt kifújni 

víz alatt, értésék meg mit 

jelent a nyomáskülönbségen 

alapuló levegővétel. 

 

 

Tudják mit jelent a 

kéztámasz, lebegőülés, 

függőleges, ostorcsapás 



2. csoport 

 

Tananyag Követelmények 

A hátúszás oktatása 

 

A lábtempó oktatása: 

 

Szárazföldön: 
- lebegőülés, kéztámasz a test mögött, 

- tudatosítani a függőleges irányú mozgás, csípőből 

történő 

indítását, az ostorcsapásszerű mozdulatot, a lábfejek 

lefeszített 

helyzetét 

- a karok helyzetének megtanítása, ahogyan a lábtempó 

közben 

tartani kell 

 

Vízben: 
- tudatosítani a hátúszó és gyorsúszó lábtempó 

hasonlóságát, a 

testhelyzetből fakadó különbözőséget 

- hossztengely menti fordulatokkal / mindkét irányba / 

lábtempók végzése segítséggel és segítségadás nélkül 

 

 

2. A kartempó oktatása: 

 

Szárazföldön: 
 

- malomkörzés, a vállak emelésével 

- a helyes húzás és tolás megtanítása eszköz használattal 

- malomkörzés hátra, szimmetrikus végrehajtás 

 

Vízben: 
 

- a lábtempó és a kartempó összekapcsolása 

- a mély vízfogás tudatosítása, húzás és tolás szakaszai, 

szabadítás 

 

3. Levegővétel ritmusának kialakítása: 

 

- hátúszás közben a levegővétel a jobb kar passzív 

szakaszában 

Rajt és forduló megtanítása. / alapfokon / 

 

4. Hibajavítás: 
 

Minden úszásnem oktatására vonatkozik, hogy 

alaptechnikát 

tanítunk. Folyamatos hibajavítással jutunk el a ma 

ismert és 

elfogadott, biomechanikailag igazolt legmodernebb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudják a végtagok 

munkáját koordinálni, 

figyelmüket megosztani. 

 

 

Tudjanak kombinációs 

feladatokat külön lábbal és 

karral, majd összekapcsolva 

végrehajtani. 

 

 

Tudják, mit jelent az 

egymásutániság. 

 

Tudjanak tudatos, és nem 

véletlenszerű levegővételt 

végrehajtani. 

 

Tudjanak ritmusosan, 

szimmetrikusan kartempót 

végrehajtani. 

 

Tudjanak tartósan figyelni, 

legyenek látható jelei a 

hibák javításának. 

 

 

Tudják felidézni korábban 

tanultakat. 

 

 

Tudják gimnasztikai 

ismereteiket alkalmazni. 

 

Tudjanak malom-körzést 

végezni folyamatosan, úgy 

hogy a törzs nem fordul el. 

 

 



versenytechnikához. Először mindig a legdurvább 

hibákat 

javítjuk, egyszerre csak egyet. Bemutatással, 

bemutattatással 

szemléletesen javítsunk technikát. 

 

A gyorsúszás oktatása: 
 

A szoktatási feladatokat az első úszásnem oktatásánál 

elvégeztük, arra építve tanulják a második úszásnemet. 

A hátúszó lábtempó oktatásakor, a vízben végzett 

gyakorlatoknál, megtanulták a tanulók a gyorsúszó 

lábtempót 

is. Nem okoz gondot hátról hasra történő fordulás után 

a 

lábtempó végrehajtása. 

 

Szárazföldön: 
 

- a gyorsúszó kartempó megtanítása, / malomkörzés / 

- a helyes húzás és tolás irány megtanítása 

/ gimnasztikai alapismeretek / 

- aktív és passzív szakasz tudatosítása: 

- vízfogás 

- húzás 

- tolás 

- szabadítás 

 

Vízben: 
 

- segédeszközzel, / deszkával / a csúsztatással történő 
gyorsúszás megtanítása levegővétellel, folyamatos 

gyorsúszó 

lábtempóval 

- segédeszköz nélkül gyorsúszás, csúsztatással 

levegővétel 

minden kartempónál 

- a hármas levegővétel megtanítása 

Az úszásnemek oktatása során a rajtok és fordulók 

megtanítása, 

folyamatos javítással a technikai végrehajtás 

tökéletesítése. 

 

Versenyhelyzetekben történő alkalmazása. 

 

Hibajavítás: 
- segédeszközök alkalmazásával 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

3. csoport (hobby úszók) 

 

A 3. csoportnál az alap állóképesség fejlesztésével foglalkoztunk az első másfél hónapban. Hosszú 

úszások(200,400m), technikai feladatok folyamatos hibajavítással. Az október közepétől november végéig 

terjedő időszakban pedig egyre inkább szerepet kapott a résztávos edzés, meghatározott pihenőidőkkel egyénre 

szabottan ki-ki a saját versenyszámban úszott. Majd a hónap utolsó két hetében fokozott figyelemmel 

készültünk a városi úszó diákolimpiára. 
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Készítette: Szakál Zsolt 


