
Manó csoport

Részvételi feltételek

Ez a csoport 2-2,5 éves kortól 105-110 cm-es magasság eléréséig tart.

Gyermek részére egy nyilatkozat szükséges, hogy nem szenved semmilyen fertőző betegségben.

Ezen kívül kérjük töltsétek ki a fényképek és videófelvételek készítéséhez hozzájáruló nyilatkozatot
is, mert lesz olyan óra, melyre hivatásos fotóst hívunk. 

Szükséges felszerelés

Úszósapka, papucs, törölköző (a polár köntösök használatát kérjük mellőzzétek. Legjobban egy 
törölközőnek örülünk, amibe bele van írva a gyermek neve), illetve a még nem szobatiszta 
gyermekeknek egy speciális, ÁNTSZ előírásainak megfelelő úszópelenka szükséges, mely 
combban és derékban gumival szabályozható! 

Az úszópelenka 62-68, 74-80, 86-92 és 98-104-es méretekben kapható. Előre történő egyeztetés 
alapján megvásárolható vagy bérlehető az oktatás helyszínén. Az úszópelenka ára 4000Ft, 
bérlésének díja 400Ft/alkalom. Textil úszósapka 790Ft-ért, szilikonos úszósapka 990Ft-ért 
vásárolható. (Manó csoportosoknak a szilikonos úszósapkát előnyben részesítjük. A sapka 
feladásában segítünk.)
Úszószemüveg nem kötelező, de lehet hozni azt is. Úszószemüveg is kapható nálunk. 

A foglalkozás célja

 A gyermek önálló részvétele a foglalkozáson

 az uszodai rend megismertetése, kialakítása

 víz-, uszoda-, mozgásszeretet kialakítása

 feladattudat kialakítása

1. ábra. Combban és derékban gumival szabályozható 
úszópelenka.



Információk

A manó csoportban a hason lábtempót, háton lebegést sajátítják el a gyermekek a tudatos 
légzésvisszatartáson és a vízbe történő levegőkifújáson kívül. Ebben a csoportban még csak vízhez 
szoktatás zajlik, az úszómozgások tanítása leghamarabb 4-5 éves korban kezdődik.
Egy csoportba max. 6 gyermeket fogadunk, a kislétszámú csoportba 4-et. Balatonfüreden 6 
gyermek van 2, vagy 9 gyermek 3 oktatóval van.

A foglalkozáson való részvétellel csökkenthető a gyermekek hajmosásnál tanúsított ellenállása. 

A medence hőmérséklete 32 fokos. 

Nagyon fontos, hogy a szoktatási időszak kb 4 egymást követő órát vesz igénybe! Ezen idő alatt 
kérjük a szülőket, hogy a gyermek érdekében próbáljanak minél jobban együttműködni velünk. A 
gyermekek nem az uszodai foglalkozás miatt sírnak általában, hanem a szokatlan környezet és 
ismeretlen feladatok miatt, illetve mert ezzel tudnak leginkább hatni a szülőre!

Ajkán és Sümegen a medence lépcsőjén ülnek a manócskák, onnan indulnak a feladatok a „mély” 
80cm-es rész felé.

Füredi információk:
Mivel Füreden nem ér le a manó csoportosok lába a medencében, így ott karúszót kapnak a 
gyermekek. A fázósabb gyermekeknek ajánljuk, hogy egy neoprén felsőt vagy overallt szerezzetek 
be. 
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