
Kezdő csoport

Részvételi feltételek

Ez a csoport 4 éves kortól - kb 105-110 cm-es magasságtól - az önálló hason, háton lábtempózás 
kivitelezéséig tart.

Gyermek részére egy nyilatkozat kitöltése szükséges, hogy nem szenved fertőző betegségben. 
Ezen kívül kérjük töltsétek ki a fényképek és videó felvételek 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!)  úszószemüveg. A szilikonos 
úszósapkát előnyben részesítjük. A sapka feladásában segítünk. 
Textil sapka 790Ft, szilikonos sapka 990Ft-ért vásárolható nálunk. Úszószemüveg: 1290Ft

A foglalkozás célja

 Vízhezszoktatás

 az uszodai rend megismertetése, kialakítása

 víz-, uszoda-, mozgásszeretet kialakítása

 feladattudat kialakítása

Információk

A kezdő csoportos foglalkozás a vízhez szoktatás után az önálló elindulással történő hason-, háton 
lábtempózásig tart. 

A medence hőmérséklete 30-32 fokos. 

Az óra játékos feladatokból áll, melynek célja a gyermekek félelmének oldása, s a sikerélményeken 
keresztül az önbizalmuk erősítése. A kezdő csoportban egész évben ugyanazokat a feladatokat 
csinálják a gyermekek, melyeket óráról órára ügyesebben és magabiztosabban végeznek, s nem kell
azon stresszelniük, hogy milyen új feladatot kell aznap megcsinálni. A gyorsabban fejlődő 
gyermekek az év során bármikor csoportot léphetnek, amikor a középhaladó csoport bemeneti 
követelményeit teljesítették! 

A szülők már első órán sem tartózkodhatnak a medencetérben. Kb 2 havonta nyílt órákat 
tartunk, ahol a gyermek fejlődése megtekinthető. Papucs használata kötelező.

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!

A kezdő csoportban 14 gyermek két oktatóval vesz részt az órán. Kis létszámú csoportban 9 
gyermek van 2 oktatóval. A foglalkozás 45 perces, melynek az utolsó 5 perce szabad játék. 

Az úszósapka, szemüveg vásárlási igényeteket kérlek mihamarabb jelezzétek.
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