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 Educația fizică este activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de 

practicare a exercițiilor fizice în scopul măririi în principal al potențialului biologic al omului în 

concordanță cu cerințele sale și exigențele societății, angajează elevii într-un proces dinamic de 

dezvoltare a capacităților de acțiune, proces care contribuie la formarea conștiinței de sine, la 

afirmarea eului și exprimarea personalității. În educația fizică, ceea ce este important este 

câștigul pe care îl are elevul, în planul personalității sale, al echilibrului acestuia. Omul modern 

înțelege necesitatea formării deprinderilor motrice pentru rezolvarea diverselor situații la locul de 

muncă sau în viața cotidiană. Viața demonstrează că prin practicarea educației fizice organizate 

rațional, începând cu cea mai fragedă vârstă, se realizează calitățile de abiliate, agerime, 

rapiditate, spontaneitate, iscusință. Sportul educă  curajul, ambiția, atenția distributivă, hotărârea, 

disciplina, calmul, multiple trăsături de caracter.  

 Jocurile de mișcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte 

importantă din sarcinile ce revin educației fizice. Ele dezvoltă  la elevi, pe lângă bagajul mare de 

deprinderi motrice elementare, simțul colectivității, al inventivității, al cunoașterii. Prin 

implicarea în jocuri,există posibilitatea de a contribui în mare măsură la realizarea uneia din 

sarcinile educației și anume: de a forma din copil o ființă care să conviețuiască  în armonie  cu 

colegii săi, care să se comporte corect și civilizat. În cadrul jocurilor de mișcare, pe lângă 

însușirea și perfecționarea nenumăratelor deprinderi motrice de bază, elevul este nevoit să se 

aplice în situațiile mereu schimbătoare din teren, iar prezența elementului de întrecere în 

majoritatea cazurilor presupune eforturi pentru realizarea cu succes a acțiunilor, ceea ce permite  

atât  dezvoltarea capacităților motrice, cât și a calităților morale și a voinței. Educația fizică, fiind 

un proces pedagogic, profesorului i se creează posibilitatea de a rezolva această problemă 

complexă, angajând experiența, tactul, măiestria proprie, inițiativa, responsabilitatea elevilor. 

Este cunoscut faptul că noțiunile, trăsăturile caracteriale, deprinderile și atitudinile morale se 

formează într-un lung proces educativ. Profesorului îi revine sarcina să urmărească atent 
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comportamentul elevilor, manifestările acestora în cadrul activității  și să intervină  cu tact pentru 

soluționarea  unor conflicte  sau manifestări  necorespunzătoare.  

        Datorită influenței multilaterale asupra întregii personalități a copilului, jocurile de 

mișcare constituie unul dintre mijloacele de bază  ale educației fizice. În cadrul  activității de 

educație fizică, jocul de mișcare își aduce contribuția la realiazarea următoarelor sarcini : 

- formarea și consolidarea deprinderilor motrice de bază; 

- dezvoltarea  calităților  motrice necesare în viață ; 

- formarea  unor cunoștințe utile, prin lărgirea sferei  reprezentărilor despre lume; 

- dezvoltarea spiritului de colectivitatea și a calităților morale și de viață. 

Prin particularitățile sale specifice, jocul de mișcare se deosebește de celelalte  mijloace 

ale educației fizice, datorită faptului că favorizează formarea și consolidarea simultană a 

deprinderilor motrice de bază (mers,alergare, săritură, aruncare, prindere), dezvoltarea  calităților 

motrice (viteză,rezistență,forță și îndemânare), precum și a însușirilor și deprinderilor moral-

volitive. Caracteristic jocurilor de mișcare este întrecerea, element ce sporește  interesul elevilor 

pentru activitate, le mobilizează forțele și îi stimulează.  

Jocul de mișcare poate fi folosit în toate momentele lecției, contribuind la realizarea 

obiectivului propus. Mai poate fi folosit și în celelalte forme prin care educația fizică este 

realizată în școală, în pauze, în excursii sau plimbări. Pentru ca jocul  de mișcare să contribuie la 

îndeplinirea sarcinilor educației fizice, este necesar să fie ales cu discernământ. Alegerea jocului 

se va face în funcție de : 

- sarcinile  de realizat 

- locul jocului în lecție 

- particularitățile morfo-funcționale și psihice  ale copiilor 

- nivelul dezvoltării  și pregătirii  fizice precum și starea de sănătate 

- condițiile materiale privind locul de desfășurare și inventarul de materiale 

- condițiile atmosferice. 

Interesul va fi dezvoltat prin crearea noului în joc, prin stabilirea unor cerințe mereu crescânde, 

fiindcă un joc care nu prezintă interes și nu-l solicită suplimentar pe elev este lipsit atât de 

valoarea educativă, cât și de efecte biometrice scontate. 

În partea pregătitoare a lecției se folosesc jocuri pentru captarea atenției, ridicarea stării 

emoționale și jocuri pentru orientarea în spațiu.  
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Indicații metodice: 

- să nu necesite organizate care să ducă la cheltuială mare de timp; 

- să fie simple, cu reguli puține, să nu necesite multe explicații; 

- execuția să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 minute. 

Aceste jocuri au, ca urmare, o mai ușoară și gradată, angajare a organismului în efort. În partea 

fundamentală, jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor lecției care se rezolvă în această 

parte a lecției. 

Indicații metodice: 

- se aleg jocuri  care să formeze sau să întărească  deprinderile motrice de bază, jocuri care 

să contribuie la educarea sensibilității (ritm, echilibru) și a calităților motrice de bază  

(viteză, îndemânare, forță); 

- sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parțial prin joc; 

- timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute. 

În partea de încheiere  se folosesc jocuri cu caracter liniștitor care să restabilească marile 

funcțiuni și să capteze atenția. 

Indicații metodice: 

- nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute; 

- să fie simple și ușor de realizat de către elevi . 

Durata jocului este determinată de următorii factori: 

- locul jocului – jocurile din partea pregătitoare și de încheiere, vor dura mai puțin decât în 

partea fundamentală; 

- numărul participanților- cu cât numărul participanților este mai mic, cu atât durata jocului 

va fi mai mică; 

- vârsta jucătorilor - elevii de vârstă școlară mică ,să nu fie prea mult imp ținuți încordați ; 

- ritmul de joc- cu cât este mai rapid, cu atât durata este mai mică (întrecere în torent). 

Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 7-8 ani ora de educație fizică. După 

oră li se putea citi pe față copiilor bucuria, mulțumirea pentru reușită, legăturile de prietenie și 

dorința de a  se juca și în ora următoare. Creșterea eficienței lecției de educație fizică  se poate 

realiza prin folosirea jocurilor de mișcare și a ștafetelor, dacă acestea sunt bine selecționate, 

organizate și conduse cu tact de către profesor. La clasa unde s-au folosit jocurile de mișcare în 
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toate momentele lecției, pe tot parcursul anului școlar, s-a observat un real progres în ceea ce 

privește creșterea și dezvoltarea  fizică a elevilor.  

Prin joc se realizează mai ușor sarcinile lecției, se asigură densitatea ei, creând 

bunadispoziție. Activitățile în care se folosesc jocurile de mișcare sunt atractive și îndrăgite de 

copii, datorită caracterului emoțional pe care îl dă întrecerea. Jocurile de mișcare își aduc 

contribuția la formarea capacităților organizatorice, de control și autocontrol, prin angrenarea 

elevilor la amenajarea traseelor, pentru a scurta momentul organizatoric, iar prin folosirea unor 

ajutoare în desfășurarea întrecerilor sau  chiar prin prezentarea celor necesare jocului, li se lasă 

libertatea de a crea jocul. Desfășurarea sub formă de concurs, cu împărțirea pe echipe îi 

determină să se gândească nu numai la propria persoană, ci și la ceilalți, la victoria propriei 

echipe, dezvoltându-se astfel spiritul de colaborare. În joc se formează o serie de trăsături de 

caracter foarte importante: respectul față de coechipieri și adversari, atitudinea corectă față de 

joc, etc. Atunci când elevii participă la jocuri ce presupun sărituri la aparate  sau peste aparate, le 

dezvotă voința, perseverența, încrederea în forțele proprii. 

Nimic nu este mai important pentru noi, dacălii, decât să obsevăm cum copiii cu care 

lucrăm, pe care îi educăm sunt fericiți și trăiesc o stare de bine, alături de noi, în orele pe care le 

pregătim pentru ei, cu ei.  
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