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04.05.2020-

08.05.2020 

I.Exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor:  

Lectia 2 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck&t=16s 

 

II. Fotbal: Conducerea mingii cu piciorul 

https://www.youtube.com/watch?v=RlpR3fYJXg0 

 

La nivelul piciorului, deosebim următoarele  procedee: 

 1.Conducerea mingii cu şiretul interior  

 -mingea este împinsă 

de jucător cu partea interioară a piciorului (în aceeaşi suprafaţă cu care se 

execută lovirea mingii cu şiretul interior). În timpul alergării, piciorul 

care conduce mingea este îndreptat în afară (după necesitate). Înainte şi în 

timpul atingerii mingii, genunchiul membrului inferior care conduce 

mingea este puţin depărtat de axa longitudinală a corpului. Piciorul nu 

este încordat din gleznă, iar trunchiul este ţinut drept sau puţin aplecat 

înainte şi uşor răsucit în jurul axei verticale, în direcţia piciorului de 

sprijin. Mişcările membrelor superioare sunt naturale, aşa cum cere 

alergarea. 

2.Conducerea mingii cu şiretul exterior  

 - piciorul este relaxat, iar în timpul alergării este îndreptat spre interior şi 

aproape acoperă mingea,suprafaţa de conducere devenind mai mare. 

Poziţia trunchiului şi membrelor superioare este aproximativ identică cu 

cea descrisă la  procedeul anterior. 
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3.Conducerea mingii cu şiretul plin 

 - mingea este împinsă înainte cu mijlocul şiretului, iar vârful piciorului 

este puţin înclinat în jos.Trunchiul şi membrele superioare au în esenţă 

poziţia identică cu cea descrisă la procedeele precedente. Deosebirea 

constă, în cazul acestui  procedeu, în faptul că axul longitudinal al 

piciorului nu-şi schimbă poziţia în momentul atingerii mingii, rămânând 

mereu îndreptat înainte.Genunchiul rămâne în tot timpul mişcării într-un 

plan paralel cu planul axei longitudinale a corpului.Pentru cele trei 

procedee de conducere a mingii poziţia capului este aceeaşi, astfel încât 

jucătorul să nu privească tot timpul mingea, ci să vadă ce se întâmplă cu 

coechipierii, cu adversarii şi care este contextul tactic în care se găsește. 

Greşeli: 

 • mingea este atinsă de jucător cu piciorul încordat din gleznă; 

 •mingea este depărtată  prea mult de picior; 

•trunchiul este ţinut drept, rigid şi nu aplecat puţin.  

 

Exerciții: 

 1. Se execută procedeul tehnic fără minge , pe loc, cu accent pe tehnică și 

biomecanică; 

 

2.Se execută , de pe loc, conducând  o minge de joc; 

 

3. Același exercițiu dar din alergare. 

 

III. Handbal: Exersarea driblingului pe loc și din mers cu mâna 

îndemânatică( înalt,mediu, jos) 

https://www.youtube.com/watch?v=ycoJ9U36toI 

 

 Exersarea driblingului de pe loc (se realizează prin împingerea mingii in 

sol cu mâna îndemânatică, palma facută căuș, degetele răsfirate, flexate. 

Driblingul se face înainte și lateral pentru a evita lovirea mingii cu 

https://www.youtube.com/watch?v=ycoJ9U36toI
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piciorul în timpul alergării; 

 Exerciții: 

-executii imitative fără minge, imitând lucrul de coordonare dintre brațe si 

picioare;- 

- exercitii individuale, descriind prin mișcare un cerc mic, însușind 

tehnica de protejare a mingii; 

-  bătaia mingii în sol cu o mână alternativ; bătaia mingii în sol de mai 

multe ori cu ambele mâini 

- exersarea driblingului pe loc și din mers cu mâna îndemânatică 

 

 


