
Program	  til	  ”Storytelling	  for	  vandtilvænning”	  
	  

1. På	  kanten	  ca.	  5	  min	  
a. Introduktion	  til	  ”kreativt”	  flow	  samt	  hvordan	  vi	  kan	  bruge	  det	  i	  svømme	  

undervisningen.	  	  
b. Gennemgang	  af	  de	  vigtigste	  HUSK	  punkter:	  

i. Træneren	  og	  hjælpetrænerene	  SKAL	  tro	  på	  deres	  historie	  og	  lege	  mest	  
ii. Alle	  øvelser	  skal	  have	  et	  formål,	  og	  skal	  ikke	  blot	  være	  leg	  –	  det	  

svømmetekniske	  skal	  stadig	  være	  i	  	  fokus	  
iii. Legen	  er	  et	  hjælpemiddel	  til	  at	  træne	  svømning.	  	  
iv. En	  historie	  behøver	  ikke	  altid	  at	  vare	  en	  hel	  undervisningsgang,	  men	  kan	  

blot	  være	  en	  lille	  del	  af	  en	  undervisning.	  
c. Gennemgang	  af	  aktiviteter	  i	  vandet:	  To	  eksempler	  på	  temaer	  gennemgås	  med	  

relevante	  øvelser	  samt	  præsentation	  af	  læringsmål	  og	  hvordan	  de	  spiller	  ind	  i	  
fortællingen	  og	  øvelserne,	  derudover	  præsenteres	  små	  fortællinger	  som	  kan	  
bruges	  uafhængigt	  af	  et	  overordnet	  tema	  

i. Et	  tema	  med	  Halloween	  	  
ii. Et	  tema	  med	  pirater	  
iii. Lege	  der	  kan	  bruges	  uden	  overordnet	  tema	  

2. Tema	  1:	  Halloween	  (fokus/målsætning:	  vejrtrækning	  –	  hovedet	  under	  vandet	  samt	  
udpustning	  med	  mund	  og	  næse)	  (12	  min)	  –	  uhyggeskolen,	  igennem	  flere	  forskellige	  
prøver	  for	  at	  kunne	  blive	  et	  ”rigtigt”	  monster	  

a. Spøgelsesskrig	  under	  vandet	  (i	  cirkel)	  
b. Uhyggelige	  ansigter	  under	  vandet	  to	  og	  to	  sammen	  
c. Monster-‐forskrække-‐bane	  (boblebane	  rundt	  i	  bassinet	  –	  hver	  gang	  der	  er	  en	  

forhindring	  skal	  svømmeren	  lave	  deres	  bedste	  mosterskrig	  under	  vandet	  
d. Monster-‐forhindringer:	  under	  buer	  som	  et	  søuhyre,	  igennem	  vægge	  som	  et	  

spøgelse(stor	  plade	  over	  –	  det	  kolde	  gys	  når	  de	  kommer	  ud),	  ride	  på	  koste	  som	  
en	  heks,	  monster-‐hop,	  osv.	  osv.	  osv.	  	  

3. Tema	  2:	  Pirater	  –	  (fokus/mål:	  bevægelse:	  grovmotoriske	  crawlben)	  (12	  min)	  
a. Ud	  og	  sejle	  i	  piratbåde	  (crawlben	  med	  plade)	  	  
b. Kigge	  efter	  guldskatte	  på	  bunden	  
c. Piratben	  
d. Piratkampe	  (to	  og	  to	  mod	  hinanden)	  
e. Hente	  piratskatte	  op	  fra	  bunden	  (konkurrence	  i	  hold)	  	  
f. (kan	  evt.	  også	  lave	  en	  pirat	  forhindringsbane	  indeholdende	  de	  ting	  samt	  ”gå	  

planken	  ud)	  
4. Lege	  uafhængigt	  af	  tema:	  (10	  min)	  

a. Lagkagen	  (vejrtrækning	  og	  bevægelse)	  
b. Find	  Nemo	  (vejrtrækning)	  
c. Vækkeur	  (balance	  –	  rotation	  om	  tværaksen)	  

	  
	  
	   	  



Program	  for	  ”Storytelling	  for	  begyndere/letøvede”	  
	  

1. På	  kanten	  ca.	  5	  –	  10	  min	  
a. Introduktion	  til	  ”kreativt”	  flow	  samt	  hvordan	  vi	  kan	  bruge	  det	  i	  svømme	  

undervisningen.	  	  
b. Gennemgang	  af	  de	  vigtigste	  HUSK	  punkter:	  

i. Træneren	  og	  hjælpetrænerene	  SKAL	  tro	  på	  deres	  historie	  og	  lege	  mest	  
ii. Alle	  øvelser	  skal	  have	  et	  formål,	  og	  skal	  ikke	  blot	  være	  leg	  –	  det	  

svømmetekniske	  skal	  stadig	  være	  i	  	  fokus	  
iii. Legen	  er	  et	  hjælpemiddel	  til	  at	  træne	  svømning.	  	  
iv. En	  historie	  behøver	  ikke	  altid	  at	  vare	  en	  hel	  undervisningsgang,	  men	  kan	  

blot	  være	  en	  lille	  del	  af	  en	  undervisning.	  
c. Gennemgang	  af	  aktiviteter	  i	  vandet:	  To	  eksempler	  på	  temaer	  gennemgås	  med	  

relevante	  øvelser	  samt	  præsentation	  af	  læringsmål	  og	  hvordan	  de	  spiller	  ind	  i	  
fortællingen	  og	  øvelserne	  

i. Pensionister	  (bevægelse:	  svømmeren	  kan	  bukke	  i	  hofte,	  fod	  og	  knæled	  –	  
intro	  til	  brystben	  –	  svømmeren	  kan	  lave	  et	  begyndende	  bryst	  armtag)	  

ii. Harry	  Potter	  (Vejrtrækning/og	  rotation	  i	  crawl)	  	  
2. Tema	  et:	  De	  ældste	  mennesker	  i	  verden-‐dag:	  (15	  min)	  

a. Pensionist	  gang	  i	  vandet:	  på	  tæer,	  på	  hæle,	  på	  ydresiden	  af	  foden,	  på	  indersiden.	  	  
b. Pensionist	  hop:	  Som	  frø-‐hop	  med	  bøjede	  led	  
c. Pensionist	  ben	  på	  plade	  (tær	  til	  numse	  med	  bøjede	  fodled)	  	  
d. Pensionist-‐ben-‐kamp	  (som	  ovenover	  med	  bare	  med	  en	  stor	  plade	  og	  i	  hold	  
e. Kørestole	  svømning:	  skodøvelse/vandføling	  på	  plade	  
f. Kørestoleræs	  i	  hold:	  skodarme	  på	  plade	  (10	  hold	  med	  fem	  på	  hver)	  	  

3. Tema	  to:	  Harry	  Potter	  (15	  min)	  
a. Flyve	  time:	  crawl	  ben	  på	  siden	  søhest	  
b. Quiditch	  flyvning:	  hver	  gang	  der	  råbes	  ”tomler”	  drejes	  der	  rund	  om	  kosten	  for	  

at	  undgå	  dem.	  	  
c. Harry	  og	  Ron	  på	  eventyr	  –	  par	  øvelse	  –	  hvert	  par	  holder	  i	  en	  plade	  og	  svømmer	  

crawlben	  –	  når	  de	  skal	  trække	  vejret	  kigger	  de	  på	  hinanden	  og	  siger	  
”alohamora”	  eller	  en	  anden	  formular	  

d. Charmes	  klasse:	  der	  ligger	  en	  masse	  ringe	  (charmes)	  i	  den	  ene	  ende	  af	  bassinet	  
–	  holdet	  deles	  i	  de	  fire	  kollegier	  og	  skal	  hente	  ringene	  vinderen	  er	  det	  hold	  der	  
har	  hentet	  flest	  –	  der	  svømmes	  cr	  ben	  ud,	  og	  trækkes	  vejret	  til	  siden	  

e. Evt.	  quiddith	  spil:	  (gange	  to)	  12	  spillere	  på	  hvert	  hold	  en	  mål	  mand	  (klassisk	  
med	  tre	  plade	  mål)	  3	  baskere,	  1	  søger.	  Når	  ramt	  af	  en	  tromler	  skal	  man	  dreje	  en	  
gang	  rundt	  om	  sin	  kost.	  Hvis	  lynet	  bliver	  fanget	  får	  holdet	  10	  ekstra	  point.	  	  

	  


