
 
 

Program edukacji żeglarskiej w ramach godzin dodatkowych 
 dla klas I-III sopockich szkół podstawowych 

 

 
 

 
Program jest otwarty i może w nim wziąć udział każdy chętny uczeń uczęszczający do klas               

I-III jednej z sopockich szkół podstawowych. Realizowany jest we współpracy z klubem            
żeglarskim UKS Navigo Sopot. Zajęcia odbywają się na terenie sopockiej Mariny i wykorzystując             
sprzęt w postaci:  
 

● infrastruktury sopockiego portu żeglarskiej; 
● dziecięcych jednoosobowych łodzi klasy Optymist wraz z ich osprzętem; 
● kamizelek asekuracyjnych; 
● pontonu asekuracyjnego; 
● jachtu pełnomorskiego s/y Alf.  

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 
W programie biorą udział cztery sopockie szkoły podstawowe: SP 1, SP 7, SP 8 i SP 9.                 

Maksymalnie dziesięcioosobowe grupy odbywają zajęcia na wodzie w okresach: wrzesień -           
październik oraz maj - czerwiec. Jeżeli warunki atmosferyczne są nieodpowiednie to lekcje mają             
charakter teoretyczny i odbywają się na lądzie. Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin              
tygodniowo przez 16 tygodni. Projekt odbywa się w sopockiej Marnie w dni powszednie  
w godzinach popołudniowych. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez opiekunów koło           
bramek wejściowych na molo. 
 

CELE PROGRAMU 
 

● zaszczepienie i rozwijanie zainteresowań żeglarskich wśród dzieci; 
● nauczenie podstaw żeglowania na łodzi sportowej typu Optymist oraz turystycznej typu J80;  
● uzmysłowienie cech odróżniających żeglarstwo sportowe od turystycznego;  
● wpojenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas uprawiania sportów wodnych oraz         

w czasie przebywania nad wodą;  
● ukazanie piękna najbliższej okolicy z perspektywy wody; 
● nauka samodzielności oraz zaradności; 



● wzmacnianie sprawności fizycznej; 
● propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia; 
● rozwój cech psychofizycznych; 
● opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy przyrodniczej, kultury  

i sprawności fizycznej. 
 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ 
 

Nr tygodnia Temat zajęć  

I Nauka zasad bezpieczeństwa obowiązujących na zajęciach. Podstawowe elementy        
osprzętu jachtowego. 

II Budowa kadłuba Optymista. Nauka pływania na pagajach.  

III Doskonalenie pływania na pagajach i sterowania. 

IV Budowa żagla i nauka jego obsługi. Pływanie na pagajach z żaglem bez przypiętych             
szotów. 
 

V Nauka pływania na żaglu w półwietrze. 

VI Doskonalenie pływania przy użyciu żagla. Nauka zwrotów. 

VII Nauka podstawowych elementów osprzętu s/y Alfa. Porównanie z osprzętem         
Optymista. Rejs szkoleniowy na s/y Alfie.  

VIII Nauka sterowania przy użyciu koła sterowego. Rejs szkoleniowy na s/y Alfie. 

IX Rejs krajoznawczy na s/y Alfie w kierunku Gdyni Orłowa. Doskonalenie  
i utrwalanie nabytych umiejętności i wiadomości.  

X Rejs krajoznawczy na s/y Alfie w kierunku Gdańska. Doskonalenie i utrwalanie           
nabytych umiejętności i wiadomości.  

XI Pierwsze wiosenne zejście na wodę na Optymistach. Przypomnienie wiadomości  
i umiejętności nabytych w czasie szkolenia jesiennego.  

XII Nauka ostrzenia i odpadania oraz właściwej pracy żaglem dla wspomnianych          
manewrów.  

XIII Nauka halsowania. 

XIV Doskonalenie halsowania i nauka zwrotu przez sztag. 

XV Nauka zwrotu przez rufę oraz doskonalenie zmieniania kursów.  

XVI Regaty podsumowujące.  

 
 
                                                                                                                 Prowadzący: 

       Szymon Bisiński 


