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,,Circuitul reprezintă un procedeu metodic care are rezultate foarte bune în dezvoltarea 

calităților motrice, cu precădere asupra forței, dar și a calităților motrice combinate, respectiv 

forță-rezistență 

Avantajele acestui procedeu sunt evidente, actuale, de necontestat: 

 se poate organiza în condiții minime de dotare materială, spațiu de lucru, sex, 

vârstă; 

 se realizează o concentrare, fixare cu privire la grupei musculare sau a 

segmentului lucrat; 

 mijloacele folosite pot fi diferențiate în funcție de sex, vârstă, nivel de pregătire; 

 are rezultate deosebite în mai multe direcții. pe lângă dezvoltarea calităților 

motrice forță, forță-rezistență contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, crește 

capacitatea marilor funcții ale organismului ( circulația, respirația), educă voința, 

spirtul de autodepășire, perseverența, dorința de întrecere). 

 oferă șansa de autocontrol și autoevaluare; 

 exercițiile folosite pot fi preluate ca mijloace independente de folosire n timpul 

liber; 

 poate fi adaptat și folosit în temele din jocurile sportive în pregătirea procedeelor 

tehnice. 

Dificultatea circuitului este condiționată de numărul de ,,stații”, durata de execuție la o 

,,stație” și timpul de odihnă între stații, repetările și dificultatea exercițiului, repetarea integrală 

a circuitului într-o lecție.  

Pentru ca procedeul lucrului în circuit să poată fi aplicat corect se impune permanenta 

respectare a principiului alternanței între: 

 exersare-odihnă; 

 exerciții ușoare și grele; 

 exerciții libere și cele cu încărcătură; 

 alternarea solicitării segmentelor și a grupelor musculare; 

 calitatea efortului depus.” (Eugeniu Scarlat, Mihai Bogdan Scarlat, Educație  

fizică și sport, pag. 419-420, Edit. Didactică și pedagogică, București, 2002). 

 

CIRCUIT LUNG CU PARTICIPARE INDIVIDUALĂ  

Conținutul circuitului: 

Ciclul liceal 

Mixt – fete/băieți 

Scop - Creșterea indicilor de dezvoltare a forței și a rezistenței generale 

Timpul de exersare la o stație 30 secunde/număr de repetări, pauza 30 de secunde.  

 

Stația 1 – stând depărtat cu o minge medicinală de 4 kg fetele        

 și 7 kg. băieții sprijin pe mâini, aruncarea mingii pe verticală  

și prinderea ei; minim 15 repetări fetele, 20 de repetări băieții. 



 

Stația 2 – culcat facial cu mâinile la ceafă sau prinse la spate:  

ridicarea succesivă ale trunchiului, număr de repetări, minim 25  

fetele și 28 băieții. 

 

Stația 3 – Culcat dorsal, mâinile la ceafă, picioarele ridicate la 

de 45⁰, forfecări ale picioarelor lateral, se execută 30”. 

  

 

Stația 4 – sărituri la coarda de gimnastic (procedeu la alegere: 

prin pășire, cu ambele picioare, cu picioarele încrucișate, cu  

rotații duble) se execută 30”. 

 

 

Stația 5 – Culcat facial, mâinile sprijin pe sol la nivelul pieptului,  

flotări (opțional pentru băieți cu desprindere de pe sol), minim 10  

execuții fetele, 15 execuții băieții; 

 

 

Stația 6 –culcat facial, brațele întinse în prelungirea trunchiului,  

ridicarea trunchiului cu brațul și piciorul opus, după fiecare                    

execuție se schimbă brațul și piciorul, minim 20 de repetări fetele, 

15 repetări băieții. 

 

Stația 7 - culcat dorsal cu brațele în prelungirea trunchiului: băieții  

ridicarea simultană a trunchiului și picioarelor întinse până la  

atingerea picioarelor cu mâinile (echere) minim 15 execuții, fetele  

ridicarea și coborârea picioarelor, minim 15 execuții. 

 

 

Stația 8 – Stând ghemuit sărituri alternative pe ambele picioare, minim  

8 execuții fetele, 10 execuții băieții          

                                                                                                                       

 

 

 

Stația 9 – Stând cu ganterele în mâini, rotări în diferite planuri,  

arcuiri, extensii, balansări ( opțional), se execută 30”.  

 

 

 

 

 

 



VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

 

1. Nume și prenume: 

 

2. Clasa: 

 

3. Folosirea procedeului de lucru ,,circuitul” dezvoltă cu precădere: 

 

Bifați o singură variantă 

O   viteza 

O   forța 

O   viteza-forța 

            O   forța-rezistența 

 

4. Mijloacele folosite într-un circuit pot diferențiate în funcție de: 

Răspuns cu mai multe variante 

O   vârstă 

O    sex 

O    talie 

O    nivel de pregătire 

 

5. Ce principiu stă la baza execuției în folosirea lucrului în circuit? 

Bifați o singură variantă 

O    participării conștiente și active 

O    accesibilității 

O    alternanței 

O    intuiției 

 

 

În figura alăturată numărul înscris în fiecare pătrat  

corespunde numărului exercițiului executat în circuit. 

 

 

 

 



6. În figura colorată de mai sus numărul înscris în pătratele roșii situate pe diagonală este 

corespondentul exercițiului din circuit. Completați în spațiul de mai jos segmentul 

pentru care s-a făcut execuția. 

Răspuns: 

 

7. Exercițiul a cărui corespondent este pătratul albastru și celui galben din figura colorată 

de mai sus este executat pentru dezvoltarea musculaturii: 

Bifați o singură variantă 

O   membrele inferioare  

O   musculatura abdomenului 

O   musculatura spatelui 

O   membrelor superioare 

 

8. Care este dozarea exercițiilor ce corespunde pătratului 4 și 8 din figura colorată de mai 

sus? 

Pătratul 4: 

Pătratul 8: 

 

9. Care este poziția inițială de execuție a exercițiilor corespondente pătratului mov și gri? 

R: 

 

10. Care este scopul exersării acestor exerciții prin aplicarea procedeului lucrului în 

circuit? 

R: 

 

 

 

 


