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Competențe vizate: Formarea deprinderilor mortice de bază și adoptarea unui 

comportament adecvat în activități motrice individuale și de grup, desfășurate în școală și 

în afara ei . 

                                               

      

 Fișa de lucru  - Mersul 

       Exerciții: 

      1. mers pe o linie trasată pe sol cu 

mișcări diferite ale brațelor; 

       2. mers în tempo accelerat; 3. mers pe vârfuri cu brațele în diferite poziții; 

       4. mers pe călcâie cu brațele în diferite poziții; 5. mers ghemuit cu brațele în diferite poziții; 

        Joc dinamic – Buchețele  

Descriere: Copiii se deplasează pe terenul delimitat, în urma unei comenzi în diferite 

variante de mers. Conducătorul de joc strigă un număr (de exemplu -3); La auzul numărului, 

jucătorii se strâng cât mai repede pot în grupuri de câte 3. Gruparea se face cu fața spre centrul 

grupului și cu mâinile prinse la spate. Jocul se reia cu o altă variantă de mers pentru deplasare. 

          Reguli: - jocul se organizează în sală sau în aer liber, pe un teren delimitat; - numărul strigat 

de conducătorul de joc trebuie ales încât să fie divizibil cu numărul jucătorilor. 

         Sugestii metodice:-la începutul jocului se vor striga numere mici, pentru a se face mai ușor 

gruparea; – pentru amuzament se vor striga și numerele 0 și 1. 

                        



Fișă de lucru  - Alergarea 

       Exerciții: 

1. mers accelerat progresiv cu trecere în 

alergare; alergare cu ocolirea unor obstacole;   

2.  alergare cu schimbare de direcție;  

            3. alergare cu ridicarea genunchilor la piept din deplasare;  

4. alergare cu pendularea gambei înapoi;  alergare cu pendularea gambei înainte; 

            5. alergare laterală cu pas adăugat. 

      Jocuri dinamice – Uliul și porumbeii  

 Descriere:  Colectivul clasei se împarte în două echipe: ulii și porumbeii. Se marchează 

cu cretă un cerc în care pot încăpea toți porumbeii, fiind cuibul lor. Porumbeii pleacă la zbor, în 

afara cercului iar ulii încearcă să-i prindă. Porumbeii nu se pot salva decât dacă reușesc să ajungă 

și să intre în cuib ,unde ulii nu au acces. ocul continuă pâna când sunt prinși toți porumbeii, după 

care se schimbă rolurile. 

   Sugestii metodice: - În deplasare, porumbeii pot utiliza anumite variante de alergare 

precizate de la început de professor;  - În aer liber, deplasarea porumbeilor nu trebuie să depășească 

limitele unui spațiu dinainte stabilit. 

         Stafetă aplicativă - Culesul cartofilor 

 Descriere: Copiii se împart în 3-4 echipe, dispuși pe șiruri, între ele fiind două lungimi de 

braț. În fața fiecărei echipe se desenează câte 3 cercuri la distanțele de 5 m, 7,5 m și 10 m de linia 

de plecare, în care se așează căte o pietricică (cartof). La semnal, jucătorul nr.1 aleargă spre cartofi 

pentru a-i culege pe rând. Sosirea cu al treilea cartof este semnalul de plecare pentru următorul 

jucător care trebuie sa sădească pe rănd cei trei cartofi.  Câștigă echipa  al cărei ultim jucător trece 

primul linia de sosire. 

   Sugestii metodice:- obiectele (cartofii) pot fi de mărimi diferite – depunerea cartofilor se 

face numai în spatele liniei de start – cartofii trebuie puși, nu aruncați. 

         



Fișa de lucru – Săritura 

  Exerciții    

   1. Din stând cu mâinile pe șolduri, săritură liberă pe 

vertical cu aterizare pe ambele picioare 

            2. Sărituri ca mingea pe loc, cu desprindere de pe două picioare cu brațele libere 

            3. Sărituri ca minge pe loc cu desprinderea de pe un picior  

            4-5.Săritură din stând cu desprindere de pe ambele picioare și aterizare în depărtat 

            6. Sărituri din depărtat cu balans de brațe și aterizare în ghemuit  

            7. Săritură din ghemuit în ghemuit,cu deplasare cu tragerea genunchilor la piept. 

    Joc dinamic - Cercul zburător 

Descriere: Jucătorii formează un cerc cu fața spre interior, la două lungimi de brațe între 

ei. În mijlocul cercului stă un jucător care se învărtește pe loc, trecând sfoara pe sub picioarele 

jucătorilor așezați în cerc, la 20 cm deasupra solului. Jucătorul atins de sfoară așteaptă un joc, până 

când înlocuiește alt jucător, pe care îl înlocuiește. 

  Sugestii metodice: - la început sfoara va fi învârtită mai încet și la o înălțime mai mică, 

mărindu-se treptat viteza și înălțimea; – jucătorul din mijloc se va schimba  după 2-3 învârtiri sau 

schimbat cu cel care a greșit – săriturile pentru evitarea sforii se execută pe ambele picioare. 

      Joc dinamic - Șotron 

Descriere: 1.Se trasează pe jos traseul de șotron. Se poate face acest lucru fie cu creta pe asfalt, 

fie cu un băț pe pământ. Lungimea unui șotron este între 3 și 5 metri. Traseul are un număr variabil 

de căsuțe (7-9); 2. Se alege ordinea jucătorilor la șotron; 3. Jucătorul stă în fața căsutei cu nr. 1 și 

aruncă o pietricică în aceasta. Trebuie să sară într-un picior în prima căsuță, să se aplece să 

recupereze pietricica și să sară înapoi de unde a aruncat; 4. Jucătorul aruncă pietricica în 

următoarea căsuță (cu nr. 2); Sare intr-un picior în căsuța 1, apoi in căsuța 2, se apleacă să 

recupereze pietricica și parcurge traseul înapoi la start, tot într-un picior. 5. Se continuă în același 



fel până se ajunge la ultima căsuță și inapoi. 6. Primul jucător care parcurge tot traseul fără 

greșeală, câștigă. 

Reguli: - spațiul de joacă: în interior sau în afară 

- pietricica trebuie aruncată pe rând, în fiecare căsuță.  

- Jucătorul pierde rândul la aruncare dacă: nu aruncă pietricica în 

căsuța potrivită, atinge cu piciorul vreo linie sau sare afara din șotron, 

își pierde echilibrul și pune ambele picioare jos; când pietricica se 

oprește pe linia căsuței în care trebuia să aterizeze, se repetă aruncarea. 

Sugestii metodice: - jucătorul poate trece la următoarea căsuță dacă a reușit sa recupereze 

pietricica în mod corect, fără să-și piardă rândul la aruncare; -  când vine rândul unui jucător care 

a mai aruncat înainte, dar a pierdut rândul, acesta va continua de unde a rămas. Pot exista spații de 

odihnă (unde se pot pune ambele picioare jos- ex. Căsuțele 4-5 si 7). 

       Ștafeta aplicativă - Ștafetă cu sărituri din cerc în cerc  

Descriere: Jucătorii se împart în două echipe egale, în spatele liniei de plecare în coloană. 

În fața fiecărei echipe se trasează în zig-zag 6 cercuri cu distanță între ele de 1-2 m. La semnal 

primul jucător de la fiecare echipă sare dintr-un cerc în altul; după ultimul cerc, jucătorul se 

întoarce ocolind/evitănd cercurile, predau ștafeta următorului și trece la coada șirului. Câștigă 

echipa care termină prima și cu cele mai puține penalizări.  

Reguli: -fiecare călcare a cercului sau săritură în afara acestuia este penalizată cu un punct;  

- jucătorul pornește cănd primește ștafeta. 

  Sugestii metodice: -distanța dintre cercuri și diametrul lor se stabilește în funcție de vârstă 

și gradul de pregătire; – se numește un jucător pentru fiecare echipă pentru monitorizarea jocului 

care să observe greșelile. 


