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Водени спортови -

здрава будућност за нашу децу
ГРАД СМЕДЕРЕВО

О пливању
Пливање је моторичка активност која се одвија у води, у измењеним
амбијенталним условима и уз одступање од постулата који описују
човекову моторику на копну. Предуслов пливању човека је учење.
Оно подразумева одржавање на површини воде (плутање) и
кретања које настаје као резултат деловања сегментима тела на
отпор и густину воде (рад руку – завеслаји, рад ногу – ударци и
кретања трупа). За ефикасно одвијање ове вештине неопходно је
координисати дисање са њеним одвијањем. Пливање се одвија
у хоризонталном положају и уз доминантан-претежан рад руку.
Сам боравак у води и пливање мењају ток физиолошких реакција
и организам пливача доводе у стање које се значајно разликује
од стања у току вежбања на копну. Редовно пливање покреће
специфичне адаптације свих органских система, унапређује њихову
ефикасност и позитивно делује на укупно здравље човека. Боравак
у води – вежбање у води – пливање подстиче животно задовољство,
због чега се активност у води негује и приписује као “мелем” на
стрес, али и као терапија у току акутне и хроничне нарушености
здравља. Од пливања из најранијих периода развоја цивилизације
до пливања какво негујемо данас (спортско пливање или пливање
које се тренира ради такмичења), прошли су миленијуми у току
којих је пливање постало део многих професија, део свакодневних
активности појединаца свих узраста и пола. Може се рећи:

,,Пливање је део човековог бића.
Вода је део нашег света. “

РАЗВОЈ
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
И ПЛИВАЊЕ

Документа из различитих периода развоја цивилизације садрже податке о пливању
као саставном делу живота човека у његовом добру и злу, рату и миру, паганству и
вери. Она садрже и истичу хигијенске и
културолошке вредности и значај, одређују
пливање као предмет филозофских расправа, али и као тему митског и лирског писања. Шта пливање значи човеку најбоље описује римска пословица, која каже: “Некултуран је онај ко не уме да чита, ни да плива”
Пливање нема своје место “рођења”.
Историја пливања није ни континентална,
ни национална, она је свевременска и цивилизацијска. “Пливање је данас најлепши
спорт, па и по здравље најкориснији”.

ПЛИВАЊЕ –
ИЗРАЗ
ЧОВЕКОВОГ
КУЛТУРНОГ,
СПОРТСКОГ И
ПРОДУКТИВНОГ
БИЋА

Човек се рађа у одређеном месту, у одређеном времену, у просторима у којима културне вредности постоје много пре његовог рођења. Другим речима, рађамо се као
јединка врсте и развијамо се до културног
бића. Окружење у коме се развијамо садржи акумулиране културне вредности претходних генерација. Једна од тих културних
вредности је и вештина пливања и потреба
друштва да сви његови чланови имају статус
“ПЛИВАЧА”. Са тим циљем, друштва се организују, спроводе активности, граде објекте, прописују стандарде, ангажују значајне ресурсе.
Пливање је, недвосмислено, вештина коју
није могуће развити без учења и стицања
специфичног моторичког искуства у води.
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Пливање није могуће научити без пливања, како
се то некада покушавало. Учење које претходи
овладаности изазовима водене средине, сврстава пливање човека у групу научених вештина. Стога, моторичке вештине, међу њима и
пливање, морају се разумети као део културног
наслеђа које припада генерацијама, од вештине живљења поред воде (исхрана, хигијена, религија) до светских рекорда пливача у 21. веку.
Спортску страну пливања чине изворни
пливачки - олимпијски спортови (спортско пливање, ватерполо, синхроно пливање, пливачки
део тријатлона и модерног петобоја). Поред
ових пливачких, постоји велики број олимпијских спортова које није могуће упражњавати
без претходне овладаности пливањем (веслање, кајак-кану, скокови у воду, једрење).
Пливање је саставни део и једног броја активности и спортова (роњења на дах, са боцама,
са перајима, подводни хокеј), оно је средство
тренинга (пливање и роњење на дах, вежбања у води) и средство опоравка, превенције и
терапије спортиста других спортова и спортских грана.

Душан Богићевић и
Веселин Савић
Веслачки клуб Смедерево

Александар Филиповић
Веслачки клуб Смедерево

Пливање као кретање односно вештина у
води има свој продуктивни значај. Оно је вештина за многе професије, као што су: рониоци, спасиоци на води, полиција, војска, особље
у авионима и на бродовима, рибари, васпитачи,
тренери, учитељи, физиотерапеути, радни-терапеути, дефектолози, аниматори у рекреацији,
запослених на програмима у туризму, саобраћају, грађевинарству и тако даље.
Кајакашка регата
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ПЛИВАЊЕ НАВИКА И
ПОТРЕБЕ
ЧОВЕКА

ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ И
ПЛИВАЊЕ

Интересовање за пливање потиче од места и улоге водене средине у којој се оно
одвија и која се одвајкада користи за опоравак, игру, терапију, ритуале, здравље,
окрепљење, исхрану. Од средине 19. века развијају се спортови у води који су своју пуну
афирмацију остварили кроз програм модерних олимпијских игара (од 1896.). Данас
је водена средина саставни део програма
здравственог и физичког фитнеса, wellness-a, док су програми терапије у води, који су познати преко 2400 година, садржани у банеологији - науци о бањама и бањском лечењу.

Појам одрживи развој препознаје чиниоце животне и социо-економске средине који
су ослонац цивилизације и будућности планете и њених становника. Циљ одрживог развоја је јасан - здрава планета насељена здравим становништвом, здраво друштво и економија, просперитетна будућност. С тим у вези,
програми одрживог развоја су, између осталог,
утемељени и ка очувању водених површина,
водотокова, животињског и биљног света. Она
су питања одрживости самог човека.
Пливање предњачи у пројектима којима се
штити човеково животно окружење. Пливајући,
рекама и језерима човек директно штити водотокове за будућност и несташице питке воде која
прети. Модерни пливачки објекти штите животно окружење човека, а технологија обраде воде у
целости испуњава услове којима се штити и окружење и здравље пливача.
Пливање је и добар пример суживота и учења из природе. Опажањем, па потом и опонашањем ефикасних водених бића човек је
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усавршио своју спортску страну, али и страну
суживота са природом. У пливању техником
,,делфин” интегрисанo je човеково биће да учи
и напредује, учини себе бржим и ефикаснијим.
Они који су померали човекове границе у овим
дисциплинама су и Милорад Чавић и Велимир
Стјепановић.
Вежбање у води и пливање доводе до реаговања организма, која су одвајкада позната
и призната као начин који је незаобилизан
у превенцији и терапији повреда, лечењу
појединих обољења и опоравку организма
након болести. Токови реаговања организма човека на боравак у води и пливање
су добро изучени, на основу чега су формирани релативно стабилни теоријски и емпиријски модели, који се ефикасно користе у
рехабилитацији оболелих од ортопедских, неуролошких, кардио васкуларних, респираторних
обољења, и тако даље.

ПЛИВАЊЕ –
И ПРОГРАМИ
ПРЕВЕНЦИЈЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Пливање је саставни део физичке активности и терапије особа са посебним потребама и
особа са хендикепом.
МЕДИЦИНСКИ ЗНАЧАЈ
ПЛИВАЊА
Превенција и терапија
ПЛИВАЊЕ ЗА
ЦЕО ЖИВОТ
Пливање и одрживи развој
Пливање је активност свих
узрасних група, оба пола и

здравственог стања

ПЛИВАЊЕ У
СПОРТОВИМА

НА ВОДИ

ПЛИВАЧ
Слобода кретања
Задовољство
Социјални развој и
дружење
Учење и академско
напредовање
Моторички развој
Разонода
Безбедност
Професија

ЗНАЧАЈ ПЛИВАЊА
ЗА СПОРТОВЕ НА КОПНУ
Кондиција
Терапија

Релаксација

СПОРТСКО
ПЛИВАЊЕ
И
ПЛИВАЧКИ

СПОРТОВИ
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ПЛИВАЊЕ У
СВЕТУ ДЕЧИЈЕГ
ОДРАСТАЊА

Боравак у води и пливање испуњени су јединственим осећајем слободе кретања, разоноде и задовољства. «Од непливача, преко
обуке пливања до “пливача” мало је труда, пуно
задовољства и много добити “за коју нико не
треба да жали неколико динара, стоји записано
у првој књизи о пливању издатј на српском језику (1908). Без обзира да ли се ради о детету или
одраслом, спортисти или рекреативцу, здравом
или болесном, мушкарцу или жени учешће у програмима у води захтева овладаност вештином
пливања, али и навике, знања и способности
које описују пливача. Пливач је исход учења моторичких вештина. Он је један од прописаних
исхода основношколског образовања у Републици Србији.

Како се дефинише пливање?
Пливање је вештина одржавања положаја и
кретања човека по површини воде. Она је временом прерасла у један од најважнијих спортова деце (спортско пливање).Пливање је урођена вештина код многих животиња, иако им
вода није средина у којој живе. Међутим, природа на велику жалост није обдарила овом вештином човека да би се без претходног учења
могао одржавати на површини воде”.
Пливање је вештина са чијом обуком треба
започети што раније у животу.
Пливање је потреба човека. Прво правило
безбрижног и пливања испуњеног задовољством је да будеш ПЛИВАЧ.
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За кога кажемо да је пливач?
Пливач је појединац који је: овладао вештинама као што су пливање, роњење на
дах, скокови и упади у воду (на ноге и главу), усвојио навике понашања које су део самозаштите и стратегије опште безбедности
у води - и око водене средине, стекао знања
о пливању, самопроцени пливачке вештине и процени окружења за безбедно пливање,
развио способности које га чине мобилним и
безбедним у води.

Када отпочети са пливањем?
Програми пливања који се примењују у првих 1000 дана живота детета су испуњени сензомоторним активностима, вежбама плутања,
задршком даха (апнеа) и по правилу се одвијају
као вежбање са родитељима. Ефекти раног боравка у води нису мали. Наука тврди да бебе
које су учествовале у програмима вежбања у
води стичу вишеструка добра важна не само
за тај период раста и развоја, већ и за цео живот. Тако, бебе које су биле изложене пливању (два сата недељно у узрасту 2-3 месеца па
до 7 месеци старости) показују бољи развој
моторичких вештина, краће време реаговања, концентрацију, интелигенцију, друштвено
прихватљиво понашање, друштвену интеракцију, имају виши степен самопоуздања, личну и професионалну независност, адекватно
одговарају на нове животне ситуације. Деца
која су са вежбањем у води започела у узрасту
беба, у односу на децу која то нису, успешније
се прилагођавају социјалним изазовима. Како
се прве форме вежбања у води одвијају уз
присуство родитеља, бебе пливачи остварују
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интензивније контакте са родитељима у најранијем узрасту, креирају личну сигурност и безбедност у води, усвајају велики број моторичких вештина и развијају оне способности за које
ценимо да су неодвојиви део процеса раста и
развоја, образовања, спортске и професионалне
каријере, старења, задовољства, лечења,
релакасције.
Може се закључити да су прве форме пливања и улазак у свет спортског пливања пут
којим се могу остварити друштвене вредности
које се мере моторичким, социјалним, академским и радним постигнућем појединца. Ово су
вредности којима теже сва друштва.

ВПК Смедерево,
школа ватерпола

Није скромно рећи да са првим формама
пливања започиње освајање света воде, као и
стицање вештинa и навика које дају квалитет
целокупном животу човека.

Који и колики је значај пливања за
здравље детета?
Према дефиницији Светске здравствене организације здравље подразумева, не
само органске, физичке и психолошке, већ
и менталне и социјалне аспекте квалитета
живота човека. Пливање, спортско пливање, роњење, скокови у воду, ватерполо, али
и вежбање у води, превентивно вежбање,
терапеутско пливање, рекреативне и спортске активности на води само су неке од форми вежбања и физичке активности које код
сваког учесника доводе до значајног броја
здраствених добробити.
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Вредност која пливању даје здравствени
значај у дечијем узрасту се односи на стицање
хигијенских и безбедоносних навика, јачању имунолошког система, већу отпорност на
прехладе, равномеран развој локомоторног
система.
Вежбање у води и пливање доводи до смањења бола, едема и компресије зглобова.
Подстиче покретљивост, и мишићну снагу.
Боравак у води убрзава кретање лимфе ка
горњим екстремитетима и тако утиче на смањење степена задржавања течности у нижим
сегментима тела. Квалитет живота повређених
људи се значајно мења вежбањем у води, а механизам, којим се, између осталог, ово може
описати потиче од увећања два хормона, ендорфина (хормона среће) и кортизола.
Пливање мења пажњу, мишићну силу, равнотежу, толеранцију додира, иницијацију и трајање контакта очима код особа које болују од
аутизма. Оно доводи до смањења степена спастичности мишића код пацијената са озбиљним
повредама и обољењима централног и периферног нервног система.
У популацији особа са посебним потребама
(више од 10% укупне популације), пливање има
терапеутски значај. У савременим спортским
центрима су прилагођени простори намењени
за рад са овим особама.
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ЗНАЧАЈ ОБУКЕ
ПЛИВАЊА И
БЕЗБЕДНОСТИ
НА ВОДИ ЗА
РАЗВОЈ ДЕТЕТА

Примарни циљ учешћа у пливању и пливачким спортским активностима (спортско пливање, ватерполо, сихроно пливање) је васпитно-образовни, здравствени и
такмичарски.
Процес обуке пливања садржи и обуку вештина, стицање навика и знања којима се
свако дете-ученик чине безбедним у води и
око водене површине.
Током обуке пливања учи се велики број
вештина, стичу се животне и спортске навике којима се подстиче физички, афективни и
когнитивни развој.
Учење моторичких вештина и стицање навика воде ка целовитом учењу. Исход овог учења, као у ретко којој другој спортској и животној вештини, води до одговорног друштвеног
понашања. Обученост пливању и безбедности
на води, као и развој појединца кроз спортско
пливање води до многобројних личних и друштвених користи. То су:

Безбедност деце око и у води смањује

ризик од утапања за 88% међу децом узраста од
1 дo 4 године. Усвајање пливачких вештина има
превентивни значај за ризик у води и око воде,
због чега их треба уврстити у део комплетног
превентивног програма заштите деце. Важне су
и навике које се стичу током континуираног одласка на часове пливања, нарочито оне које се
односе на безбедно коришћења објеката какви
су водени паркови, топле каде и терапијски базени, али и базени за скокове у воду.

Терапеутски значај пливања: Значајан је утицај пливања на померање прага и толеранције на факторе који су повезани са поја12
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вом асматичних напада (алергенти, инфекције,
вежбање). Од астме и алергија болује значајан
део деце. Најчешћи узрочници напада су прашина, полен, животињска длака, цигарете, хладан ваздух и напад условљен вежбањем. Пливање се показало као најмање провокативна
физичка и терапеутска активност, због чега у
пливању учествује велики број деце која болују
од ових болести. Историја развоја такмичарских резултата и здравствени картони спортиста кажу да је велики број асматичара који су
кроз тренинг и такмичење у пливању успели
да освоје и олимпијска и светска одличја и да
захваљујући пливању подигну укупан квалитет
живота.

Инклузивни капацитет пливања:

У популацији особа са посебним потребама
(више од 10% укупне популације) или боље
рећи у педагошком и укупном друштвеном
односу према појединцима са посебном
бригом у васпитно образовном раду, пливање има посебан васпитни и терапеутски
значај. Савремени спортски центри и водени паркови имају просторе у којима се реализују пливачки програми са децом са посебном бригом у васпитно-образовном раду
(интенциони програми).

Пливање и подршка сензомоторном
развоју детета: Пливачке активности деце

су испуњене радозналошћу, задовољством
и емоцијама, моторички се лако усвајају у комуникацији са одраслима (родитељ, инструктор). Нежни додири и покрети родитеља током активности у води пружају беби емотивно испуњење прихваћености и љубави. Када
се кожа детета нежно милује, многи тактилни
рецептори кроз додир и топлу воду бивају

Ватерполо утакмица
Србија-Русија
у Смедереву
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стимулисани. Додири помажу да се задовоље потребе детета за телесним контактима
и они су истовремено и својеврсна тактилна
стимулација. Емоције и додир појачавају осећај
везаности и посвећености.
Водена средина је идеалан медиј за топлу
људску интеракцију. Активности у води су подстакнуте емоцијама и интересовањима и њима
се мења физиолошка, сомативна и мисаона активност детета.
Дете покретима, кретањем и пливањем,
у средини која је пуна отпора, доживљава
велику тактилну стимулацију која је важна
за укупни развој нервног система. Тактилне
стимулације, које дете доживљава, стварају
више међусобних веза унутар централног
нервног система и развијају нервне путеве.
Количина вежбања и билатерални покрети ногама и рукама, покрети трупа и главе, формирају јединствени «моторички полигон», утичу
стимулативно на развој дечијег мозга у делу величине и капацитета меморије у хипокампусу 1.
Више ткива у хипокампусу повећава капацитет
одређених облика меморије.
Програм обуке пливања тече од симетричних до асиметричних кретања и њихову поновну интеграцију у мешовиту – симетричну моторику, која у наредним периодима обуке технике
спортског пливања има велики утицај на укупну
координацију пливања (брзина, тачност покрета, повезивање, координација са дисањем).
Наизменични симетрични и билатерални
покрети којима је испуњено пливање детета
истовремено активирају мождане хемисфере и
сва четири режња мозга. Овакав след у синхро1 Овде се ради о делу мозга који је задужен за сећање и учење
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низацији функције високих можданих центара
доводи до развоја corpus collosum-а задуженог
за повезивање леве и десне хемисфере мозга, што олакшава комуникацију и проходност
информација са једне на другу страну мозга.

Обука пливања и интелектуални
развој детета: Теорија и пракса кажу да се

учење нових кретања одвија кроз неколико
фаза, при чему прву чини когнитивна или
вербална фаза, следе моторичка и на крају
фаза аутоматизације кретања. Понављања
и прве форме учења, верује се, остају “записане” као трајне вредности на којима се
успостављају наредне форме учења које
воде до савршеније моторике, социјалног
понашања, академског и професионалног
постигнућа.
Вишегодишња праћења младих пливача у Немачкој су показала да рано вежбање у води утиче на физички, ментални
и емотивни развој детета. У поређењу са
контролном групом (деца која нису вежбала у води и пливала), деца која су пливали континуирано од узраста одојчета
(старости три месеца) била су знатно снажнија и успешнија на координационим
тестовима када су била у узрасту од 2 , 3
и 4 године. Деца пливачи су постигигла
бољи резултат и на тестовима интелигенције. У емотивном простору, деца пливачи су показала самодисциплину. Она су
показала виши степен самопоштовања кроз
испуњавање доследно постављених пливачких циљева и научених вештина. Коначно,
деца пливачи су постала више независна у
друштвеним ситуацијама него деца у контролној групи.
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Истраживања у Аустралији су такође показала да рано учешће у пливачким активностима
може да убрза когнитивни развој детета. На Универзитету Грифит, 2009. године, започело се са
четворогодишњим истраживачким пројектом,
са учешћем полазника из 45 школа пливања широм Аустралије, Новог Зеланда и САД. Резултати
су показали да су деца, млађа од пет година, и
која су била укључена у програме „Научи да пливаш“, напреднија у когнитивном и физичком развоју него њихови вршњаци из контролних група. Резултати су потврдили виши ниво друштвеног развоја језика код ове деце. Истраживачи су
потврдили интелектуалне и физичке предности
ране обуке пливања. Утврђено је да су деца која
су научили да пливају до пете година, имала
статистички већи коефицијент интелигенције.
Верује се да је ово резултат раног пливања које
је испуњено сензо-моторном стимулацијом.

Пливање и моторички развој детета:

У истраживањима Норвешког института науке и технологије утврђено је да деца пливачи постижу боље резултате у моторичким тестовима на копну (вежбе равнотеже,
хватања, додавања, прескакање конопца,
вођење лопте и шутирање на гол. Другим
речима, рано пливање има утицаја на укупни
моторички развој појединца. Вежбе у води, као
што су окрети и колути на плутајућој струњачи,
роњења, скокови са ивице базена, вежбе стајања на рукама родитеља, које су биле садржај
рада са бебама, утврђено је да имају позитиван
трансфер на моторичку ефикасност на копну.
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Пливање је весела физичка активност
и вежбање које подржава здравље,
кондицију и животно задовољство.

