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Jocuri ce pot fi realizate în timpul orelor  

de educație fizică 

Prof. Florea Laurențiu 

Școala Gimnazială Nr. 7 Alexandria, Teleorman 

1) Trecem puntea: 

 Mers în echilibru între 2 linii trasate pe sol. Copiii se deplasează în coloană câte unul 

în diferite forme: șerpuit, în zig-zag, în cerc, iar la comanda profesorului: „Trecem puntea !” 

se merge în echilibru cu brațele lateral pe o suprafața lată de 20 cm și lungă de 3-4 m, care 

este trasată cu creta pe sol. Se continuă mersul și jocul. 
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2) Pisica la pândă: 

 Copiii sunt împărțiți în 2 grupe, una reprezentând „pisicile”, cealaltă „șoriceii”. 

Pisicile sunt așezate pe genunchi si palme, în spatele liniei de plecare. La 5-6 m, „soriceii” 

merg ținându-se de mână pe un cerc cântând: 

 „Când pisica nu-i acasă 

 Șoarecii joacă pe masă 

 De ea poți să te ferești 

 Dacă știi s-o păcălești.” 
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În timp ce „pisicile” se îndreaptă spre ei în patru labe sau pe genunchi și palme, „șoriceii” 

rostesc ultimul vers, iar „pisicile” se ridică în picioare și caută să prindă un șoricel care să le 

ia locul. Jocul continuă. 

 

3) Tunelul acrobaților 

 Copiii se împart în 3-4 grupe, așezați în șir, unul câte unul, formând un tunel prin 

depărtarea picioarelor. 

 La semnal ultimul din șir se culcă facial și încearcă să străbată tunelul prin târâre pe 

antebrașe și genunchi. Primul care a ajuns în fața tunelului este evidențiat și echipa primește 

un punct, el rămânând în fața șirului. La semnal, următorul din coada șirului pleacă în tunel. 

 

4) Pituțele 

 Un copil este „mama”. Alt copil este „lupul”. Un grup de copii reprezintă „pituțele”. 

Mama merge la cumpărături, iar lupul fură pituțele. Mama trebuie să fugă după lup până îl 

prinde și intră în posesia „pituțelor”. Rolurile se schimbă. 

 

5) Labirintul 

      Formație de gimnastică. Când avem 4 șiruri (rânduri), vom alege 2 jucători A și B. A va 

alerga după B. Ceilalți jucători formează la comandă niște culoare. Dacă A nu prinde pe B, se 

schimbă jucătorii.Nimeni nu trece prin lanțul de brațe. Se poate efectua având ca temă 

alergări, întoarceri. 
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6) Cursa pe numere 

 

5O  5O  5O 

4O  4O  4O 

3O  3O  3O 

2O  2O  2O 

1O  1O  1O 

 

Echipele sunt așezate pe șiruri. Stând ghemuit, șezând. Conducătorul strigă un număr. 

Numărul strigat se ridică, ocolește formația și revine în aceeasi poziție. 

Cu mingea: 

1. Numărul strigat se ridică, ia mingea și merge în dribling până la un punct, ocolește 

punctul, merge în dribling iar, aduce mingea și se așeaza la locul lui. 

2. Numărul strigat se ridică, ia mingea și o rostogolește înainte, lasă mingea sau ocolește 

șirul o dată și revine la loc. 
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