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OBVLADAMO VODO
OD PRVIH KORAKOV DO PRAVIH ZAVESLJAJEV



Ta knjižica bo v pomoč in razlago vsem, ki ste vpisali otroka v Aqua programe pla-
vanja. Osnova našega praktičnega dela je kombinacija znanja in izkušenj − znanja, 
ki smo ga pridobili v formalnem izobraževanju in ga nenehno izpopolnjujemo, ter 
izkušnj, ki jih kot učitelji in trenerji plavanja nabiramo že vrsto let pri poučevanju 
otrok in mladostnikov.

Kaj lahko pričakujete od programov učenja  
in nadgrajevanja znanja plavanja?

Otroka bomo postopno naučili vseh elementov plavanja. Začeli bomo s prilagaja-
njem na vodo, nadaljevali z lebdenjem in drsenjem na trebuhu in hrbtu, se posto-
pno naučili udarcev (pravilnih odrivov z nogami) in zavesljajev (pravilnih zamahov 
z rokami) v vseh treh tehnikah plavanja (prsno, kravl in hrbtno) in v te gibe vključili 
pravilno izdihovanje v vodo.

PLAVALNA ŠOLA AQUA: OD PRVIH KORAKOV 
DO PRAVIH ZAVESLJAJEV



ČASI, KO JE BIL GLAVNI CILJ  
UČENJA PLAVANJA OTROK LE TO,  

DA ZNAJO PLAVATI ŽABICO  
Z GLAVO ZUNAJ, SO MINILI. 

Plavanje žabice pomeni končno znanje neke tehnike plavanja, ki pa je »domača« 
tehnika plavanja. Prisiljen položaj telesa pri takem plavanju, lahko privede do raz-
ličnih bolečin v hrbtenici in vratu. Ko glavo med plavanjem tudi potopimo, pa se 
hrbtenica iztegne in telo se posledično sprosti. 

Če zna otrok plavati le žabico, pomeni, da iz te tehnike plavanja ne moremo nadgra-
jevati njegovega znanja plavanja. Če želimo takega otroka naučiti prsno tehniko, ga 
moramo začeti učiti od začetka. Najprej moramo popraviti položaj telesa v vodi, 
ki je pri plavanju žabice velikokrat preveč pokončen. Nato nadaljujemo z učenjem 
po programu.   

PROGRAM UČENJA PLAVANJA  
JE RAZDELJEN NA MALO IN VELIKO ŠOLO.



Drsenje, hrbtno, prsno, kravl

Ko se bo otrok prilagodil na vodo, ga bomo učili osnove drsenja na trebuhu in 
hrbtu, postopno bomo drsenju dodajali noge kravl in prsno z glavo pod vodo in 
noge hrbtno pri drsenju na hrbtu. Nadaljevali bomo z učenjem rok prsno, nato kravl 
in hrbtno. Pri izvedbi teh nalog bo glava pod vodo. Naučili se bomo pravilne koor-
dinacije dela rok in nog, tudi z glavo pod vodo. 

Pri vrstnem redu učenja teh tehnik plavanja izhajamo iz opazovanja otrokovega gi-
banja v vodi. Vedeti moramo, da je učenje prsnega plavanja ena najtežjih nalog, 
saj ko otrok izgubi refleksno gibanje kot novorojenček, skoraj ničesar več ne dela 
soročno ali sonožno − tega se mora ponovno zavestno naučiti. Plavalni udarci oz. 
odrivi z nogami pri prsni tehniki pa so še zahtevnejši: za pravilno izvedbo udarca 
mora otrok poleg sonožnosti obvladati tudi rotacijo nog v kolkih, kolenih in v sto-
palih hkrati. Če otroku na tej stopnji to še ne gre najbolje, ga najprej učimo udarce 
kravl ali hrbtno. Na ta način otrok samostojno zaplava nekaj metrov v drsenju s 
temi udarci in tako pridobi na občutku plavanja, hkrati pa se zaradi tega dosežka 
odlično počuti.

PRILAGOJEN OTROK bo brez težav potopil glavo, 
pogledal pod vodo, pobral različne predmete z dna in 
sproščeno lebdel na trebuhu in na hrbtu. Ko ga bo kaj 
poškropilo ali ga bo zalil močnejši val, zanj to ne bo stre-
sen dogodek – v takšni situaciji se bo odlično znašel.

MALA ŠOLA PLAVANJA — kaj in kako bomo plavali?

Otrok se bo najprej dobro prilagodil na vodo. Če ob vpisu že plava žabico ali 
kužka ter ima pri tem glavo zunaj, še ni nujno, da je prilagojen na vodo. Tudi 
pri njem bomo najprej začeli z osnovami prilagajanja na vodo, ki pa bodo 
drugače zasnovane kot pri neplavalcih. 



Otrok bo sedaj že znal vse osnove za nadgradnjo prvih treh plavalnih tehnik (od 
štirih). Postopno bomo pravilni koordinaciji plavanja dodali še pravilni vdih in izdih. 
Celotno učenje bo potekalo v postopnih korakih preko raznovrstnih vaj, kjer bomo 
dajali poudarek na učenju posameznega segmenta in dodajanju novega plavalnega 
izziva. 

Kdaj žabica?

Ko ugotovimo, da je otrok že osvojil pravilne gibe rok in nog pri prsnem plavanju in 
ima pravilno koordinacijo te tehnike z glavo v vodi, ga lahko začnemo učiti žabico. 
Pozorni pa moramo biti, da z učenjem žabice ne porušimo naučenih osnov tehnike 
prsnega plavanja. 

Mlajši otroci imajo sorazmerno večjo glavo glede na preostali del telesa, zato se lah-
ko zgodi, da pri učenju žabice težje držijo glavo nad vodo. Če ugotovimo, da otrok 
pri učenju žabice plava skoraj pokončno v prisiljenem položaju, prekinemo s tem 
učenjem in ga nadaljujemo kasneje, ko otrok nekoliko zraste. 

Otrok, ki ga postopno učimo vseh treh tehnik plavanja hkrati z glavo v vodi, bo spla-
val tako, da bo naredil nekaj zavesljajev in udarcev pod vodo, nato pa bo prišel ven 
po zrak in nadaljeval s plavanjem pod vodo. Takšno plavanje je najboljše izhodišče 
za nadgrajevanje znanja plavanja.  

Učenje plavanja na vseh stopnjah poteka od znanega 
k neznanemu, od lažjega k težjemu in od enostavnega 
h kompleksnejšemu.



VELIKA ŠOLA PLAVANJA — kdaj otroka vključimo vanjo  
in katera znanja bo osvajal?

Otrok, ki je že osvojili osnovno znanje plavanja treh tehnik s pravilnimi izdihi v vodo 
(osnovne vaje), se vključi v program 'velike šole plavanja'. Na začetnih stopnjah 
tega programa poteka učenje v kombinaciji nizkega in globokega bazena, ker teh-
nike še niso dovolj utrjene za plavanje daljših razdalj. Plavanje v velikem bazenu 
zahteva poleg utrjene tehnike tudi določeno moč in vzdržljivost − v nasprotnem 
primeru se lahko poruši že osvojena tehnika. Ko otrok osvoji vse potrebno za nad-
grajevanje tehnik v globokem bazenu, ga uvrstimo v primerno skupino.  

Naši programi učenja plavanja temeljijo na učenju preko igre. 
Tudi osemletni neplavalci veliko hitreje premagajo zadrege in 
strahove, če se učijo preko njim primernih iger. Vsi vemo, da naše 
telo tone, če smo nesproščeni, plava pa, če se uležemo in sprosti-
mo na vodi. Zato je počutje otrok v vodi, preden se začnejo učiti 
prvih zamahov, še toliko pomembnejše!

Na teh stopnjah učenja plavanja postopno, preko različnih vaj nadgrajujemo že 
osvojene prve tri tehnike plavanja ter pričnemo z učenjem zadnje tehnike: delfin. 
Poleg nadgrajevanja in učenja vseh štirih tehnik plavanja pa v tem programu učimo 
še pravilnih obratov, štartnih skokov ter ostalih tekmovalnih elementov.

Tu otroka tudi spodbujamo, da se udeleži manjših regionalnih tekmovanj na za-
četku in na koncu sezone, kjer preveri svoje trenutne rezultate in jih primerja s svo-
jimi predhodnimi rezultati z začetka sezone ali iz pretekle sezone.

V društvu izvajamo tudi tekmovalni program, to sta selekciji A in B, ki vadita 
večkrat tedensko in se udeležujeta različnih plavalnih tekmovanj. Vanj povabi-
mo in vključimo tistega otroka, ki ga to veseli in je že osvojili primerno plavalno 
znanje za nadgradnjo v tekmovalnem programu. 



OBDOBJE PRED VSTOPOM V PLAVALNO ŠOLO

Otrokovo učenje plavanja se ne prične šele z vpisom v plavalno šolo.

Otroci so že svojih prvih devet mesecev življenja preživeli na varnem v vodi v ma-
minem trebuščku. Voda jim je zato znana in domača. Proces navajanja na vodo po 
rojstvu pa se prične že pri prvem kopanju novorojenčka. Kaj se zgodi pri tem? 
Otrok je sprva presenečen, kmalu pa začne uživati, mahati in brcati, da voda škropi 
povsod naokoli. Ali takrat starši dovolimo, da ga voda zmoči čez obraz? Ga morda 
še sami malo polijemo po glavi, po ličkih, čez oči? 

Nasveti za kopanje dojenčka/malčka

Na osnovi dolgoletnih izkušenj z učenjem plavanja bi želeli staršem podati nekaj 
nasvetov, kako lahko čim bolje pripravite otroka na tisti trenutek, ko se bo začel 
učiti samostojnega plavanja. 

Kopanje novorojenčka naj bo prijetno. Vmes mu pojte pesmice, z dlanjo mu polivaj-
te lasišče in obraz, bodite sproščeni. Morda imate sami odpor do potapljanja glave 
– pazite, da tega ne prenesete na otroka. 

Ko je otrok že večji in zna samostojno sedeti v kadi, naj ima kakšno igračko, ki 
škropi. Zelo primerna je otroška kanglica, ki ima nežen curek. Najprej zalivajte 
sebe, da otrok vidi, da je to prijetna izkušnja. Igrajte se igrice zalivanja rožic, dežev- 
anja … in otroka počasi polivajte po glavi, po predelu lasišča, včasih pa curek namer-
no spustite preko obraza. Takrat se z otrokom nasmejte in poskrbite, da bo dogodek 
zabaven. Pojte pesmice, kakršne koli, ne obremenjujte se z vsebino in melodijo.



Z otrokom, starim od ena do tri leta, že lahko naredimo pravo čofotalno zabavo v 
kadi. Igrače naj bodo del vsakega kopanja. Vode je lahko v kadi vse do otrokove-
ga popka v sedečem položaju. Če je otrok do sedaj že dobro sprejel točenje vode 
čez obraz, lahko v igro vključite tudi tuš. Glede tuša bi želeli opozoriti, da ga ne 
uporabljajte pri otrocih, ki še niso sprejeli vode čez obraz, oči, nos in usta. V tem pri-
meru še naprej uporabljajte kanglico in tuš vključujte postopno. Igri v kadi dodajte 
potopljive predmete (skokice, gumijaste figure … kar pač najdete doma), ki naj jih 
otrok od bližje gleda in išče. Morda bo celo potopil nos ali oči, da bi bolje videl. Zna 
se zgoditi, da bo presenečen, verjetno tudi vi. Zaploskajte mu in pokažite svoje 
navdušenje. V vodo mu lahko namestite tudi plavajoče žogice (npr. za namizni te-
nis), otrok pa naj jih s pihanjem premika po kadi. Enoletni otrok lahko po vseh štirih 
brodi po vodi. Pazite le, da voda ni pregloboka in da lahko sproščeno drži glavo 
nad vodo. 

Od treh do petih let

Otrok je pri treh letih pripravljen že za prave vodne norčije. Zaradi velikosti otroka 
je primernejši bazen ali morje, a tudi šestletnik še lahko uživa v vragolijah v kadi. V 
vodi, kjer otrok lahko stoji, naj počne kar koli. Naj pobira predmete s tal, naj opazuje 
dno, naj se šprica z vami, lovite se z njim, prelevite se v morskega psa in ga lovite … 
Igrajte se skupaj z otrokom. Naj se med igro reši tako, da se skrije v vodo.

POZOR: starši ali odrasli, ki spremljajo otroka, ne smejo nikoli in nikdar, v nobenem 
trenutku zapustiti otroka iz vidnega polja in se oddaljiti za več kot doseg roke! Za-
kaj? Ker otrok med igro pride v situacijo, ko si sam morda ne zna pomagati. Otrok 
pa mora priti v tako situacijo, saj se bo iz nje naučil, kako se kasneje obnašati, 
da do nje ne pride, ali kako se lahko sam reši iz nje. Starši in odrasli smo tam, da 
mu pomagamo in pokažemo, kako ravnati naslednjič v takšni situaciji. Včasih lah-
ko pustimo otroku kakšen trenutek, da se sam potrudi rešiti iz težave, preden mu 
priskočimo na pomoč. Nikoli ne smemo panično reagirati, ko gre otrok z glavo pod 
vodo. Otroka mirno primemo, ga dvignemo, se mu nasmejemo in vprašamo, če je 
voda slana in mokra, če je pod vodo videl kakšno ribo, morskega ježka ali rakca.  



Tudi če je otroka pri starosti od tri do pet let strah pred vodo in potapljanjem gla-
ve, ni še vse zgubljeno. S tem strahom se ni rodil, ampak ga je pridobil, in strah ga 
omejuje pri nadaljnjem osvajanju plavalnih veščin. Postopno se lotite iger in zabave, 
navedene od enega leta dalje, in jih prilagodite starosti otroka. Potreboval več časa, 
da se bo sproščeno igral v vodi, a uspelo mu bo. Vztrajnost se obrestuje! 

Otrok mora poznati pravila v in ob vodi. Ne sme skakati s pomola ali roba bazena, 
če ni odraslega, ki ga varuje. Vedeti mora, da je lahko nevarno, vendar ga ne ustra-
hujte. Sam bo lahko skakal takrat, ko bo že dober plavalec. 

 

PROGRAM UČENJA IN STOPNJE  
NADGRAJEVANJA ŠD AQUA

Vsako plavalno leto bomo preverili otrokovo znanje plavanja ob vpisu, sredi se-
zone in ob zaključku sezone. Na osnovi zaključnega ocenjevanja bo otrok prejel di-
plomo za ustrezno stopnjo. Za osvojitev naslednje stopnje mora otrok osvojiti vse 
naloge stopnje v celoti. Lahko, da bo katero od nalog osvojil le delno, kar pomeni, 
da pozna vajo, vendar so v izvedbi še napake. Za osvojitev naslednje stopnje mora 
otrok osvojiti vse naloge stopnje v celoti.

V kolikor otrok osvoji stopnjo, ki je določena za pridobitev naziva bronasta, srebr-
na ali zlata kapljica, poleg diplome za posamezno stopnjo prejme tudi ustrezno 
medaljo.



STOPNJE ZNANJA IN UČENJA PLAVANJA OTROK:

1. STOPNJA
a. samostojen potop glave
b. zvezdica na trebuhu (5 s)
c. zvezdica na hrbtu (5 s)
d. čolniček na trebuhu (najmanj 5 s) − roke vzročeno
e. čolniček na hrbtu (najmanj 5 s) − roke vzročeno

2. STOPNJA
a. gledanje pod vodo in prepoznavanje predmetov
b. pihanje mehurčkov (5 dolgih neprekinjenih vdihov in izdihov)
c. hrbtno noge z rokami ob telesu – vaja vojaček (najmanj 5 s)
d. kravl noge v čolničku, roke vzročeno – vaja raketa (najmanj 5 s)
e. prsno noge v čolničku, roke vzročeno – najmanj 3 dolgi udarci

3. STOPNJA
a. varen in pravilen skok v vodo na noge
b. pravilen odriv od stene na trebuhu in na hrbtu
c. vaja prsno 1 × roke in 2 × noge z glavo v vodi  (najmanj en cikel) 
d. izmenična koordinacija prsno rok in nog v čolničku z glavo v vodi (najmanj dva cikla)
e. žabica (najmanj 8 m) 

4. STOPNJA
a. hrbtno - vaja roka čaka roko ob telesu (8 m)
b. kravl -  vaja roka čaka roko (8 m brez vdiha na stran)
c. skok na glavo iz počepa v drsenje čolnička (5 m)
d. prsno - noge z desko s pravilnim dihanjem (8 m)

5. STOPNJA
a. prsno – drsenje s pravilnim dihanjem (8 m)
b. pravilen skok na glavo 
c. hrbtno – vaja 6 : 1 (8 m)
d. kravl – vaja 'superman' s pravilnim dihanjem na obe strani (8 m)

6. STOPNJA
a. prsno podvodni zaveslaj – ključavnica
b. pravilni obrat prsno
c. hrbtno s pravilno rotacijo v ramenih 16 m
d. kravl – vaja roka čaka roko 16 m − vdih na vsak zaveslaj
e. kravl – vaja roka lovi roko 16 m − vdih na vsak drugi zaveslaj
f. delfin – vaja 2 × delfin noge in  1 × prsno roke z vdihom

7. STOPNJA
a. 50 m žabica
b. 25 m prsno drsenje – pravilni odriv s podvodnim zavesljajem
c. 25 m kravl vaja roka čaka roko (dihanje na 3)
d. 25 m hrbtno s poudarkom v rotaciji ramen 
e. štartni skok in prihod v cilj prsno, kravl in hrbtno
f. delfin – vaja 1 : 1 : 1 (1 × leva, 1 × desna, 1 × cela tehnika) – 25 m 
 
8. STOPNJA
a. kravl in hrbtno salta obrat
b. 50 m kravl z dihanjem na 3 zavesljaje
c. 50 m prsno
d. 50 m hrbtno
e. mešano obrati (D−H, H−P, P−K)
f. 25 m delfin

9. STOPNJA
a. 50 m delfin z obratom
b. 100 m hrbtno z vsemi tekmovalnimi elementi
c. 100 m prsno z vsemi tekmovalnimi elementi
d. 100 m kravl z vsemi tekmovalnimi elementi
e. 200 m mešano − omejitev 5 minut 
f. 400 m kravl z vsemi tekmovalnimi elementi − omejitev 8 minut
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