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1.  „Dribling cu aruncare”. Două echipe, egale ca număr de participanţi, sunt aşezate pe 

şiruri înapoia unei linii de plecare. La 5-10 m se plasează un obstacol. La semnal, primii din fiecare 

echipă pornesc în dribling cu o mână, ocolesc obstacolul şi aruncă mingea următorilor coechipieri 

care parcurg acelaşi traseu şi se aşează la urma şirului. Câştigă echipa care termină jocul prima. 

2. „Păsările călătoare”. Elevii sunt dispuşi în cerc, fiecare stând într-un cerculeţ desenat 

pe teren, cu mingi de handbal în mâini. Un singur copil rămâne în afara cercului. La semnalul de 

începere, elevii (păsările) pleacă din cercuri (cuiburi) executând dribling din mers şi uşoară 

alergare spre stânga sau spre dreapta, mai repede sau mai încet conform comenzilor. La al doilea 

semnal fiecare elev caută să ocupe un cerculeţ. Acelaşi lucru îl încearcă şi elevul care iniţial nu a 

avut „cuib”. În timpul deplasării spre cercuri elevii sunt obligaţi să execute driblinguri. În final un 

elev rămâne fără „cuib”. Copiii care la terminarea jocului (după un timp stabilit) au reuşit să nu 

rămână niciodată fără „cuib” sunt declaraţi câştigători. 

3. „Culesul cartofilor cu dribling”. Jucătorii sunt dispuşi pe două şiruri în spatele unei 

linii de plecare. Primii jucători din fiecare echipă au câte o minge. Execută dribling până la cercul 

unde se află o altă minge, schimbă mingile, după care revin la şirul propriu tot prin dribling, predau 

mingea şi se aşează la coada şirului. Câştigă echipa care revine prima în poziţia iniţială. 

4. „Concurs de dribling pe loc”. Elevii execută dribling pe loc contra cronometru pe 

durata de 10-15-20 secunde cu pauză între repetări. Câştigă elevul care execută mai multe 

driblinguri în timpul stabilit. Jocul începe la semnal şi se termină tot la semnal. Câştigătorul se 

stabileşte în pauzele dintre repetări. 

5. „Ştafeta cu dribling şi aruncare la ţintă”. Elevii sunt dispuşi pe două sau mai multe 

coloane, înapoia unei linii de plecare. Paralel cu linia de plecare, la o distanţă de 4 m, se trasează 

o altă linie, de ochire. La semnal, primul jucător care are o minge execută dribling până la linia de 

ochire, de unde aruncă mingea la ţintă (minge medicinală, sticlă de plastic etc.). Mingea este 

recuperată de către executant care se întoarce cu dribling şi o predă următorului jucător, după care 

trece la capătul şirului. Atingerea ţintei se consideră punct pentru echipă. Câştigă echipa care a 

realizat mai multe puncte.  

6. „Conducerea mingii printre obstacole”. Elevii sunt împărţiţi în echipe egale ca număr. 

Se trasează o linie de plecare. În faţa fiecărei echipe se aşează o serie de obstacole. La semnalul 

de începere, primii din fiecare echipă aleargă conducând mingea în dribling printre obstacole fără 

să le atingă. La întoarcere mingea este pasată următorului jucător, care trebuie să o prindă şi să 

execute acelaşi lucru. Pentru fiecare minge scăpată sau un obstacol atins echipa va fi penalizată cu 

un punct. Câştigătoare va fi echipa care a avut mai puţine penalizări. 

7. „Cursa pe numere cu mingi”. Jucătorii se împart în echipe egale ca număr aşezate în 

şir câte unul în spatele unei linii de plecare şi la distanţă de o lungime de braţ între ei. Fiecare 

echipă se numerotează în continuare de la cap la coada şirului. Jucătorii pot sta în picioare sau în 

şezând încrucişat. În faţa fiecărei echipe, la 1 m de linia de plecare, se marchează pe sol un cerc 

cu diametrul de 50 cm în care se aşează o minge, iar la 10-15 m mai departe se aşează un jalon ca 

punct de întoarcere. Conducătorul de joc strigă un număr. Jucătorul cu numărul respectiv de la 

fiecare echipă porneşte în alergare prin dreapta echipei, culege mingea cu care porneşte în dribling, 

ocoleşte punctul de întoarcere, revine spre echipă în acelaşi mod, aşează mingea în cerc şi revine 



la locul său în formaţie. Jucătorul care a ajuns primul câştigă un punct pentru echipa sa. Jocul 

continuă, conducătorul strigând, pe sărite, toate numerele. Câştigă echipa care la sfârşitul jocului 

totalizează cele mai multe puncte. (Figura nr. 83). 

8. Ştafeta cu dribling”. Două sau mai multe echipe, egale ca număr, sunt dispuse în 

formaţie de şir  la o linie de plecare. Primul jucător din fiecare echipă are o minge. La semnal 

pleacă în dribling, ocoleşte un jalon aşezat la 5-6 m înaintea echipei sale, se întoarce în dribling, 

predă mingea următorului după care trece la sfârşitul şirului. Jocul se termină în momentul în care 

primul jucător ajunge din nou la locul iniţial şi primeşte mingea. (Figura nr. 84). 

9. „Ocoleşte cercul”. Jucătorii se împart în echipe egale ca număr, aşezate în formaţie de 

cerc. Un jucător din cerc, cu mingea şi la semnalul de începere, porneşte în dribling şerpuit printre 

jucătorii din cerc, iar când revine la locul său pasează mingea celui din stânga. Jocul continuă până 

când toţi jucătorii au efectuat traseul. (Figura nr. 85). 

10. „Ştafetă cu dribling în cerc”. Jucătorii se împart în echipe egale de 6-10 jucători şi se 

aşează în formaţie de cerc. Fiecare îşi marchează locul pe circumferinţa cercului. În centrul 

cercului fiecărei echipe se aşează un jucător. Distanţa dintre jucătorul de la centru şi cei de pe cerc 

este de 3-5 m cel puţin. La fiecare cerc se găseşte o minge la unul dintre jucători. Când se dă 

semnalul de începere, fiecare jucător cu mingea porneşte în dribling spre centrul cercului, dă 

mingea jucătorului din centru, căruia îi ia locul. Acesta pleacă în dribling spre locul de pe cerc de 

unde a plecat primul, după care pasează mingea jucătorului din stânga şi jocul continuă până când 

toţi jucătorii au efectuat traseul şi au revenit la locurile lor, iar primul jucător are din nou mingea. 

(Figura nr. 86). 
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11. „Fuga prin tunel”. Elevii sunt dispuşi pe şiruri înapoia unei linii de plecare. La 4 m în 

faţa liniei de plecare se află câte un jucător cu picioarele depărtate (tunelul). După acest elev se 

află un altul la distanţă de 3-4 m cu o minge. La semnal, primii elevi din fiecare şir execută dribling 

până la tunel, aici lasă mingea, trec prin tunel şi se ridică, primesc mingea de la al doilea elev, o 

trimit înapoi, se întorc prin tunel, culeg mingea şi în dribling se întorc la şir predând mingea 

următorilor. Jocul se termină când primul jucător primeşte din nou mingea. 

 

 

 
 


