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Animatorzy są do państwa dyspozycji w godzinach od 10:00 do 12:00.

12 lutego (poniedziałek) – zajęcia poprowadzi Michał Dziura:
• nauka pływania,
• zjazd rurą na czas (każdy z zawodników ma prawo do wykonania 1 ślizgu),
• skoki do wody (konkurencja polegać będzie na wykonaniu skoku do wody i wyłowieniu 

z dna basenu sportowego jak największej liczby przedmiotów).

13 lutego (wtorek) – zajęcia poprowadzi Sebastian Surma:
• Turniej Piłki Koszykowej,
• holowanie w kole (istotą tej konkurencji będzie holowanie osoby siedzącej w kole 

ratunkowym przez 2 członków zespołu na odcinku jednej długości basenu, czyli przez 
25 m w jak najlepszym czasie; sprawność oraz szybkość decydować będą o dobrej 
lokacie w tej konkurencji),

• ,,Powtórz to, co ja” (ćwiczący dobierają się parami – pływają jeden za drugim – jeden 
płynie w dowolny sposób – inwencja twórcza i pomysłowość ćwiczących, a drugi 
powtarza jego ruchy i sposób poruszania się).

14 lutego (środa) – zajęcia poprowadzi Dominik Woźniak:
• Turniej Piłki Wodnej,
• berek (nurek na umówione hasło „berek” stara się złapać jakieś dziecko, uczeń,

który nie chce być złapany musi zanurkować pod wodę, jeżeli nie zanurkuje i zostanie 
złapany – zostanie berkiem),

• sztafeta (do konkurencji zgłosić się mogą dwa zespoły, połowa członków drużyny 
znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej, na sygnał startuje pierwszy
z drużyny – przepływa długość basenu – kolejny zawodnik startuje w momencie,
gdy zostanie dotknięty ręką przez zawodnika, który ukończył właśnie dystans, wygrywa 
zespół, którego zawodnicy pierwsi pokonają cały dystans).

15 lutego (czwartek) – zajęcia poprowadzi Dariusz Hołda: 
• nauka pływania,
• „Walka kogutów” (ćwiczący dobierają się w pary, na sygnał prowadzącego ćwiczący 

kładą się na plecach, głowami skierowani do siebie, pomiędzy nimi deska pływacka
lub rura gąbkowa, którą trzymają RR – ćwiczący pracując NN starają się przepchnąć 
przeciwnika do wyznaczonego miejsca – w odległości około 5 metrów za ćwiczącymi 
umieszczone są liny torowe).

16 lutego (piątek) – zajęcia poprowadzi Dariusz Hołda: 
• „Złap makaronowego węża” (prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły, ćwiczący

w zespole ustawiają się jeden za drugim tak, że każde z dzieci siada na rurce gąbkowej 
jak na „koniku” i trzyma koniec rurki osoby będącej przed nim – w ten sposób powstają 
„węże”, „wąż” wyznaczony przez prowadzącego poruszając się po całym basenie
ma za zadanie złapać drugiego „węża” chwytając go za „ogon”, gdy się uda – zespoły 
zamieniają się rolami,
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• obrona wyspy (jeden z grających broni „wyspy” chlapaniem, pozostali starają się
ją zdobyć przez dotknięcie, jeśli broniący dotknie któregoś śmiałka – eliminuje go z gry, 
chronić się można chowając głowę do wody, ten, kto zdobył wyspę zostaje jego obrońcą, 
a poprzedni zostaje wyeliminowany z gry).

19 lutego (poniedziałek) – zajęcia poprowadzi Michał Dziura: 
• nauka pływania,
• zjazd rurą na czas (każdy z zawodników ma prawo do wykonania 1 ślizgu),
• skoki do wody (konkurencja polegać będzie na wykonaniu skoku do wody i wyłowieniu 

z dna basenu sportowego jak największej liczby przedmiotów).

20 lutego (wtorek) – zajęcia poprowadzi Łukasz Kubicki: 
• Turniej Piłki Koszykowej,
• rekin drapieżca (jeden z zawodników „rekin” ustawia się na brzegu, a pozostali

w wodzie, rekin krzyczy „mam ostre zęby” – dzieci wołają „tak”, wtedy rekin „boicie się 
mnie?” – dzieci „nie!” i wybiegają z wody obok rekina starając się dostać na brzeg, 
złapani w wodzie stają się rekinami i powiększają grono drapieżników, dziecko,
które najdłużej broniło się przed schwytaniem przy powtórnej grze zostaje rekinem).

21 lutego (środa) – zajęcia poprowadzi Łukasz Woźniak:
• Turniej Piłki Wodnej 
• skoki do wody (konkurencja polegać będzie na wykonaniu skoku do wody i wyłowieniu 

z dna basenu sportowego jak największej liczby przedmiotów).

22 lutego (czwartek) – zajęcia poprowadzi Dariusz Hołda):
• nauka pływania,
• holowanie w kole (istotą tej konkurencji będzie holowanie osoby siedzącej w kole 

ratunkowym przez 2 członków zespołu na odcinku jednej długości basenu, czyli przez
25 m w jak najlepszym czasie, prawność oraz szybkość decydować będą o dobrej lokacie
w tej konkurencji).

23 lutego (piątek) – zajęcia poprowadzi Łukasz Kubicki: 
• ponton rodeo (do pontonu wchodzi zawodnik i jego zadaniem jest utrzymać się

na pontonie jak najdłużej, jeden „najsilniejszy” zawodnik próbuje zrzucić zawodnika
z pontonu, ale nie może go dotknąć (może tylko manewrować pontonem), animator 
mierzy każdemu zawodnikowi czas, a na koniec ogłasza zwycięzcę, można też zmieniać 
pomocnika, czyli osobę zrzucającą, aby się nie zmęczył).

• wodna fotka (wszyscy chętni ustawiają się na brzegu basenu twarzą do wody, animator 
stoi na drugim brzegu z aparatem cyfrowym, na sygnał animatora „Uwaga – gotów – 
hop!” wszyscy chętni wskakują do basenu w śmieszny sposób, a animator robi zdjęcie). 


