
 
 

 
PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ DLA KLAS VII 

 

 
 
 

Projekt edukacji żeglarskiej jest realizowany w ramach wychowania fizycznego jako          
dyscyplina do wyboru. Jego głównymi celami jest zaznajomienie młodzieży z podstawowymi           
arkanami żeglarstwa, pokazanie Trójmiasta od strony zatoki oraz wpojenie postaw i zachowań            
warunkujących bezpieczne obcowanie z morzem. Projekt oferuje ciekawe i unikatowe          
doświadczenia, ale wymaga też od uczniów większego wkładu pracy niż na zwykłych lekcjach WF.  
 

Zajęcia projektowe trwają cały rok szkolny w ramach skumulowanych godzin wychowania           
fizycznego (2 godziny lekcyjne na tydzień). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 8 godzin               
lekcyjnych.  
 

Zajęcia odbywają się w szkole, klubie żeglarskim UKS Navigo oraz na jachcie s/y Alf  
 

 
Program składa się z 3 bloków zajęć: 
 
1. Rejsy po Zatoce Gdańskiej jachtem s/y Alf. 
2. Pływania na katamaranach w klubie UKS Navigo 
3. Zajęcia z teorii żeglarstwa oraz podstaw pierwszej pomocy i ratownictwa w szkole.  
 
 
 

 
 
                                                                                                                     Prowadzący  
                                                                                                                     Szymon Bisiński  
                                                                                                                     Nauczyciel WF  
                                                                                                                     i trener żeglarstwa 
 
 
 



 
 

CELE PROGRAMU 
 

● popularyzacja sportów wodnych; 

● rozwijanie zainteresowania młodzieży sportem; 

● rozwój żeglarstwa w naszym regionie; 

● nauka zasad udzielania pierwszej pomocy; 

● zapobieganie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego       
dorastającej młodzieży; 

● nauka zasad i wdrażanie nawyków bezpiecznego zachowania się nad wodą; 

● nabycie przez młodzież cech charakteru: odpowiedzialność, dyscyplina, współpraca  
w zespole, wytrwałość, wola walki, wzajemne zaufanie. 

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE: 
 
● 32 godziny zajęć praktycznych na s/y Alf; 
● 24 godziny zajęć teoretycznych; 
● 16 godzin zajęć praktycznych na katamaranach w klubie UKS NAVIGO. 
 
Liczba osób w grupie:12 
 
 
 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
 
I semestr: 
 
Wrzesień – rejs szkoleniowy jachtem s/y ALF po Zatoce Gdańskiej  (8 godzin): 
 

● zajęcia organizacyjne; 

● podstawowe elementy budowy jachtu; 

● zasady bezpieczeństwa i zachowania się na jachcie; 

● podstawowe węzły; 

● obsługa urządzeń znajdujących się na jachcie; 



● zasady i ćwiczenie zrzucania i stawiania żagli; 

● nauka sterowania. 

 

Październik – rejs szkoleniowy jachtem s/y ALF do Gdyni (8 godzin): 
 

● podstawowe techniki prowadzenia jachtu: trzymanie kursu na cel, wiatr i kompasowego; 

● prawidłowe ustawianie żagli na poszczególnych  kursach względem wiatru; 

● prawo drogi; 

● wachtowy system zmian; 

● nauka prowadzenia dziennika pokładowego. 

 
Listopad – rejs szkoleniowy jachtem s/y Alf do Gdańska (8 godzin): 
 

● dobijanie i odbijanie od nabrzeża; 

● praca na cumach i szpringach; 

● pływanie w kanałach; 

● zwiedzanie muzeum Twierdzy Wisłoujście. 

 

Grudzień –  zajęcia teoretyczno - warsztatowe w szkole  (6 godzin): 
 

● specyfika żeglarstwa turystycznego; 

● usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nabytych w czasie rejsów; 

● ćwiczenia praktyczne dotyczące budowy jachtu i prawa drogi; 

● kalambury żeglarskie ; 

● przygotowanie do sprawdzianu. 

 

Styczeń  – zajęcia teoretyczne w szkole  (4 godziny): 
 

● sprawdzian z teorii oraz znajomości podstawowych węzłów. 

 

II semestr: 



 

Luty –  Zajęcia teoretyczne z ratownictwa i pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika  
(6 godzin): 
 

● bezpieczeństwo nad wodą latem oraz na lodzie zimą; 

● udzielanie pierwszej pomocy w różnych urazach; 

● resuscytacja krążeniowo – oddechowa. 

 
Marzec - zajęcia warsztatowe w szkole  (8 godzin):  
 

● planowanie rejsu morskiego; 

● podstawy nawigacji; 

● zasady komunikacji na morzu. 

 
Kwiecień – rejs szkoleniowy jachtem s/y ALF na Hel  (8 godzin): 
 

● doskonalenie taklowania jachtu; 

● doskonalenie węzłów; 

● doskonalenie podstawowych manewrów; 

● zasady prowadzenia jachtu podczas rejsów pełnomorskich. 

 
Maj  – zajęcia praktyczne w grupach na katamaranach ( 8 godzin): 
 

● przygotowanie sprzętu do zejścia na wodę; 

● prowadzenie katamaranu na kursie; 

● nauka zwrotów przez sztag i przez rufę; 

● ustawienie żagli względem wiatru; 

● pozycja załogi. 

 

Czerwiec – zajęcia praktyczne w grupach na katamaranach (8 godzin): 
 

● nauka balastowania na trapezie; 



● doskonalenie techniki żeglowania na halsie; 

● doskonalenie manewrów odpadania i ostrzenia; 

● doskonalenie zwrotów. 


