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Jocul este izvor de bucurie 
 pentru copii 

 

Sedentarismul, alimentaţia nesănătoasă, sau mediul 

poluant, sunt factori ce ar trebui să declanşeze preocupări ale 

întregii societăţi pentru practicarea exerciţiilor fizice.  

Pentru a ajunge să practice independent exerciţiile fizice, 

individul trebuie implicat iniţial în activităţi organizate cât mai 

atractive şi mai plăcute. 

Cel mai eficient mijloc de a atrage  copiii, adolescenţii sau 

chiar şi adulţii către mişcare este jocul, aspectul ludic şi emulaţia 

implicând afectiv  subiecţii în acţiunile desfăşurate. Jocurile pot fi 

prezente atât în cadrul activităţilor din timpul liber, cât  şi în 

procesul educativ. 

Fiecare dascăl ştie că numai la auzul cuvântului ,,joc’’ 

elevii îşi manifestă bucuria, fapt ce demonstrează efectul benefic 

al jocurilor asupra lor. Astfel, jocul şi întrecerea reprezintă 

pârghii cu care fiecare cadru didactic poate jongla pentru a 

asigura atractivitate lecţiilor. 

Cartea de faţă oferă, alături de alte lucrări din domeniu, o 

gamă variată de jocuri, ştafete şi întreceri pentru toate 

anotimpurile. 

Jocurile au fost testate în cadrul clubului de loisir Sport 

Relax din Zăiceşti-Botoşani, autorii asigurându-se în acest fel de 

aplicabilitatea lor. 

Aceste jocuri se pot desfăşura atât în aer liber cât şi în 

interior, putând fi practicate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, 

în tabere, în excursii, în timpul liber şi în familie. 

 
                                                  Prof. drd. Andrieş Vasile 
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CONCURSUL CHIMIŢELOR 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea orientării în spaţiu 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: mingi, eşarfe       

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două sau mai multe echipe 

dispuse pe şiruri. La 4-5m de şir se află un jucător care are 

înaintea sa un coş cu o minge în el. Primul jucător din şir, legat la 

ochi cu o eşarfă, porneşte cu o minge în mâini spre coechipierul 

aflat lângă coş. La indicaţiile coechipierului, va încerca să ajungă 

la coş, să schimbe mingea pe care o are în mâini cu cea aflată în 

coş, apoi să se întoarcă la propriul şir predând mingea 

următorului. 
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Indicaţii metodice: 
 Fiecare şir va avea câte două eşarfe astfel încât la predarea 

mingii ambii jucători să aibă eşarfe legate la ochi. 
Variantă: 
 Primul jucător din şir, legat la ochi cu o eşarfă, se 

deplasează cu o minge în mâini, ocoleşte un jalon şi se întoarce la 

şir, predând mingea următorului. Întregul traseu se desfăşoară la 

indicaţiile celui de-al doilea jucător din şir sau ale tuturor 

coechipierilor. 

 

CELE PATRU CERCURI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

 dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  mingi 

Spaţiul minim necesar:     L – 12 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, fiecare şir având înainte 

câte patru cercuri desenate în linie pe sol. În fiecare cerc din linie 

se află câte un jucător cu câte o minge în mână, ceilalţi rămânând 

în şiruri. La semnal, jucătorii din cercuri aruncă mingile în sus şi 

aleargă în cercul următor, căutând să prindă mingea celui 

dinainte; jucătorul din ultimul cerc se deplasează, după aruncarea 

mingii, la coada şirului propriu; primul jucător din şir prinde 

mingea celui din primul cerc. Jocul continuă astfel cu intrarea în 

joc, rând pe rând, a tuturor jucătorilor din fiecare şir. 

 Câştigă echipa care revine prima în formaţia iniţială, după 

ce toţi jucătorii au parcurs traseul celor patru cercuri. 

Indicaţii metodice: 
 Distanţa dintre cercuri este stabilită în funcţie de 

particularităţile participanţilor. 
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LASĂ ŞI FUGI! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 32 

Materiale necesare:  mingi 

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Elevii sunt împărţiţi în două echipe aşezate pe două linii 

paralele, la distanţă de 18m una de cealaltă. Jucătorii uneia dintre 

echipe au fiecare câte o minge. La un semnal, jucătorii cu mingi 

pornesc în dribling spre echipa adversă, iar la un alt semnal pun 

mingile pe sol, se întorc şi aleargă spre linia proprie, în timp ce 

adversarii aleargă spre mingi, le culeg şi încearcă să-i nimerească 

cu acestea pe jucătorii care se retrag. Jocul se reia cu schimbarea 

rolurilor. 

 Câştigă echipa care a nimerit cei mai mulţi jucători din 

echipa adversă. 

Indicaţii metodice: 
 Se consideră nimerit jucătorul lovit înainte de a ajunge 

înapoia liniei proprii. 

 

URMEAZĂ-L PE CĂPITAN! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:  8 – 30 

Materiale necesare:  cretă   

Spaţiul minim necesar:     L – 6 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Pe linia unui cerc mare se desenează mai multe cercuri 

mici (cu unul mai puţin decât numărul participanţilor). Se alege 

un căpitan, restul elevilor aşezându-se în câte un cerc cu spatele 
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spre interiorul cercului mare. Căpitanul se deplasează în cercul 

mare şi, din când în când, atinge cu palma un jucător care îşi 

părăseşte cercul propriu şi îl urmează pe căpitan. După ce a 

adunat câţiva jucători, căpitanul strigă ,,Gata!” şi, în acel 

moment, toţi cei plecaţi de la cerc, dar şi căpitanul, încearcă să 

ocupe câte un cerc rămas liber. Cel care nu a reuşit să ocupe un 

cerc este noul căpitan şi jocul continuă. 
 

TRAGE SFOARA! 

 

 
 

Scopul jocului:               dezvoltarea forţei 

Număr participanţi:        4  –  30  

Materiale necesare:         frânghie 

Spaţiul minim necesar:   L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
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Jucătorii sunt aşezaţi în două şiruri dispuse unul înaintea  

celuilalt, de o parte şi de alta a unei linii trasate pe sol. La semnal, 

ambele echipe trag de o frânghie, încercând să treacă şirul opus 

peste linia marcată pe sol. 

Indicaţii metodice:  
  Câştigătoare poate fi declarată echipa care trage peste 

linie un jucător advers sau întreaga echipă adversă. Dacă una 

dintre echipe dă drumul frânghiei este declarată învinsă. 

Este indicat ca acest joc să nu se desfăşoară pe suprafaţă 

din dură, din cauza riscului accidentărilor. 

 

FORTĂREAŢA! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 10 

Materiale necesare: mingi de volei 

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe. Jucătorii unei 

echipe formează un cerc (fortăreaţa) aşezându-se cu spatele spre 

interior. Aceştia resping cu capul mingile aruncate de jucătorii 

celeilalte echipe. Mingile care cad în ,,fortăreaţă’’ reprezintă un 

punct pentru echipa aruncătoare. După un timp prestabilit 

echipele îşi schimbă rolurile, iar la final câştigă echipa care are 

cele mai multe puncte acumulate. 

Indicaţii metodice: 
 Aruncarea mingilor în ,,fortăreaţă’’ se face peste 

apărători. 

 

SCOATE MINGEA DIN CERC! 

 
Scopul jocului:  consolidarea deprinderilor specifice  
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Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior. În cerc 

se află un jucător cu o minge, acesta trebuind să conducă mingea 

cu piciorul sau în dribling cu ajutorul mâinilor şi să găsească o 

breşă în cercul format, ieşind astfel în exterior. Dacă reuşeşte să 

iasă din cerc, jucătorul primeşte un punct şi dreptul la o nouă 

încercare. În cazul în care jucătorul nu reuşeşte să iasă din cerc, 

fiind deposedat de minge, jucătorul care a reuşit deposedarea 

intră în interiorul cercului şi jocul continuă. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii care formează cercul nu au voie să se deplaseze, 

păstrând între ei o distanţă de minim 1m.  

 

ULIUL ŞI PORUMBEII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:    

Spaţiul minim necesar:     L – 6 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Colectivul este împărţit în grupe de câte 3-4 jucători care 

formează câte un şir, ţinându-se de mijloc, ei reprezentând 

porumbeii. Un elev, rămas în afara grupurilor, este ,,uliul” care 

încearcă să se prindă şi el de ultimul jucător dintr-unul din şiruri.  

,,Porumbeii” se deplasează rapid în diferite direcţii, căutând să 

împiedice ajungerea ,,uliului” la ultimul ,,porumbel” din şirul 

propriu. Dacă ,,uliul” reuşeşte să se prindă de ultimul ,,porumbel” 

al unui şir, rămâne în acel şir, locul fiindu-i luat de primul 

,,porumbel” al şirului respectiv. 
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Indicaţii metodice: 
 În timpul jocului, ,,porumbeii” trebuie să se ţină apucaţi 

de mijloc, cel care s-a desprins din şir devenind, drept pedeapsă, 

,,uliul’’. 

 

PRINDE ŞI NIMEREŞTE! 

 
Scopul jocului: consolidarea prinderii şi  

                                                aruncării mingii 

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  mingi 

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii, împărţiţi în două echipe egale numeric, se aşază 

intercalaţi pe linia unui cerc desenat pe sol, la distanţă de 1m unul 

de celălalt. Toţi jucătorii unei echipe au câte o minge pe care, la 

un semnal, o aruncă în sus, fugind apoi spre exterior, în timp ce 

jucătorii echipei adverse caută să prindă mingile şi să-i 

nimerească pe cei care fug. Fiecare jucător advers lovit aduce un 

punct echipei. Jocul se reia cu schimbarea rolurilor. 

  După încercări egale ca număr pentru ambele echipe, este 

declarată câştigătoare echipa cu punctajul cel mai mare. 

Indicaţii metodice: 
 Aruncarea mingii se face cât mai vertical posibil, 

neluându-se în considerare mingile care cad departe de cerc. 

 Jucătorii care prind mingile le aruncă din locul unde le-au 

prins. 

 

ALINIEREA! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei, dezvoltarea 

capacităţii de organizare 
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Număr participanţi: 16 – 32 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii sunt împărţiţi în patru echipe egale numeric, 

aşezate în linie pe câte o latură a unui pătrat desenat pe sol, la 

marginile suprafeţei de joc. La un semnal, cele patru echipe 

aleargă la mijlocul pătratului formând cu toţii un cerc mare, de 

mâini apucat şi rotindu-se în acelaşi sens până la un nou semnal, 

când se desprind de mâini şi fug spre poziţiile iniţiale.  

 Câştigă echipa care reuşeşte prima să se alinieze în 

formaţia iniţială. 

 

RAŢELE ŞI VÂNĂTORII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie 

                                                          consolidarea aruncării 

Număr participanţi: 6  –  30  

Materiale necesare: minge        

Spaţiul minim necesar:    L – 8 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Doi jucători (vânătorii) sunt aşezaţi pe laturile opuse ale 

unui dreptunghi imaginar, în interiorul căruia se află răspândiţi 

ceilalţi jucători (raţele). ,,Vânătorii’’ trebuie să nimerească 

,,raţele’’ aruncând o minge de volei spre acestea, iar ,,raţele’’ 

trebuie să se deplaseze în aşa fel încât să nu fie atinse de minge. 

 Fiecare ,,vânător’’ va încerca să nimerească ,,raţele”, după 

ce va recupera mingea aruncată de coechipier. Jucătorii nimeriţi 

sunt eliminaţi, câştigând ultimii  jucători (raţele) care rămân în 

joc. Aceştia devin astfel ,,vânători’’, iar jocul se desfăşoară în 

continuare.  
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Indicaţii metodice: 
 Vânătorii trebuie să arunce mingea doar din spatele unei 

linii marcate pe sol. 

 În momentul în care sunt nimerite, ,,raţele’’ pot fi 

eliminate sau pot pierde una din cele trei vieţi cu care au început 

jocul. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu recuperarea ,,vieţilor’’ de 

către jucătorii care prind mingea în mâini înainte ca aceasta să 

atingă solul. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu două mingi, vânătorii 

aruncând mingile simultan sau consecutiv. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu patru ,,vânători’’ aşezaţi pe 

cele patru laturi ale unui pătrat imaginar în interiorul căruia stau 

,,raţele’’. 

 

OPREŞTE-TE LA FEL CA PRIMUL! 

  
Scopul jocului:            dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi:        6  –  30  

Materiale necesare:                

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
Jucătorii se deplasează în şir, în jurul spaţiului de lucru. 

La comanda profesorului, primul jucător se opreşte într-o poziţie 

aleasă de el, ceilalţi trebuind să-l imite.  

Indicaţii metodice:  
 Profesorul poate să schimbe jucătorul imitat după fiecare 

oprire. 
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NĂVODUL   
 

 
 
Scopul jocului:               dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:        8 – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:   L – 10 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului:  
Doi jucători, care se ţin de mână, încearcă să-i atingă pe 

ceilalţi jucători care se deplasează într-un spaţiu delimitat. 

Jucătorul atins se alătură prinzătorilor mărind astfel ,,năvodul” 

format.  

Indicaţii metodice:  
Dacă unul sau mai mulţi jucători depăşesc spaţiul 

delimitat, ei se alătură prinzătorilor. 
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Dacă jucătorii din ,,năvod” îşi desprind mâinile, jocul este 

întrerupt, reluându-se când  ,,năvodul” este reîntregit. 

 

CAII ŞI CĂLĂREŢII 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

                                                          consolidarea   aruncării 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, pe perechi, unul pe umerii 

celuilalt. Jucătorii care stau pe umerii colegilor joacă rolul 

călăreţilor, iar ceilalţi rolul cailor.  

Una dintre perechi este aşezată în interiorul cercului 

încercând să intercepteze mingea pasată de ,,călăreţii’’ care 

formează cercul. Dacă mingea este interceptată sau scăpată, în 

încercarea de a fi  pasată, în mijloc intră perechea care a greşit. 

Indicaţii metodice: 
 În formarea perechilor trebuie să se ţină cont de 

particularităţile jucătorilor.  

 

ŢĂRILE 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

                                                    consolidarea prinderii  şi aruncării  

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
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 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre interior, 

fiecăruia atribuindu-i-se câte un nume de ţară. Un jucător intră în 

interiorul cercului, cu o minge în mână, o aruncă în sus (sau o 

trimite cu forţă în sol) şi strigă numele uneia dintre ţările alese de 

ceilalţi jucători. Cel al cărui nume de ţară a fost strigat trebuie să 

prindă mingea înainte ca aceasta să atingă solul. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care aruncă mingea trebuie să o arunce în 

interiorul cercului şi cât mai sus.  

Variantă: 
 După ce s-a strigat o ţară, ceilalţi se deplasează în 

suprafaţa de joc, cel care prinde mingea trebuind să ţintească un 

alt jucător de pe locul unde a prins-o. 

 Jucătorul care urmează a fi ţintit are voie să se ferească,  

ţinând picioarele fixate pe sol. 

Variantă: 
 Jucătorul care prinde mingea trebuie să nimerească o 

,,ţară’’ vecină pe harta geografică cu ,,ţara” sa, după ce face un 

număr de paşi dinainte stabilit. 

 

VÂNĂTORUL ŞI IEPURAŞII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Pe suprafaţa de joc, se desenează cercuri la distanţe de  

2-3m unul de celălalt. Fiecare cerc este ocupat de un ,,iepuraş”, 

iar în afara cercurilor se află ,,vânătorul” şi un ,,iepuraş” care nu 

are culcuş (cerc). La semnal, ,,vânătorul” încearcă să prindă 

,,iepuraşul” fără culcuş care, pentru a se salva, se aşază într-un 
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cerc ocupat obligându-l astfel pe cel din cerc să-i preia rolul de 

urmărit. Dacă ,,vânătorul” reuşeşte să prindă un ,,iepuraş” înainte 

de a se salva prin ocuparea unui cerc, va fi înlocuit de acesta din 

urmă. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă după un anumit timp nu reuşeşte să prindă niciun 

iepuraş, ,,vânătorul” este înlocuit. 

 

PRINSA PE PERECHI 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului:  
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 Jucătorii sunt împărţiţi câte doi ţinându-se de mâini. Se 

desemnează o pereche prinzătoare, care are rolul să prindă una 

din celelalte perechi. Perechea prinsă devine astfel pereche 

prinzătoare. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii trebuie să se ţină de mâini pe tot parcursul 

jocului.  

 Dacă echipa prinzătoare nu reuşeşte timp de trei minute să 

prindă o altă echipă, profesorul numeşte o altă echipă prinzătoare. 

Variantă: 
 Jucătorii urmăriţi îşi pot desprinde mâinile cu condiţia de 

a se alătura cât mai repede altor două perechi formând astfel două 

echipe de câte trei jucători. După ce se îndepărtează prinzătorii se 

reuneşte perechea iniţială. 

 

GĂSEŞTE CASA! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei şi a capacităţii 

de orientare, dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                    

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: minge, jalon, baston, cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în echipe egale din punc de vedere 

numeric, în formaţii de cercuri, în jurul unor obiecte (minge, 

jalon, baston) diferite de la o grupă la alta. La un semnal, 

jucătorii, ţinându-se de mâini, se rotesc în jurul obiectului 

propriu, iar la un alt semnal îşi dau drumul la mâini şi aleargă cu 

toţii în spatele unor linii trasate pe sol la distanţă de 6-8m de 

obiecte şi iau poziţia ghemuit cu spatele spre acestea. Profesorul 

schimbă poziţia pe sol a obiectelor. La comanda ,,Gata!”, 

jucătorii aleargă spre noul loc al propriului obiect şi caută să se 

grupeze în jurul lui. 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

25 

 Echipa care se grupează mai repede câştigă întrecerea. 

Indicaţii metodice: 
 Pentru a uşura reorganizarea în formaţie de cerc, se 

trasează cu creta pe sol cercuri în jurul obiectelor. 

 

CEASUL 

 

 
 
Scopul jocului:               dezvoltarea forţei 

                                              consolidarea săriturilor 

Număr participanţi:        4 – 30 

Materiale necesare:         sfoară sau coardă  

Spaţiul minim necesar:   L – 4 m; l – 4 m  

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt aşezaţi în cerc, cu faţa spre interior. Aflat în 

interiorul cercului, profesorul învârte o coardă pe sub picioarele 
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jucătorilor, aceştia fiind nevoiţi să sară cu genunchii la piept 

pentru a nu fi atinşi. Jucătorul atins iese din joc sau este 

depunctat. 

Indicaţii metodice: 
De capătul sforii se leagă un obiect dintr-un material uşor. 

 

CINE ARUNCĂ MINGEA MAI DEPARTE? 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

     consolidarea aruncării 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: mingi de oină 

Spaţiul minim necesar: L – 40 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol. Fiecare aruncă mingea de oină, câştigând echipa ai cărei 

jucători au însumat cea mai mare distanţă. 

Indicaţii metodice: 
Profesorul are în vedere formarea unor echipe echilibrate 

valoric.  

 

ÎNTRECERE ÎN CERC 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei                       

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cretă, cronometru 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 25 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, dispuşi în cerc cu faţa spre exterior, aleargă în 

tempo moderat, la semnalul şi în sensul indicat de profesor, prin 

exteriorul cercului desenat pe sol.  
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La un nou semnal, jucătorii aleargă în viteză, încercând  

să-i depăşească pe cei dinaintea lor, eliminându-i astfel din joc. 

 Câştigă jucătorii rămaşi în cursă la semnalul final al 

profesorului. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul va doza timpul de alergare în funcţie de 

particularităţile şi nivelul de pregătire al jucătorilor.  
 

BALOANELE CĂLĂTOARE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea capacităţii pulmonare    
                                         relaxare                     

Număr participanţi:        12 – 30 

Materiale necesare:          baloane 

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare jucător primeşte câte un balon umflat, având 

sarcina de a-l menţine cât mai mult în aer, suflând puternic asupra 

lui.  

Indicaţii metodice: 
 Profesorul urmăreşte ca jucătorii să nu atingă baloanele. 

 

FLORILE ŞI ALBINELE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  

Număr participanţi:     6 – 30 

Materiale necesare:       coroniţe, cretă 

Spaţiul minim necesar:   L – 20 m;  l – 20 m 

Descrierea jocului: 
Efectivul este împărţit în două echipe. Jucătorii primei 

echipe (florile) sunt dispuşi în interiorul unui cerc având pe cap 
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câte o coroniţă, iar ceilalţi  (albinuţele) aleargă prin exteriorul 

cercului. Numărul ,,albinuţelor” este cu cel puţin unul mai mare 

decât cel al florilor. La comanda profesorului, ,,Albinuţe, la 

atac!” , acestea vin şi iau locul ,,florilor” punându-şi coroniţele 

pe cap. Jucătorii rămaşi fără coroniţă vor fi eliminaţi. După 

fiecare rundă se schimbă rolurile şi se scoate din joc şi câte o 

coroniţă.  

 

APĂRĂ TURNUL! 

 

 
 
Scopul jocului:               dezvoltarea vitezei de reacţie 

               consolidarea aruncărilor                           

Număr participanţi:        4 – 30 

Materiale necesare:        minge, coş, jalon 

Spaţiul minim necesar:   L – 6 m;  l – 6 m  
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Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt aşezaţi în cerc, cu faţa spre interior. În 

mijlocul cercului este aşezat un ,,turn” (un jalon sau o minge   

aşezată pe un coş) apărat de un jucător.  Jucătorii care formează 

cercul încearcă să doboare ,,turnul” prin aruncări repetate. 

Indicaţii metodice: 
Se poate juca şi cu doi apărători ai turnului. 

 

CURSA DE UN MINUT 

 
Scopul jocului:             dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:      8 – 30 

Materiale necesare:            

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:  
 Într-un spaţiu delimitat, un jucător desemnat urmăritor 

încearcă să atingă cât mai mulţi jucători într-un minut. Jucătorul 

atins se aşază ghemuit şi se consideră eliminat. După un minut se 

stabileşte numărul jucătorilor eliminaţi, apoi se alege un alt 

jucător urmăritor, jucătorii eliminaţi reintrând în joc.  

 Câştigă cel care prinde mai mulţi jucători într-un minut. 
Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte timpul de joc în funcţie de 

particularităţile jucătorilor. 

 

FEREŞTE-ŢI PICIOARELE! 
 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  
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Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt răspândiţi în interiorul unui cerc imaginar 

sau trasat pe sol, pe diametrul căruia se află patru jucători. 

Aceştia din urmă rostogolesc o minge, încercând să atingă 

picioarele elevilor din interiorul cercului care se feresc sărind. 

Jucătorii atinşi sunt eliminaţi, ultimii patru care rămân în joc 

trecând în locul celor aflaţi pe diametrul cercului.  

Indicaţii metodice: 
 Mingea trebuie să fie dintr-un material uşor şi să fie doar 

rostogolită cu ajutorul mâinilor.  

La clasele mai mari se poate ca mingea să fie trimisă cu 

piciorul. 

 

AUTOMOBILELE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei 

                                           învăţarea regulilor de circulaţie 

Număr participanţi:       6 – 30 

Materiale necesare:      trei steguleţe (roşu, verde, galben) 

Spaţiul minim necesar:  L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:   
 Jucătorii aleargă pe teren, în tempo moderat. Profesorul 

are în mână trei steguleţe. La ridicarea steguleţului galben, copiii 

se pregătesc de alergare, la ridicarea celui verde aleargă, iar la 

ridicarea celui roşu se opresc.  

Indicaţii metodice: 
 Acest joc se poate desfăşura şi  cu eliminarea jucătorilor 

care greşesc, profesorul strigând diferite comenzi pentru a-i 

deruta.  
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BUCHEŢELELE 

 

 
 
Scopul jocului:               dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi:        10 – 30 

Materiale necesare:          

Spaţiul minim necesar:   L – 10 m; l – 6 m  

Descrierea jocului: 
Jucătorii se  deplasează în spaţiul de lucru într-o formă 

organizată sau aleatoriu. Profesorul strigă un număr, iar jucătorii  

formează ,,bucheţele’’, după numărului indicat. ,,Bucheţelele’’ 

sunt alcătuite din doi, trei, patru, cinci sau şase jucători, care 

formează un cerc cu faţa spre interior, ţinându-se de mâini, de 

mijloc sau de umeri. Jucătorii rămaşi în afara ,,bucheţelelor’’ 

beneficiază de diferite ,,premii”: genuflexiuni, sărituri, flotări etc. 

Indicaţii metodice: 
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Jocul se poate desfăşura pentru dezvoltarea vitezei de 

reacţie, în cadrul  pregătirii organismului pentru efort, pentru 

revenirea organismului.   
 

PERSONALUL ŞI ACCELERATUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

    dezvoltarea rezistenţei                     
Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:          

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt  împărţiţi în două grupe, aşezaţi în şir, 

denumite de profesor ,,trenul personal”, respectiv ,,trenul 

accelerat”. ,,Trenul personal” va efectua o tură de teren, într-un 

timp prestabilit de profesor, iar ,,trenul accelerat,, va efectua două 

ture de teren în acelaşi timp.  

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura în cadrul pregătirii organismului 

pentru efort, pentru dezvoltarea vitezei, pentru dezvoltarea 

rezistenţei. 

 

LUPTA LA FRONTIERĂ 

 
Scopul jocului:             dezvoltarea forţei                 

Număr participanţi:      6 – 30 (număr par) 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului:  
             Jucătorii sunt grupaţi câte doi, unul înaintea celuilalt, de 

o parte şi de alta a unei linii trasate pe sol, care reprezintă 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

33 

,,frontiera”. La semnalul profesorului, jucătorii îşi prind mânile şi 

fiecare încearcă să-şi tragă adversarul peste ,,frontieră”.  

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să îşi deplaseze adversarul 

peste linie. 

Indicaţii metodice: 
 În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor. 
 

LUPTA COCOŞILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30 (număr par)  

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
              Jucătorii sunt dipsuşi câte doi, unul înaintea celuilalt, 

stând pe un picior şi cu celălalt îndoit înapoi. La semnalul 

profesorului, fiecare încearcă să-şi oblige adversarul să atingă 

solul cu piciorul îndoit, prin acţiuni repetate de împingere în zona 

umărului, sărind pe un picior. 

 Cel care a atins primul solul cu piciorul îndoit, a pierdut 

jocul.   

Indicaţii metodice: 
 În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor. 
 

FOTBAL ÎNTRE BĂNCI 

 
Scopul jocului:  relaxare 

Număr participanţi: 6 – 30  
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Materiale necesare: minge, 2 bănci de gimnastică  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe aşezate faţă în faţă, 

pe două bănci dispuse paralel la 1,5m distanţă una de cealaltă. 

Fiecare echipă încearcă să deplaseze mingea cu ajutorul 

picioarelor în partea stângă, apărând totodată partea dreaptă.  

Câştigă echipa care reuşeşte să treacă mingea în partea 

stângă, dincolo de capetele băncilor, fără să depăşească înălţimea 

acestora. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii trebuie să fie aşezaţi pe bănci pe tot parcursul 

jocului, mingea fiind deplasată doar cu ajutorul picioarelor. 

Profesorul sancţionează prompt eventualele faulturi, 

echipa respectivă pierzând jocul. 

 

ATENŢIE LA MINGE! 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării - prinderii 

    dezvoltarea vitezei  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         2 mingi de handbal sau de baschet  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 16 m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus în cerc, la interval de  

1-2m. La semnal, jucătorii încep să paseze mingile aleatoriu. 

Jucătorul care este surprins cu două mingi sau care scapă mingea 

este depunctat. 

 Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 În funcţie de mingile de joc, jucătorii vor pasa specific 

handbalului sau baschetului.  
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VAL DE MINGI 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: mingi        

Spaţiul minim necesar:    L – 8 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre exterior. Ei 

transmit mingea de la unul la altul, în sensul acelor de ceasornic, 

având grijă şi la mingea care trebuie preluată.  

În funcţie de vârsta şi îndemânarea elevilor, profesorul 

poate introduce în joc mai multe mingi. 

Indicaţii metodice: 
 Pentru a mări gradul de dificultate, la semnal se poate 

schimba sensul de pasare a mingilor. 
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SANTINELA VEGHEAZĂ  

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 9 – 30 

Materiale necesare: mingi 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe dispuse pe două 

linii paralele, la 3-4m de o parte şi de alta a unui cerc trasat pe 

sol. În interiorul acestuia se află mai multe mingi păzite de un 

copil numit santinelă. Jucătorii din ambele echipe sunt numerotaţi 

din trei în trei. ,,Santinela” sau profesorul strigă un număr şi toţi 

cei care au acel număr vin la cerc încercând să ia una sau mai 

multe mingi şi să le ducă echipei proprii fără a fi atinşi de 

,,santinelă”. Fiecare jucător atins este eliminat şi aduce echipei 

câte un punct de penalizare, iar mingile aduse echipei reprezintă 

câte un punct pentru aceasta. Jocul se reia cu alt număr strigat,  

până participă toţi jucătorii. La final se adună punctele reuşite din 

care se scad punctele de penalizare declarâdu-se echipa 

câştigătoare. 

Indicaţii metodice: 
 ,,Santinela” nu poate ieşi din cerc, eliminarea jucătorilor 

fiind valabilă doar dacă sunt atinşi în interiorul cercului. 

Variantă: 
 Pentru efective mai mici jocul poate fi reluat cu acelaşi 

număr de mai multe ori până se epuizează toate mingile din cerc. 

 

CROCODILII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei   

Număr participanţi: 6 – 30 
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Materiale necesare:           

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii în poziţie de flotare sunt dispuşi pe şiruri, fiecare 

şir formând o echipă. La semnalul profesorului, primul jucător 

din fiecare echipă efectuează o întoarcere la 180° şi predă ştafeta 

următorului coechipier prin atingerea palmelor. Jucătorii execută 

întoarcerea în sprijin pe mâini şi vârful picioarelor. Jocul continuă 

până ce toţi jucătorii din echipă efectuează acţiunea motrică 

specificată, câştigătoare fiind declarată echipa care termină prima. 
Indicaţii metodice: 
 Se poate juca şi cu repetarea cursei de 2-3 ori, cu 

specificaţia că ultimul şi primul jucător din fiecare echipă vor  

efectua o întoarcere de 360°.  

 

VÂNĂTORUL LA PÂNDĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: minge uşoară 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii numerotaţi sunt dispuşi pe un cerc mare trasat pe 

sol. În mijlocul cercului este ales un ,,vânător” care aruncă o 

minge în sus strigând în acelaşi timp două numere (ex: trei şi 

opt). Cei care au aceste numere trebuie să schimbe locurile între 

ei, în interiorul cercului. ,,Vânătorul” prinde mingea aruncată şi 

încearcă să-l nimerească pe unul dintre cei doi înainte să ajungă 

pe cerc. Dacă reuşeşte, cel atins preia rolul de ,,vânător”. 
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ATACĂ-L PE PENULTIMUL! 

 

 

 
Scopul jocului:               consolidarea aruncării                                                                                                                              

Număr participanţi:        10 – 30 

Materiale necesare:         minge 

Spaţiul minim necesar:   L – 6 m; l – 6 m  

Descrierea jocului: 
Jucătorii  sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr: 

una din echipe formează un cerc cu faţa spre interior, cealaltă este 

poziţionată în interiorul cercului, în şir de mijloc apucat. Jucătorii 

care formează cercul trebuie să-l nimerească  cu o minge de volei 

pe penultimul din şir, care este protejat de coechipierii săi. Primul 

jucător din şir poate folosi şi braţele, restul coechipierilor folosind 

doar celelalte părţi ale corpului. 

Indicaţii metodice: 
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Se poate juca pe puncte într-un timp prestabilit. 

 

CINE SARE MAI DEPARTE? 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

    consolidarea săriturii 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 40 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol. Primii jucători sar, determinând astfel locul de unde sare 

următorul. Jocul continuă în acest fel până sar toţi jucătorii, 

câştigând echipa care  însumează cea mai mare distanţă. 

Indicaţii metodice: 
Profesorul are în vedere formarea unor echipe echilibrate 

valoric.  

 

AVIOANELE 

 
Scopul jocului:                 dezvoltarea rezistenţei  

    dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi:         4 – 30 

Materiale necesare:        avioane confecţionate din hârtie 

Spaţiul minim necesar:   L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:   
 Fiecare jucător primeşte un avion din hârtie pe care îl 

aruncă în sus şi-l urmăreşte în alergare, prinzându-l înainte de 

cădere. Se repetă acţiunea într-un timp stabilit de profesor. 

Indicaţii metodice:  
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Profesorul va stabili numărul elevilor care participă 

simultan la joc, în funcţie de spaţiul disponibil şi vârsta 

jucătorilor. 
 

NIMEREŞTE-L PE CEL DIN CERC! 
 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei de reacţie               

consolidarea   aruncării 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre interior, în 

mijlocul cercului aflându-se un jucător. Cei care formează cercul 

încearcă să-l nimerească pe cel din mijloc cu mingea, prin 

aruncări de la unul la celălalt. Cel din mijloc are sarcina de a se 

feri de minge. Jucătorul care reuşeşte să-l nimerească îi va lua 

locul. 

Indicaţii metodice: 
 Mingea cu care se fac aruncările trebuie să fie una uşoară. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu două mingi, mărindu-se mai 

întâi cercul. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu doi sau mai mulţi jucători în 

mijloc. 

 

CULORILE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 10 – 20 
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Materiale necesare: cartoane colorate, cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe un cerc mare trasat pe sol cu 

cretă. Profesorul aruncă în interiorul cercului cartoane colorate în 

roşu, galben şi verde, fiecare culoare având o altă valoare (ex: 

cartonul roşu patru puncte, cartonul galben două puncte, iar 

cartonul verde un punct). Jucătorii aleargă şi culeg cât mai multe 

cartoane până la un  semnal de încetare când se întorc pe cerc şi 

se numără punctele pentru fiecare, fiind declarat câştigător cel 

care are cel mai mare punctaj. 

 Se pot repeta încercările pentru o mai bună departajare.  

Indicaţii metodice: 
 Numărul de cartoane aruncate la o încercare trebuie să fie 

mai mare decât numărul jucătorilor. 

 

URMĂREŞTE CAPRA! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe toată suprafaţa de joc, în poziţie 

ghemuită cu genunchii la piept. Sunt aleşi doi jucători cu rol de 

urmărit şi urmăritor, care aleargă printre cei care stau ghemuit. 

Pentru a se salva, urmăritul sare peste un jucător ghemuit apoi se 

aşază înaintea lui în aceeaşi poziţie. Cel peste care s-a sărit devine 

urmărit. Dacă urmăritorul reuşeşte să prindă un urmărit înainte de 

a se salva, se schimbă rolurile între cei doi. 

Indicaţii metodice: 
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 Pentru colectivele mai numeroase pot fi câte doi 

urmăritori şi doi urmăriţi care aleargă în acelaşi timp. 

 

ŢARĂ, ŢARĂ VREM OSTAŞI! 

 

 
 
Scopul jocului:           dezvoltarea vitezei 

                                                         dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:    L – 10 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului:  
Jucătorii sunt aşezaţi pe două linii, una înaintea celeilalte, 

la aproximativ 8-10m una faţă de cealaltă. Una dintre echipe 

invită un jucător advers, strigând ,,Ţară, ţară vrem ostaşi!”. După 

întrebarea adversarilor ,,Pe cine?”, se nominalizează un jucător, 
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care, din alergare, va încerca să rupă barajul format din braţele 

adversarilor. Dacă reuşeşte, duce la propria echipă un 

,,prizonier’’, iar dacă nu, rămâne el ,,prizonier’’. Jocul continuă 

până când una dintre echipe rămâne cu doi jucători. 

Indicaţii metodice: 
Este indicat ca acest joc să nu se joace pe suprafaţă dură. 

 

LEII ŞI CĂPRIOARELE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

 consolidarea căţărării                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: aparate şi instalaţii sportive 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Din efectivul de elevi se aleg 2-3 jucători cu rolul de lei, 

ceilalţi fiind ,,căprioarele”. ,,Leii” se odihnesc într-un spaţiu 

delimitat, în timp ce ,,căprioarele” aleargă pe suprafaţa de joc. La 

un semnal, ,,leii” pornesc la vânătoare încercând să prindă 

,,căprioarele” care se pot salva urcându-se pe aparatele (bancă de 

gimnastică, lada, scara fixă) aflate pe marginea sălii de sport. 

După îndepărtarea pericolului, ,,căprioarele” trebuie să coboare şi 

urmărirea continuă. ,,Leii” au voie să prindă doar ,,căprioare” 

aflate pe sol, cel care a reuşit să prindă cele mai multe într-un 

timp prestabilit fiind câştigător. 

 Jocul se poate relua cu alţi copii în rolul de lei.  

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii nu au voie să stea mai mult de trei secunde pe 

aparate. 

 Trebuie să se asigure stabilitatea aparatelor de gimnastică 

pentru evitarea accidentărilor. 
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INSULIŢELE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: 5 cercuri de gimnastică şi un jalon     

          pentru fiecare coloană 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol. Înaintea fiecărui şir sunt aşezate în linie câte cinci cercuri 

şi un jalon. La semnalul profesorului, primii jucători din fiecare 

şir sar în ,,insuliţe” (cercurile de gimnastică), ocolesc jalonul şi se 

întorc în alergare la locul de unde au plecat.  

Este declarat câştigător jucătorul care a ajuns primul în 

poziţia iniţială. 

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura şi ca ştafetă. 
 

BUMERANGUL 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 20 

Materiale necesare: mingi de tenis de câmp 

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe un şir, în spatele unei linii trasate 

pe sol la 5m de un perete sau un zid. Primul jucător din şir aruncă 

mingea de tenis de câmp în perete, aceasta trebuind să fie prinsă 

de următorul jucător, după ce ricoşează din perete, fără ca mingea 
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să atingă solul. Jocul continuă în acest fel, jucătorul care nu 

reuşeşte să prindă mingea fiind eliminat din joc. 

  Câştigă jucătorul care rămâne în joc până la final. 

Indicaţii metodice: 
 Se stabileşte ca mingea să fie aruncată la o înălţime de 

minim 2-3m. 

 

LANŢUL CHIMIŢELOR 

 

 
 
Scopul jocului:        dezvoltarea orientării în spaţiu  

Număr participanţi:   10 – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:   L – 12 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului:  
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Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe pe cât posibil egale. 

Jucătorii unei echipe sunt legaţi la ochi cu eşarfe şi sunt asezaţi în 

linie, ţinându-se de mână. Copiii din cealaltă echipă încearcă să 

treacă pe sub braţele adversarilor, fără ca aceştia să-i atingă. În 

caz contrar sunt eliminaţi. Acţiunea se repetă o dată, după care 

echipele îşi schimbă rolurile.  

Câştigă echipa care, la finalul jocului, a rămas cu cei mai  

mulţi jucători neatinşi. 

Indicaţii metodice:  
Este obligatoriu ca jucătorii să treacă printre doi adversari  

şi nu prin lateral.  

Jucătorii din şir nu au voie să-şi desprindă mâinile. 

 

AL TREILEA FUGE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii formează două cercuri concentrice, dispuşi cu 

faţa spre interiorul cercului, formând perechi. Doi jucători aleargă 

prin exteriorul cercurilor formate, unul după celălalt. Jucătorul 

care este urmărit se salvează aşezându-se înaintea unei perechi, 

cel de-al treilea devenind astfel urmărit şi jocul continuă. În 

situaţia în care jucătorul urmărit este atins, rolurile se inversează. 

După un anumit timp, profesorul poate alege alţi doi elevi care 

aleargă în jurul cercului.  

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care trece prin cerc este penalizat. 
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STĂPÂNII INELELOR 

 
Scopul jocului:            dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:      5  

Materiale necesare:      cretă, fluier 

Spaţiul minim necesar:  L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:   
  Se trasează un cerc în fiecare colţ al unui pătrat imaginar. 

Cel de-al cincilea cerc se trasează în locul de întretăiere a 

diagonalelor (mijlocul) pătratului. Patru jucători se aşază în 

cercurile marginale, iar unul în centru. La fluierul profesorului, 

cei patru jucători schimbă locurile prin alergare, în timp ce 

jucătorul din cercul central încearcă să ocupe unul dintre cercurile 

rămase libere. Cei care reuşesc să ocupe cercurile de pe margine 

devin ,,stăpânii inelelor” . 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii se pot deplasa în orice direcţie. 

 

TRANSPORTUL RĂNIŢILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
              Jucătorii sunt împărţiţi în echipe de câte trei persoane, 

aşezându-se în linie. Înaintea fiecărei echipe, la 8-10m, se găseşte 

un jalon. Cei doi jucători de pe flancuri se prind de mâini şi 

formează un ,,scăunel”, al treilea se aşază pe ,,scăunel” şi îşi 

sprijină braţele pe umerii partenerilor. Se deplasează astfel, 

ocolesc jalonul şi revin la linia de plecare. 

            Câştigă echipa care revine prima la linia de plecare. 
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Indicaţii metodice:  
 Pentru formarea ,,scăunelului”, fiecare jucător îşi apucă cu 

mâna dreaptă încheietura mâinii stângi, iar cu mâna stângă, 

încheietura mâinii drepte a partenerului. 
 

TRENULEŢUL 

 

 
 
Scopul jocului:  liniştirea organismului 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii aşezaţi în şir, cu mâinile pe mijlocul celui 

dinainte, formează un ,,tren’’ care parcurge un traseu marcat pe 
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sol sau aleatoriu, primul jucător stabilind traseul şi viteza de 

deplasare. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor încerca, în timpul deplasării, să menţină 

contactul cu mijlocul celui din faţă.  

 

MINGEA ŞI CULORILE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei, consolidarea 

aruncării-prinderii mingii                                                                                                                                       

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului:   
Copiii formează un cerc în mijlocul căruia se află 

profesorul cu o minge. Acesta numeşte o culoare aruncând apoi 

mingea spre unul din copii, care trebuie să prindă mingea şi să 

numească la rândul său un obiect care are acea culoare. Copilul 

care nu reuşeşte să răspundă prompt şi corect  sau nu prinde 

mingea, este eliminat sau i se dă o ,,poruncă” hazlie. Prinderea 

mingii este urmată şi de aruncarea ei înapoi spre profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Între numirea culorii şi aruncarea mingii se lasă un 

interval stabilit de profesor în funcţie de vârsta copiilor.                                                                                            

Variantă: 
   Profesorul poate numi un obiect, iar copiii trebuie să 

numească culoarea acelui obiect. 
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LUPTA ÎN CAREU 

 
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de 

împingere                                                                                                                                        

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
Două echipe sunt aşezate la distanţă egală de un careu  

desenat pe sol, cu o suprafaţă în care să încapă doar jumătate din 

efectivul total de participanţi. La semnal, toţi jucătorii aleargă 

spre careu încercând să ocupe un loc pe suprafaţa lui, prin 

împingeri ale adversarilor. După un timp, profesorul dă semnalul 

de încetare fiind număraţi jucătorii fiecărei echipe, declarându-se 

câştigătoare echipa cu cei mai mulţi jucători rămaşi în careu. 

Indicaţii metodice: 
 Se stabileşte modul de executare a împingerii în aşa fel 

încât să se evite accidentările. 

 

MINGEA BUCLUCAŞĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt dispuşi câte doi, unul în faţa celuilalt, de o 

parte şi de alta a unei linii trasate pe sol, fiecare echipă presând o  

minge la nivelul pieptului. Jucătorii încearcă să-şi împingă 

adversarii peste linia marcată pe sol, fără a folosi braţele. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să-şi împingă adversarul de 
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cele mai multe ori. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul are în vedere formarea unor perechi echilibrate 

din punct de vedere al dezvoltării fizice. 

 

ÎNTRE DOUĂ FOCURI 

 

 
 

Scopul jocului:          dezvoltarea vitezei de reacţie 

                                                        consolidarea aruncării 

Număr participanţi:         12 – 30  

Materiale necesare: mingi        

Spaţiul minim necesar:    L – 12 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în trei echipe aproximativ egale. 

Două dintre echipe sunt aşezate pe lungimile unui dreptunghi 
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imaginar, fiecare jucător având câte o minge. Cea de a treia 

echipă trebuie să treacă printre celelalte două, care aruncă cu 

mingile astfel încât să nimerească cât mai mulţi alergători. 

Fiecare echipă trece de trei ori printre ,,focuri’’, jucătorii nimeriţi 

fiind eliminaţi.  

Câştigă echipa cu cei mai mulţi jucători rămaşi în joc, 

după ce a trecut de trei ori printre cele două ,,focuri’’. 

Indicaţii metodice: 
 La acest joc trebuie folosite mingi uşoare. 
Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu două echipe, una dintre ele 

aşezându-se de o parte şi de alta, pe lungimile unui dreptunghi 

imaginar sau doar pe o singură latură. Cei care vor trece printre 

,,focuri” trebuie să nu depăşească spaţiul de alergare dinainte 

stabilit. 

 

OGARII ŞI IEPURII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe numeric egale, 

aliniate în spatele a două linii paralele, situate la 5-6m una de 

cealaltă. Echipele sunt orientate spre aceeaşi direcţie, una înapoia 

celeilalte. La semnal, ambele echipe pornesc în alergare de viteză, 

jucătorii din linia a doua încercând să-i prindă pe cei din prima 

linie. Urmăriţii se pot salva dincolo de o linie trasată la 10-12m 

de linia de plecare. Jocul se reia cu schimbarea rolurilor, 

câştigând echipa care a reuşit să prindă cei mai mulţi adversari. 
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Variantă: 
 Schimbarea rolurilor se poate face în timpul alergării prin 

semnale auditive. 

 

FUGI LA LOC CU SFOARA! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: o bucată de sfoară de 10-20 cm  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Colectivul de elevi este dispus în două şiruri paralele. La 

5m de formaţie se află profesorul, cu braţul întins înainte, ţinând 

o sfoară  în mână. Jucătorilor li se va atribui câte un număr astfel: 

primii doi din şiruri vor avea numărul unu, următorii doi numărul 

doi şi aşa mai departe. Profesorul strigă un număr, iar cei doi 

elevi cărora li s-au atribuit numerele respective aleargă spre 

profesor. Primul jucător care ajunge la profesor trebuie să ia 

sfoara şi să alerge la locul său în formaţie fără să fie atins de 

adversar. Dacă reuşeşte, echipa sa primeşte un punct, iar în cazul 

în care este atins de adversar echipa pierde un punct.  

 Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte 

într-un timp prestabilit de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul are în vedere formarea unor echipe echilibrate.   

 

PRINDE-MĂ! 

 
Scopul jocului:             dezvoltarea vitezei  

                                              dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi:      8 – 30 
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Materiale necesare:            

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 20 m 

Descrierea jocului:   
  Jucătorii se împart în două echipe egale ca număr, dispuse 

pe două linii paralele. Un jucător dintr-o echipă (atacantul) se 

îndreaptă spre adversari, care-l întâmpină cu palmele întinse 

înainte. Atacantul se plimbă înaintea adversarilor, iar la un 

moment dat loveşte palma unuia dintre ei şi aleargă rapid spre 

propria echipă, cel atins încercând să-l prindă înainte ca acesta să 

ajungă în formaţie. Dacă atacantul reuşeşte să-şi ocupe locul 

iniţial, urmăritorul devine prizonier al echipei atacantului, iar, 

dacă atacantul este prins de urmăritor, devine prizonier al echipei 

adverse. Echipele îşi schimbă rolurile alternativ. 

 Câştigă echipa care, într-un timp limitat, are cei mai mulţi 

prizonieri. 

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu doi sau trei atacanţi. 

 

ELIBEREAZĂ TERENUL! 

 
Scopul jocului:             dezvoltarea vitezei 

                                              dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi:      6 – 30 

Materiale necesare: 6 mingi de volei, fileu de volei sau  
    sfoară  

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:   
 Două echipe sunt dispuse de o parte şi de alta a spaţiului 

de joc, fiind despărţite de o plasă de volei sau o sfoară fixată la  

1-1,5m înălţime. Fiecare echipă are câte trei mingi pe care 

încearcă să le arunce în terenul advers, totodată rearuncând 

mingile venite din terenul advers.  
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Câştigă echipa care reuşeşte la un moment dat să nu aibă 

nicio minge în terenul propriu sau echipa care, după un minut, are 

mai puţine mingi în terenul propriu. 

Indicaţii metodice: 
 Echipa care aruncă mingile pe sub fileu va fi penalizată. 
 

CURSA PE NUMERE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: jaloane        

Spaţiul minim necesar:    L – 8 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în poziţia ghemuit. Fiecare 

şir îşi numerotează în adâncime, în ordine cronologică, jucătorii.  
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 Profesorul indică un număr, moment în care elevii care îşi 

aud numărul, ocolesc şirul propriu şi revin pe locul de unde au 

plecat.  

 Elevul care a ajuns primul aduce un punct echipei proprii, 

iar jocul este câştigat de echipa care a acumulat cele mai multe 

puncte. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul  indică numerele asfel încât toţi elevii să 

alerge, pe rând, în jurul şirului. 
Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu ocolirea şirului de două sau 

mai multe ori. 

Variantă: 
 Jucătorii pot sta în şir, în diferite poziţii de plecare, iar la 

semnal vor alerga, vor ocoli un jalon poziţionat la 5-6m de şir şi 

se vor întoarce la locul de unde au plecat. 

 

ŢINTA MIŞCĂTOARE 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         mingi de tenis de câmp 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
             Efectivul de jucători este împărţit în două echipe, fiecare 

ocupând jumătate din spaţiul de joc, acesta fiind împărţit în spaţii 

egale printr-o linie trasată pe sol. La semnalul profesorului, 

echipele încep să arunce mingile de tenis de câmp din spaţiul 

propriu spre adversari. Jucătorul ţintit este eliminat, părăsind 

spaţiul de joc.  La fel şi cel care respinge mingile cu mâna. 

 Câştigă echipa care, după un anumit timp stabilit de  

profesor, are cei mai mulţi jucători în teren.  
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Indicaţii metodice:  
 Jucătorul care depăşeşte linia ce desparte spaţiul de joc în 

două este eliminat. 
 

GĂSEŞTE LOCUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei, dezvoltarea 

capacităţii de organizare 

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  minge, fanion, eşarfă 

Spaţiul minim necesar:     L – 10 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Se formează 2-4 echipe egale numeric ai căror jucători 

sunt amestecaţi pe terenul de joc, orientaţi spre aceeaşi direcţie şi 

executând exerciţii indicate de profesor. Fiecărei echipe i se 

stabileşte câte un obiect reprezentativ (minge, eşarfă, fanion, etc). 

În spatele jucătorilor se află 2-4 elevi, după numărul de echipe 

formate, numiţi căpitani. Profesorul le distribuie câte un obiect 

din cele stabilite la început. La un semnal, jucătorii se întorc spre 

căpitanii care au ridicat sus obiectele primite şi se aliniază înapoia 

celui care are obiectul ce aparţine propriei echipe. 

 Câştigă echipa care se aliniază prima. 

Indicaţii metodice: 
 Formaţia în care se aliniază jucătorii se stabileşte de la 

început sau poate fi o comandă rapidă a profesorului. 
 

LUPTA RAŢELOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  
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Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi pe perechi, în poziţia ghemuit, cu 

genunchii îmbrăţişaţi la piept. Din această poziţie, se apropie unul 

de celălalt căutând să-1 facă pe adversar să-şi piardă echilibrul. 

Nu este permisă folosirea mâinilor. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să-şi dezechilibreze 

adversarul de cele mai multe ori, într-un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Este recomandat ca perechile să se formeze ţinând cont de 

particularităţile jucătorilor. 

 

LUPII ŞI CAII 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării 
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Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: minge        

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre interior, în 

poziţia aşezat. În centrul cercului se află 4-6 jucători (caii), în 

poziţia culcat dorsal, cu capul orientat spre interiorul cercului. 

Jucătorii care formează cercul (lupii) vor arunca cu o 

minge încercând să atingă ,,caii’’ care au posibilitatea de a se 

apăra doar cu picioarele. Dacă sunt atinşi într-o altă zonă a 

corpului, în afară de picioare, jucătorii din centru sunt eliminaţi 

sau depunctaţi. 

Indicaţii metodice: 
 La acest joc trebuie folosite mingi uşoare. 
Variantă: 
 Se poate juca şi cu două sau mai multe mingi. 

Variantă: 
Jucătorul atins va fi înlocuit de cel care l-a nimerit. 

 

OCHEŞTE CERCUL DE PE SOL! 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: mingi de tenis de câmp 

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri paralele, la 10m de fiecare 

şir trasându-se pe sol mai multe cercuri concentrice, pentru 

fiecare cerc stabilindu-se un anume punctaj. Primul jucător din 

fiecare şir aruncă o minge încercând să ochească cercul cel mai 

mic. După ce fiecare jucător a aruncat o dată mingea de tenis, se 
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adună punctajul fiecărui şir, câştigând şirul cu cele mai multe 

puncte adunate. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte punctajul corespunzător fiecărui cerc. 

 

LANŢUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

                dezvoltarea rezistenţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe o linie, ţinându-se de mâini. 

Primul jucător din flancul stâng aleargă antrenând întreaga 

formaţie. La un moment dat, acesta schimbă brusc direcţia de 

deplasare astfel încât să rupă ,,lanţul’’. Cei care dau drumul la 

mâini sunt eliminaţi.  

 Câştigă ultimii trei jucători rămaşi în joc. 

Indicaţii metodice: 
 Jocul nu trebuie să se desfăşoare pe o suprafaţă dură. 

 

ALERGARE CĂTRE FIGURA 

GEOMETRICĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  

    cunoaşterea figurilor geometrice 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 10 m  

sală sau teren de sport cu marcaje 
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Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus frontal. Profesorul indică 

o figură geometrică astfel: cerc (cercul din centrul terenului), 

semicerc (semicercul de şase metri al terenului de handbal), 

dreptunghi (poarta de handbal), pătrat (desenat cu cretă), trapez 

(zona de trei secunde a terenului de baschet). Elevii aleargă spre 

spaţiul corespunzător. 

Indicaţii metodice:  
 Se poate juca şi cu eliminarea ultimilor 2-3 jucători ajunşi 

la figura geometrică indicată. 

 

 MINGEA FRIGE! 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării-prinderii 

               dezvoltarea vitezei de reacţie  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         minge  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 16 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, la interval de 1-2m. La 

semnal, aceştia pasează o minge aleatoriu de la unul la celălalt.  

La semnalul profesorului, jucătorul surprins cu mingea în mâini 

este eliminat sau depunctat. 

 Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit de profesor sau 

până rămâne un singur jucător în joc. 

Indicaţii metodice: 
 În funcţie de mingea de joc, jucătorii pot pasa specific 

handbalului sau baschetului.  
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LUPTA PENTRU EŞARFE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  

Număr participanţi: 14 – 30  

Materiale necesare: eşarfe        

Spaţiul minim necesar:    L – 20 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi astfel: 

• trei jucători aşezaţi pe linie, la 5m de linia de plecare, fiecare 

cu câte două eşarfe în mâini şi braţele întinse lateral; 

• doi jucători în aceeaşi poziţie, la 10m de linia de plecare; 

• un jucător în aceeaşi poziţie la 15m de linia de plecare; 

• restul jucătorilor, numiţi concurenţi, se găsesc în poziţie de 

start la linia de plecare. 
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La semnalul profesorului, concurenţii vor alerga cât mai 

repede astfel încât să intre în posesia uneia dintre eşarfele ţinute 

de jucătorii aşezaţi la 5m de linia de start. Cei care nu reuşesc 

acest lucru sunt eliminaţi. Cei şase concurenţi care au intrat în 

posesia eşarfelor se vor aşeza pe linia de 5m, iar la un nou semnal 

vor alerga spre următoarea linie, de această dată rămânând în joc 

doar patru concurenţi. Aceştia iau startul la un nou semnal, de la 

10m de linia de plecare, îndreptându-se spre ultima linie şi 

intrând în posesia ultimelor două eşarfe. Concurenţii care intră în 

posesia ultimelor două eşarfe, totalizând astfel câte trei eşarfe, 

sunt declaraţi câştigători.  

Indicaţii metodice: 
 Dacă doi jucători prind simultan aceeaşi eşarfă, ambii sunt 

calificaţi mai departe, unul dintre ei primind o eşarfă din cele de 

rezervă. 
Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu patru linii, ultimii doi 

jucători departajându-se alergând în viteză până la o sfoară ţinută 

transversal de doi elevi.   

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura cu un singur start, concurenţii 

trecând prin toate liniile, fiind desemnat câştigător cel care a 

adunat cele mai multe eşarfe. 
 

HOPA, MITICĂ! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
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Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, unul înaintea celuilalt, la 

distanţă de jumătate de metru. La comanda profesorului, încearcă 

să se dezechilibreze reciproc prin împingerea palmelor.   

           Câştigă jocul cel care reuşeşte să-şi dezechilibreze de mai 

multe ori adversarul, într-un timp prestabilit de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor.  

 

TRECI PE SUB PUNTE! 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea mobilităţii 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: frânghie      

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  
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Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt aşezaţi pe un şir. Doi dintre ei trec din 

lateral, pe deasupra şirului, o frânghie ţinută de capete. Copiii din 

şir trebuie să se lase spre înapoi fără să îndoaie genunchii astfel 

încât să nu fie atinşi de frânghie. Jucătorii atinşi sunt eliminaţi. 

Indicaţii metodice: 
 Trecerea cu sfoara se va începe la un anumit nivel, acesta 

coborând treptat, mărindu-se astfel gradul de dificultate. 

 

ŢINTA COLORATĂ 

 
Scopul jocului:             consolidarea aruncărilor  

    dezvoltarea atenţiei                 

Număr participanţi:      6 – 10 

Materiale necesare: mingi de oină şi mingi de tenis de   

    câmp, ladă de gimnastică, 2 tăbliţe  

                                                colorate diferit 

Spaţiul minim necesar: L – 5 m;  l – 5 m 

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, denumite după 

culoarea tăbliţelor şi aşezate cu faţa la lada de gimnastică. 

Aceasta este plasată transversal, la 5-8m distanţă. O echipă 

aruncă cu mingi de oină, cealaltă cu mingi de tenis de câmp, spre 

tăbliţa colorată. După ladă, un jucător stă ghemuit şi ridică pe 

rând cele două tăbliţe colorate, menţinând-o 2-3 secunde. 

Componenţii echipei căreia i-a fost atribuită culoarea respectivă 

la începutul jocului, trebuie să arunce la ţintă. Jocul se desfăşoară 

timp de 1-2 minute, apoi se reia. 

 Câştigă echipa care ţinteşte de cele mai multe ori tăbliţa 

repartizată prin culoare.  

Indicaţii metodice: 
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 Componenţii echipei, care aruncă mingea în tăbliţa 

colorată ce nu corespunde echipei lor, vor fi eliminaţi sau 

depunctaţi. 

 

BANDA RULANTĂ 

 

 
 

Scopul jocului:          dezvoltarea mobilităţii 

Număr participanţi:          6  –  30  

Materiale necesare:         mingi 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului:  
Jucătorii sunt aşezaţi în şiruri, în poziţia culcat dorsal. 

Primul din fiecare şir menţine mingea între glezne şi o transmite 

celui dinapoia sa prin ducerea picioarelor spre înapoi, deasupra 

capului. Următorii procedează la fel până ce mingea ajunge la 
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ultimul din şir. Ţinând mingea în mâini, acesta se deplasează în 

alergare şi se aşază culcat dorsal în faţa şirului propriu. Jocul 

continuă până ce toţi jucătorii efectuează o dată sau de două ori 

respectiva acţiune. 

Indicaţii metodice:  
Este indicat ca acest joc să nu se joace pe suprafaţă din 

beton, din cauza riscului accidentărilor. 

 

APĂRĂ-ŢI CASA! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, în interiorul unui cerc 

trasat pe sol. Fiecare încearcă să-şi scoată adversarul din 

interiorul cercului prin  acţiuni de tragere-împingere. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să-şi scoată adversarul din 

cerc de cele mai multe ori. 

Indicaţii metodice: 
 În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor. 
 

TRACŢIUNI CU BASTONUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei   

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         bastoane, cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
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  Jucătorii sunt dispuşi câte doi, unul înaintea celuilalt, de o 

parte şi de alta a unei linii trasate pe sol, ambii ţinând bastonul de 

capete. Fiecare încearcă să tragă adversarul peste linia marcată pe 

sol. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să-şi deplaseze adversarul 

de cele mai multe ori. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul are în vedere formarea unor perechi echilibrate 

din punct de vedere al dezvoltării fizice. 

 

SCAPĂ DE MINGE! 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării-prinderii 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         3 mingi de handbal sau de baschet  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc la intervale de 1-2m unul de 

celălalt. Cele trei mingi sunt la jucători, aflaţi la distanţă unul de 

celălalt. La semnal, aceştia încep să paseze mingile colegilor din 

partea stângă. Jucătorul  la care ajung două mingi  iese din joc. 

 Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 În funcţie de mingile de joc, jucătorii execută pase 

specifice handbalului sau baschetului.  

 

ŞIRUL CU OBSTACOLE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30 
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Materiale necesare:          

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Colectivul este dispus pe un şir, deplasându-se în jurul 

spaţiului de lucru. Primul jucător se aşază în poziţia culcat facial, 

transversal pe direcţia de deplasare, al doilea jucător, după ce 

execută o săritură peste primul jucător, se aşază în poziţia pe 

genunchi cu sprijin pe coate. Jucătorii continuă săriturile 

aşezându-se alternativ în poziţiile descries anterior, până la 

ultimul jucător, jocul continuând în jurul spaţiului de lucru până 

la semnalul profesorului. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul dozează timpul de desfăşurare a jocului în 

funcţie de vârsta şi nivelul de pregătire al jucătorilor. 

 

DE-A SOLDATUL 

 
Scopul jocului:   consolidarea săriturilor  

    consolidarea târârii pe coate 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:          

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, dispuşi pe un şir, se deplasează în jurul spaţiului 

de lucru. Primul jucător se aşază în poziţia stând, cu trunchiul 

îndoit, palmele pe genunchi, al doilea jucător, după ce  execută o 

săritură în sprijin depărtat peste primul, se aşază în poziţia stând 

mult depărtat. Jucătorii se aşază alternativ în poziţiile descrise 

anterior, până la ultimul. Aceştia vor fi depăşiţi pe rând de ceilalţi 

participanţi la joc prin săritură, respectiv târâre pe coate. Jocul 

continuă în jurul spaţiului de lucru până la semnalul profesorului. 

Indicaţii metodice: 
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 Profesorul va doza timpul de desfăşurare a jocului în 

funcţie de vârsta şi nivelul de pregătire al jucătorilor. 

 

ZALELE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

       dezvoltarea rezistenţei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: jaloane      

Spaţiul minim necesar:     L – 10 m;  l – 7 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, la 10 m de fiecare şir fiind poziţionat un jalon. Primul 

din fiecare şir aleargă, ocoleşte jalonul şi se întoarce la propriul 

şir, unde se prinde de mână cu cel de-al doilea, ocolind împreună 
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în alergare jalonul. Jocul continuă în acest fel până ce echipa 

aleargă cu toţi jucătorii apucaţi de mâini, ocolesc jalonul şi revin 

la poziţia iniţială, câştigând echipa care a terminat prima. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii mai rezistenţi se aşază primii în şir. 

 

MINGEA LA PERETE 

 
Scopul jocului:  consolidarea paselor specifice 

                                             jocurilor sportive 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
              Jucătorii sunt dispuşi în linie cu faţa la perete, la 5-6m 

de acesta. Un elev trimite mingea în perete strigând  numele altui 

jucător care trebuie să o prindă şi să o paseze cu peretele altuia 

căruia îi strigă numele şi tot aşa până ce toţi jucătorii au pasat de 

5-6 ori. Cel care nu a reuşit să prindă pasa este penalizat. 

Indicaţii metodice: 
 Pasa se realizează specific jocului sportiv, folosind mingi 

pentru fiecare joc sportiv în parte. 

 

CULESUL ŞI PLANTATUL CARTOFILOR 

 
Scopul jocului:   dezvoltarea vitezei 

                                                dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:         cercuri, mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol, fiecare prim jucător ţinând în braţe câte trei mingi. 

Înaintea fiecărui şir sunt aşezate în linie trei cercuri şi un jalon. 

La semnalul profesorului, primii jucători din fiecare şir, 

,,plantează” mingile  pe rând în interiorul celor trei cercuri, 

ocolesc jalonul şi la întoarcere ,,culeg” mingile din cercurile de 

gimnastică şi revin la echipă, predând ştafeta următorilor.  

Este declarată câştigătoare echipa care termină prima cu 

toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii care scapă o minge, o recuperează şi continuă 

cursa de la locul  unde s-a produs greşeala. 

 

CAPRA VIE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:          

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de elevi este dispus pe un şir, care se deplasează 

în jurul spaţiului de lucru. Primul jucător se aşază în poziţia 

stând, cu trunchiul îndoit, palmele pe genunchi, al doilea execută 

o săritură în sprijin depărtat peste primul jucător, după care se 

aşază în poziţia descrisă anterior. Jocul continuă până la semnalul 

profesorului. 

Indicaţii metodice: 
 În desfăşurarea acestui joc se ţine cont de particularităţile 

jucătorilor. 

 

 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

73 

MINIBASCHET 

 

 
 
Scopul jocului:  învăţarea aruncării la coş 

  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi, coşuri    

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt aşezaţi pe două sau mai multe şiruri, înaintea 

fiecărui şir fiind un jucător care ţine un coş mare, la nivelul 

pieptului. Jucătorii din şir încearcă, pe rând, să arunce mingea 

asfel încât aceasta să rămână în coş. 

Indicaţii metodice: 
 La începători, cei care ţin coşurile le pot deplasa uşor 

astfel încât să ajute aruncătorii. 
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CONDUCTELE DE GAZ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         bastoane de gimnastică, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol, înaintea fiecărui şir aflându-se bastoane de gimnastică. La 

2m de linia trasată pe sol, se aşază câte un jalon pentru fiecare 

echipă. La semnalul profesorului, primii jucători din fiecare şir 

iau câte un baston şi îl ,,culcă” pe sol, dând sensul ,,conductelor 

de gaze”. Fiecare jucător îşi va aduce pe rând contribuţia la 

finalizarea ,,lucrării’’, adăugând bastoanele unul în prelungirea 

celuilalt.  

Este declarată câştigătoare echipa care termină prima 

,,lucrarea”. 

Indicaţii metodice: 
 Numărul bastoanelor trebuie să fie egal cu numărul 

jucătorilor din echipă. 

 

MĂGĂRUŞUL   

 
Scopul jocului:  consolidarea paselor  

                                           specifice jocurilor sportive 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii formează un cerc, iar unul dintre ei va sta în 

centru încercând să intercepteze mingea pe care ceilalţi o pasează 
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între ei. Jucătorul a cărui pasă este interceptată de elevul din 

mijloc îl înlocuieşte pe acesta şi jocul continuă. 

Indicaţii metodice: 
 Pasa se realizează specific jocului sportiv, folosind mingi 

pentru fiecare joc sportiv în parte. 

 Se poate juca şi cu doi sau trei jucători în mijloc. 

 

HUŞTIULIUC 

 
Scopul jocului:          consolidarea paselor  

specifice jocului de handbal 

Număr participanţi:        12 – 30 

Materiale necesare:      minge de handbal, veste colorate 

    fluier 

Spaţiul minim necesar:   L – 40 m;  l – 20 m 

Descrierea jocului:     
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, dispuse pe liniile 

porţilor de handbal. Mingea se află la mijlocul terenului, iar la 

fluierul profesorului, jucătorii aleargă spre minge. Jucătorii 

echipei care intră în posesia mingii, o pasează între ei şi încearcă 

să o aşeze dincolo de linia de poartă a terenului advers. 

              Câştigă echipa care a reuşit să aşeze de cele mai multe 

ori mingea după linia de poartă a terenului advers. 

Indicaţii metodice: 
 Se aplică regulamentul jocului de handbal, cu accent pe 

regula celor trei paşi şi regula dublului dribling. 

 

CĂLĂREŢII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 8 – 30  
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Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt organizaţi pe perechi, jocul constând în 

transportarea partenerului în spate până la un jalon, la întoarcere 

rolurile inversându-se. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul formează perechi echilibrate din punct de 

vedere fizic. 

Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs (pe 

iarbă sau în sală). 

 

CRABII ŞI CREVEŢII 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 
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Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 24 m;  l – 10 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, dispuse pe două 

linii, una în faţa celeilate, în poziţia aşezat. O echipă este numită 

echipa ,,crabilor’’, iar cealaltă echipa ,,creveţilor’’. La comanda 

,,Crabii!’’ aceştia se ridică şi aleargă încercând să depăşească o 

linie trasată la 8-10m în spatele lor, fără să fie atinşi de ,,creveţi’’. 

,,Crabii’’ atinşi sunt eliminaţi din joc. La comanda ,,Creveţii!’’ 

rolurile se vor schimba, ,,crabii’’ alergând după ,, creveţi’’.  

Câştigă echipa care după un timp prestabilit are cei mai 

mulţi jucători rămaşi în joc.  

Indicaţii metodice: 
 Pe parcursul jocului profesorul va da număr egal de 

comenzi  atât pentru ,,crabi’’, cât şi pentru ,,creveţi’’. 

 

MINGEA ÎN ZIG-ZAG 

 
Scopul jocului:  consolidarea paselor 

    specifice jocurilor sportive  

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt aşezaţi pe două linii faţă în faţă, la o distanţă 

de 2-3m una de cealaltă. La comanda profesorului, jucătorii 

pasează în zig-zag, în lateral. Cei care scapă mingea ori  pasează 

greşit sunt penalizaţi cu un punct. 

  Câştigă jucătorul sau jucătorii, care, după un anumit timp,  

acumulează cele mai puţine puncte de penalizare.  

Indicaţii metodice: 
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 Pasa se realizează specific jocului sportiv, folosind mingi 

pentru fiecare joc sportiv în parte. 

 

ALB SAU NEGRU 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cub  

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Două echipe (alb şi negru) sunt aşezate pe două linii, faţă 

în faţă, la distanţă de 3 metri una de cealaltă. Profesorul aruncă un 

cub mare, cu suprafeţe vopsite în alb şi negru. Cubul se 

rostogoleşte, suprafaţa care rămâne deasupra indicând echipa care 

trebuie să se întoarcă stânga-mprejur şi să alerge până la o linie 

de salvare trasată la 8m distanţă, în timp ce jucătorii din echipa 

adversă încearcă să-i prindă. 

Variantă: 
 Cubul alb-negru poate fi înlocuit cu un zar mare, jucătorii 

având repartizate numerele pare, respectiv impare. 

 

LEAPŞA ÎN COLOANĂ DE GIMNASTICĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de elevi este dispus în coloană de gimnastică, în 

poziţia aşezat. Doi jucători cu rolurile de urmărit şi urmăritor, 

rămân în picioare şi, la semnal, pornesc în alergare printre 
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ceilalţi. Urmăritul încearcă să scape de urmăritor, aşezându-se 

înaintea unui elev ghemuit, care este obligat să se ridice şi să 

devină în locul lui urmărit. Cel care este prins preia rolul de 

urmăritor.  

Variantă : 
 Pentru colectivele mai numeroase şi care cunosc jocul, se 

pot introduce două perechi care să se urmărească în acelaşi timp. 

 

MOARA ŞI MORARII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe. O echipă 

reprezintă ,,moara”, iar cealaltă ,,morarii”. ,,Moara” formează un 

cerc în interiorul căruia sunt ,,morarii”. La semnal, jucătorii de pe 

cerc se rotesc imitând în acelaşi timp mişcările impuse de 

,,morari” (rotiri ale braţelor, sărituri, alergare, etc.). La comanda 

,,Moara!!!”, jucătorii care formează cercul fug spre exterior, 

dincolo de liniile de salvare trasate la 10 m distanţă, iar ,,morarii’’ 

încearcă să-i prindă. Jucătorii prinşi înainte de a se salva aduc 

puncte de penalizare propriei echipe. Jocul se reia în aceeaşi 

formaţie, după care rolurile se schimbă. 

 Câştigă echipa care acumulează cele mai puţine puncte de 

penalizare. 

Indicaţii metodice: 
 Numărul de repetări pentru fiecare echipă trebuie să fie 

egal. 
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MINGEA LA CĂPITAN 

 
Scopul jocului:  consolidarea paselor 

    specifice jocurilor sportive  

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, fiecare şir având câte un 

,,căpitan” cu o minge, la distanţă de 3m. La semnalul 

profesorului, ,,căpitanii” pasează la primul jucător din şirul 

propriu, iar acesta, după ce a pasat înapoi ,,căpitanului” se 

deplasează la coada şirului propriu, jocul continuând până ce toţi 

jucătorii pasează. 

 După un anumit timp se schimbă ,,căpitanii”. 

Indicaţii metodice: 
 Pasa se realizează specific jocului sportiv, folosind mingi 

pentru fiecare joc sportiv în parte. 

 

TUNELUL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt grupaţi în şiruri, câte doi, cu faţa spre 

aceeaşi direcţie, apucaţi de mâini cu braţele dinspre interior 

întinse sus, formând astfel un tunel. La comandă, ultima pereche 

a fiecărei echipe porneşte prin ,,tunel” până ajunge  înaintea 

şirului propriu unde reia poziţia de mână apucat, dând astfel 

startul următoarei perechi. 
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 Câştigă echipa care ajunge prima cu toţi jucătorii în 

formaţia iniţială.  

Indicaţii metodice: 

 Se permite startul unei perechi doar în momentul în care 

perechea anterioară şi-a finalizat cursa prin ,,tunel”. 

 

FIGURILE GEOMETRICE 

 

 
 
Scopul jocului:          dezvoltarea vitezei de reacţie  

Număr participanţi:        20 – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:   L – 12 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului:  
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Jucătorii sunt împărţiţi în echipe pe cât posibil egale. 

Profesorul indică verbal o figură geometrică, iar echipele trebuie 

să formeze în culcat dorsal cât mai repede figura indicată. 

Indicaţii metodice:  
Se recomandă ca acest joc să nu se joace pe o suprafaţă 

dură, din cauza riscului accidentărilor. 
  

TRASEUL MINGII ÎNAPOI 
 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării şi prinderii  

                                                         dezvoltarea memoriei 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre interior, pasând 

o minge celorlalţi jucători într-o ordine aleatorie, numărând 

pasele şi încercând să memoreze traseul mingii. La comanda 

,,stop’’, mingea va fi oprită şi trimisă pe traseul invers faţă de cel 

dinainte. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul trebuie să ţină cont de vârsta jucătorilor şi de 

capacitatea lor de memorare. 

Traseul poate fi mărit progresiv, după ce se constată că 

traseul anterior este făcut de mai multe ori fără greşeală. 
 

CEL MAI IUTE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  
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Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii aşezaţi în formaţie de cerc, cu faţa spre exterior, 

sunt numerotaţi din trei în trei sau din patru în patru. Profesorul 

strigă un număr, iar cei care au acel număr fac un pas înainte şi 

pornesc în alergare ocolind cercul în direcţia acelor de ceasornic 

şi încearcă să-l atingă pe cel dinaintea sa. Alergarea continuă 

până ce jucătorii ajung din nou la locul de unde au plecat. Cel 

atins primeşte un punct de penalizare. Jocul se reia cu strigarea 

unui alt număr. 

Câştigă jucătorul care a cumulat în final cele mai puţine 

puncte de penalizare.  

Indicaţii metodice: 
 După particularităţile elevilor se poate stabili executarea a 

două sau mai multe ture de cerc. 

 

PRINDE SAU PRIMEŞTI PEDEAPSĂ! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 8 – 30  

Materiale necesare: minge  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:  
 Efectivul de jucători este dispus în cerc, la intervale de 

1m. Jucătorii pasează mingea în sensul invers acelor de ceasornic, 

iar la semnalul profesorului, cel care este surprins cu mingea în 

mână, ocoleşte o dată cercul şi jocul continuă. Jocul se desfăşoară  

într-un timp prestabilit de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor efectua pasa specific pentru fiecare joc 

sportiv în parte.  
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VÂNĂTOAREA 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare:  minge    

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, cu faţa spre interior. Un 

jucător (vânătorul) se deplasează cu o minge în mâini, în jurul 

cercului.  La un moment dat, pune mingea jos şi atinge cu mâna 

un jucător de pe cerc. Cel atins trebuie să alerge în jurul cercului 

în timp ce ,,vânătorul” ridică mingea şi-l urmăreşte, încercând să 

îl nimerească cu mingea, până ce acesta îşi reia poziţia în cerc. 

Dacă este atins, urmăritul devine ,,vânător”, dacă nu, jocul se reia 

cu acelaşi ,,vânător”. 
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Indicaţii metodice: 
Se va folosi o minge uşoară. 

 

MINGEA OBLIGĂ 

 
Scopul jocului: consolidarea aruncării-prinderii                                                                                                                                       

Număr participanţi  8 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se află pe un teren delimitat. Un jucător cu o 

minge în mână este urmăritul, iar altul care încearcă să-l atingă 

este urmăritorul. Pentru a scăpa de urmărire, cel cu mingea o 

pasează altui jucător care este obligat să o prindă, devenind astfel 

urmăritul. Cel care este atins având mingea în mână devine 

urmăritor. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă un jucător nu reuşeşte un timp să atingă un coleg cu 

mingea în mână este înlocuit de profesor. 

Variantă : 
 Când jocul a fost însuşit, se pot folosi 2-3 mingi. 

 

SPIRALA 

 
Scopul jocului:  relaxare 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe un şir, deplasându-se în jurul 

spaţiului de joc într-un cerc, din ce în ce mai strâns. Atunci când 
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primul din formaţie consideră că nu se mai poate deplasa în cerc, 

anunţă întoarcere la stânga-mprejur, şirul continuând deplasarea 

în sens invers până la refacerea cercului. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul are în vedere ca elevii să ţină continuu palmele 

pe umerii sau mijlocul celui dinainte. 

 

NIMEREŞTE COŞUL! 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi, coşuri       

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, în spatele unei linii trasate pe sol, iar la 7-10m de fiecare 

şir este poziţionat un coş. Jucătorii vor arunca mingea astfel încât 

aceasta, prin rostogolire, să intre şi să rămână în coş. Cel care a 

aruncat mingea, o va recupera, o va preda următorului din şir 

după care se va poziţiona la coada şirului. Fiecare minge rămasă 

în coş aduce câte un punct, câştigând echipa care totalizează cele 

mai multe puncte după ce toţi jucătorii au aruncat o dată.  
 

TRANSPORTĂM BUŞTENI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei, consolidarea 

transportului de greutăţi                                                                                                                                        

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
Echipele, dispuse în şiruri, cu picioarele depărtate, au 

înaintea lor câte o bancă de gimnastică aşezată longitudinal. La 

semnal, primii din fiecare echipă apucă de capătul apropiat al 

băncii şi o împing spre înapoi, printre picioarele coechipierilor, 

apoi, prin acţiunea de împingere a tuturor din echipă, banca 

străbate ,,tunelul” şi iese din  acesta. 

Câştigă echipa care a reuşit prima scoaterea totală a băncii 

din ,,tunel”. 

Indicaţii metodice: 
 Echipele trebuie să fie echilibrate din punct de vedere 

fizic. 

 Jucătorii din capetele şirurilor trebuie să fie cei cu 

pregătire fizică mai bună. 
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VÂNĂTORII ŞI CĂPRIOARELE 

 
Scopul jocului: consolidarea săriturilor                                                                                                                                      

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare: mingi 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
Efectivul este împărţit în două echipe: una formează un 

cerc, iar cealaltă se află în interiorul cercului. Jucătorii care 

formează cercul, numiţi ,,vânători’’, trimit prin rostogolire o 

minge de la unul la celălalt cu intenţia de a atinge picioarele 

,,căprioarelor” din cerc, care evită loviturile prin sărituri pe 

ambele picioare. După un timp prestabilit, se schimbă rolurile.  

Câştigă echipa care a reuşit să atingă cu mingea cei mai 

mulţi jucători din echipa adversă. 

 

BERZELE LA PÂNDĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

 consolidarea săriturilor                                                                                                                                                                                       

Număr participanţi: 8 – 16 

Materiale necesare: bancă de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe: una reprezintă 

,,broscuţele”, iar cealaltă ,,berzele”. Pe o bancă de gimnastică 

stau în picioare ,,broscuţele”, iar la 6m de acestea  se află  un cerc 

mare trasat pe sol înaintea căruia stau de pază ,,berzele”. 

,,Berzele” recită: 

Barza vă pândeşte stând într-un picior 

               Uite, vă zăreşte! Săriţi, broscuţelor! 
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La ultimul vers, ,,broscuţele” sar de pe bancă şi aleargă 

spre cerc, încercând să pătrundă în interiorul acestuia, evitând 

,,berzele’’ care îl păzesc. ,,Broscuţele’’ prinse de ,,berze” sunt 

eliminate din joc şi aduc puncte de penalizare echipei, iar cele 

care reuşesc să intre în cerc aduc puncte pentru echipă. După un 

timp, se dă semnalul de încetare a jocului şi se reia cu schimbarea 

rolurilor. 

Punctajul echipelor se face prin cumularea punctelor 

reuşite din care se scad penalizările, determinându-se astfel 

câştigătoarea. 

Indicaţii metodice: 
 ,,Berzele” nu au voie să prindă ,,broscuţele” decât în 

apropierea cercului. 

 

ASCUNDE MINGEA! 
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Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: mingi       

Spaţiul minim necesar:     L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior, fiecare 

având câte o minge. Jucătorii ţin mingile cu braţele sus. La 

semnal, aceştia ascund cât mai repede mingile la spate şi le ţin în 

aşa fel încât să nu fie văzute de profesor. Jocul continuă cu 

mingea ţinută într-o altă poziţie.   

 

ROŞU, GALBEN, ALBASTRU 

  
Scopul jocului:            dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:       6 –  30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
Jucătorii sunt aliniaţi pe un rând, pe una dintre laturile 

unui pătrat. Profesorul atribuie câte o culoare pentru celelalte 

laturi. La comanda profesorului, copiii se vor alinia în viteză pe 

latura corespondentă culorii indicate. 

Indicaţii metodice:  
 Se poate juca în cadrul lecţiei la organizarea colectivului 

de elevi, dar şi la pregătirea organismului pentru efort. 

 

URMĂRIREA ÎN CERC 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  
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Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii dispuşi în formaţie de cerc, la distanţă de 3m 

unul de celălalt, stau cu umărul drept orientat spre interiorul 

cercului. La semnal, încep să alerge toţi în aceeaşi direcţie, în 

jurul cercului marcat pe sol, cu intenţia fiecăruia de a-l atinge pe 

cel dinainte. Alergarea continuă până la un nou semnal al 

profesorului, cei atinşi fiind penalizaţi cu un punct. Jocul se reia 

cu alergarea în sens invers. 

Indicaţii metodice: 
 După atingerea unui jucător se continuă alergarea, 

penalizările fiind anunţate la expirarea timpului prestabilit. 

Variantă: 
   Pentru un grad de dificultate sporit, profesorul poate 

anunţa prin semnale sonore schimbarea sensului de alergare, 

urmăritorii devenind urmăriţi. 

 

LUPUL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 17 – 31 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Se formează echipe numeric egale care se aşază în şiruri, 

sub formă de raze. Un jucător este ,,lupul’’ şi aleargă în jurul 

echipelor astfel organizate, oprindu-se la un moment dat la 

capătul exterior al unui şir, atingând cu mâna pe cel dinaintea sa. 

Acesta transmite atingerea următorului şi tot aşa până la primul 

din capătul interior al şirului care strigă ,,Lupul!”,  moment în 

care toată echipa, împreună  cu ,,lupul”, aleargă în jurul cercului, 
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revenind la locul iniţial şi aşezându-se în şir în ordinea sosirii. 

Ultimul ajuns devine ,,lupul” şi jocul continuă. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii aleargă în aceeaşi direcţie stabilită anterior. 

 

VIN ŞERPII! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                        

Număr participanţi:          12 – 30 

Materiale necesare: scări fixe 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe: una a copiilor care 

se deplasează în formaţie de cerc în mijlocul sălii şi cealaltă a 

,,şerpilor” care se deplasează în şir câte unul, sprijiniţi pe 

genunchi şi antebraţe, la distanţă de 8m de echipa copiilor. La 

comanda ,,Vin şerpii!’’, copiii aleargă spre scările fixe urcând pe 

ele pentru a se salva de ,,şerpii”, care s-au ridicat în picioare şi 

încearcă să-i prindă şi să le ia locul. Jocul se reia cu cei care au 

fost prinşi în rolul de ,,şerpi”. 

 

CEL MAI PUTERNIC 

 
Scopul jocului: consolidarea tracţiunilor                                                                                                                                        

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii pe perechi, apucaţi de mâini, se aşază de o parte 

şi de alta a unei linii trasate pe sol. La 2m în spatele fiecărui 

jucător se află câte un obiect. La semnal, fiecare jucător încearcă 
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să atingă propriul obiect prin tracţiunea perechii sale. Cel care 

reuşeşte are un punct. Jocul se repetă de mai multe ori 

declarându-se câştigătorii din fiecare pereche. 

Indicaţii metodice: 
 Perechile trebuie să fie echilibrate. 

Variantă: 
 Jocul poate fi executat sub formă de concurs, cei care 

câştigă o rundă formând alte perechi până se ajunge, după mai 

multe runde, la cel mai puternic din colectiv. 

Variantă: 
 De o parte şi de alta a liniei trasate pe sol se pot afla 

echipe de câte 3-4 jucători aşezaţi în şir, tracţiunea executându-se 

cu ajutorul unei frânghii, ultimul din echipă având sarcina de a 

atinge obiectul din spatele echipei sale. 
 

CAUTĂ CUIBUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei 

 dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                                                                        

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: steguleţe colorate, cretă colorată 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii primesc câte un steguleţ colorat, iar pe sol sunt 

desenate cercuri cu aceleaşi culori ca şi steguleţele. Iniţial fiecare 

copil se află în cercul a cărui culoare corespunde culorii 

propriului steguleţ. La semnalul ,,Păsările zboară!”, copiii 

părăsesc cercurile imitând cu braţele zborul păsărelelor. În timpul 

deplasării îşi schimbă între ei steguleţele. La semnalul ,,Păsările 

la cuib!”, copiii revin în cercuri având grijă ca steguleţul să aibă 

aceeaşi culoare cu cercul. Cel care ajunge ultimul sau greşeşte 

cercul este penalizat cu un punct. 
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 Câştigă copilul care are cele mai puţine puncte de 

penalizare. 

 

GOGOLOIUL 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

  consolidarea aruncărilor  

Număr participanţi: 10  – 30  

Materiale necesare:  mingi, minge mare     

Spaţiul minim necesar:     L – 7 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în două echipe, în spatele liniilor ce 

marchează lungimile unui dreptunghi imaginar. La distanţe egale 

de cele două echipe este poziţionată o minge mare. Jucătorii celor 

două echipe încearcă, prin aruncarea unor mingi de volei, să 
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nimerească mingea din centru, deplasând-o astfel după linia 

adversarilor.  

Echipa care reuşeşte acest lucru este declarată 

câştigătoare. 

Indicaţii metodice: 
             Jucătorii recuperează mingile de volei din interiorul 

dreptunghiului, dar  execută aruncările doar din afara acestuia.         

 

JOCUL PORTOCALELOR 
 

Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 3 m;  l – 3 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii, aşezaţi în cerc pe scăunele sau pe sol, primesc câte 

un număr pe care trebuie să-l memoreze. Profesorul începe jocul 

spunând de exemplu: ,,Aş mânca cinci portocale!”. Cel care are 

numărul cinci răspunde repede: ,,De ce cinci şi nu trei?” 

determinându-l pe cel cu numărul trei să continue şi aşa mai 

departe. Copilul care nu este atent să răspundă repede şi corect, 

iese din joc sau îndeplineşte o poruncă hazlie. 

  

DULĂUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar:     L – 10 m;  l – 5 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii formează un cerc cu faţa spre interior, iar în 

mijloc se află un „dulău” legat la ochi şi cu un „os” (minge) 

alături. Pe rând, fiecare jucător caută să se apropie de „os” fără 

zgomot şi să-l ia. Jucătorii trebuie să păstreze o linişte deplină 

pentru a se auzi paşii celui care încearcă să înhaţe „osul”. 

„Dulăul” are voie să prindă făptaşul, când aude paşi în apropierea 

sa. Jucătorul care a reuşit să ia „osul” devine noul ,,dulău” şi 

jocul continuă, în caz contrar ,,dulăul’’ rămânând acelaşi. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă nu reuşeşte să prindă niciun jucător pe parcursul a 

trei minute, „dulăul” este înlocuit.  
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MIRIAPODUL 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: jaloane, eşarfe     

Spaţiul minim necesar:     L – 15 m;  l – 7 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, cu câte un jalon aflat la distanţă de 8-10m. 

 Primii jucători din fiecare şir se deplasează la semnal cu 

sprijin înapoi pe palme şi pe tălpile picioarelor, ocolesc jalonul şi 

revin în aceeaşi poziţie, predând ştafeta următorului din şir. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Se poate folosi ca ştafetă o eşarfă. 
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ŞTAFETA ÎN VITEZĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de deplasare 

Număr participanţi: 12 – 30   

Materiale necesare: beţe de ştafetă, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m; l – 6 m  

Descrierea jocului:          
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii de 

plecare. La semnalul profesorului, primii din fiecare echipă 

aleargă cu un băţ de ştafetă în mână, ocolesc un jalon poziţionat 

la 10-15m de şirul propriu şi se întorc în alergare predând ştafeta 

următorului, aşezându-se apoi la coada şirului. 

Jocul continuă până ce toţi jucătorii din echipă parcurg 

traseul, câştigătoare fiind declarată echipa care termină prima. 

Indicaţii metodice: 
Predarea ştafetei poate fi efectuată şi fără folosirea unui 

obiect, doar printr-o atingere a mâinii întinse coechipierului. 

 

ŞTAFETA ÎNDEMÂNĂRII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                           

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: 3 - 4 treninguri 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m; l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. Înaintea fiecărei echipe, la 10-15m se aşază câte un scaun 

cu un trening pe el. La semnal, primii din fiecare echipă aleargă 

la scaun, îmbracă treningul şi se întorc până în spatele  liniei de 

start unde îl dezbracă, predându-l următorului. Acesta continuă 

acţiunea îmbrăcând treningul în spatele liniei de plecare şi 
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dezbrăcându-l la scaun. Jocul continuă astfel până participă toţi 

jucătorii. 

 Câştigă echipa al cărei ultim jucător trece primul linia de 

start. 

Indicaţii metodice: 
 Se folosesc treninguri de mărime mijlocie pentru a se 

potrivi tuturor participanţilor. 

 

CINE COMPLETEAZĂ MAI REPEDE? 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de execuţie şi  

                                                a îndemânării  

Număr participanţi: 16 – 32 

Materiale necesare: figurine din carton segmentate, 

    masă 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în patru echipe egale, aflate pe 

laturile unui pătrat. În mijlocul pătratului se află o masă cu 

fragmente din patru siluete de carton. La semnal, câte un jucător 

din fiecare echipă aleargă la masă, alege din grămada de 

fragmente unul singur şi îl aşază pe masă în dreptul echipei 

proprii. Revenit la echipă predă ştafeta următorului, fiecare 

jucător aşezând câte un fragment până ce se întregeşte silueta, 

câştigătoare fiind echipa care reuşeşte să termine prima. 

Indicaţii metodice: 
Numărul de fragmente este egal cu numărul de jucători. 

 Jocul poate fi complicat prin adăugarea de fragmente 

nepotrivite pentru a pune jucătorii în situaţia de a le alege pe cele 

potrivite. 
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ŞTAFETA DESENATĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei şi a îndemânării 

Număr participanţi: 16 – 30 

Materiale necesare: cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului:          
 Jucătorii sunt aşezaţi în şiruri în spatele liniei de plecare. 

Înaintea fiecărui şir, la distanţă de 10m, se află un careu trasat pe 

sol cu latura de 1m. La semnalul profesorului, primii din fiecare 

echipă aleargă până la careul propriu, desenează cu creta un 

element dintr-un desen prestabilit (ex: silueta unui copil), apoi 

revin predând ştafeta următorului din echipă care va continua 

desenul cu alt element şi tot aşa până ce toţi jucătorii au participat 

pe rând la desen. 

 Câştigă echipa care a terminat prima desenul. 

 Desenul incomplet nu este luat în considerare. 

Indicaţii metodice: 
 Se stabilesc de la început elementele desenului. 

 Numărul de elemente al desenului este egal cu numărul 

jucătorilor dintr-o echipă. 

 

CLOŞCA GRIJULIE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                           

Număr participanţi: 12 – 32 

Materiale necesare: linguri, mingi de tenis 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m; l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. La semnalul profesorului, primii din fiecare echipă aleargă 
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cu braţul întins spre înainte ţinând în echilibru o minge de tenis 

de masă pe o lingură, ocolesc un jalon şi revin predând lingura 

următorului din echipă. 

 Câştigă echipa care reuşeşte prima transportul mingii cu 

toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii care scapă mingea au obligaţia să o repună pe 

lingură şi să reia traseul de unde au scăpat-o. 

 Lungimea traseului este stabilită în funcţie de vârsta 

jucătorilor. 

Variantă: 
 Predarea ştafetei se face trecând mingea dintr-o lingură în 

alta, fiecare jucător având lingura proprie. 

 

CURSA PANTOFILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                           

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: încălţămintea jucătorilor 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în patru echipe dispuse în linie pe 

cele patru laturi ale pătratului. În mijlocul pătratului se află o 

zonă delimitată în care jucătorii şi-au pus încălţămintea care va fi 

amestecată. La semnal, câte un jucător din fiecare echipă aleargă 

spre zona delimitată, îşi recuperează perechea proprie, se încalţă 

şi revine predând ştafeta următorului care repetă acţiunea. 

 Câştigă echipa care are toţi jucătorii încălţaţi şi aliniaţi. 

Indicaţii metodice: 
 Se va urmări ca toate încălţările să difere, dar să aibă toate 

şnur. 
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 Se cere jucătorilor să aibă şnururile legate când pornesc în 

cursă. 

 

ŞTAFETA CONSTRUCTORILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de execuţie şi  

                                                a îndemânării  

Număr participanţi: 18 – 24 

Materiale necesare: bastoane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 În spatele unei linii de start trasate pe sol se află jucătorii 

împărţiţi în echipe a câte şase, dispuşi în şir câte unul. În faţa 

fiecărei echipe se află şase bastoane aşezate grămadă. La semnal, 

primii din fiecare echipă iau câte un baston şi aleargă până la un 

spaţiu delimitat, aflat la distanţă de 10m de linia de start, aşază 

bastonul şi revin predând ştafeta. Cei şase jucători aşază pe rând 

bastoanele în forma unei case. 

 Echipa care termină prima ,,construcţia” este declarată 

câştigătoare. 

Indicaţii metodice: 
 Se poate cere ,,construirea” unor alte forme, numărul de 

jucători variind în funcţie de numărul de bastoane necesar. 

 

ÎNCĂLŢĂM, DESCĂLŢĂM SCAUNUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: încălţăminte, scaune 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m; l – 6 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. Înaintea fiecărui şir, la 10-15m se află câte un scaun cu 

fiecare picior încălţat cu un pantof. La semnal, primii din echipă 

aleargă la scaun, îl descalţă şi revin cu pantofii la şirul propriu 

predându-i următorului jucător care execută încălţarea scaunului 

şi tot aşa până participă toţi copiii. 

 Câştigă echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Încălţarea şi descălţarea scaunului se face pentru fiecare 

picior al scaunului în parte.  
 

CURSA ÎN SACI 

 

 
 

Scopul jocului:  consolidarea săriturilor, dezvoltarea 

    forţei                                 
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Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: saci, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. La semnal, primii jucători din fiecare echipă intră cu 

picioarele într-un sac şi, ţinând de gura sacului, se deplasează prin 

sărituri repetate până la un jalon şi înapoi, predând ştafeta 

următorului care este deja într-un sac. 

 Câştigă echipa al cărei ultim jucător din şir trece primul 

linia de sosire. 

Indicaţii metodice: 
 Se recomandă  evitarea  terenurilor dure. 
Variantă:  
 Se poate folosi un singur sac la echipă, presupunând în 

felul acesta şi acţiunea de ,,îmbrăcare” şi ,,dezbrăcare” a sacului. 

 

CURSA STEGULEŢELOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de deplasare şi  

                                                execuţie     

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: steguleţe, găleţi cu nisip 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. Primii jucători din fiecare echipă primesc câte cinci 

steguleţe. La semnal, aceştia aleargă şi înfing steguleţele în 

găleţile cu nisip situate la 10-15m de linia de start, în dreptul 

fiecărei echipe. La întoarcere predau ştafeta următorului care are 

sarcina de a recupera steguleţele.  
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 Jocul continuă până ce toţi elevii din echipe au participat, 

câştigând echipa ce a terminat prima. 

 

CURSA ÎNTR-UN PICIOR 

 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor                                

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. La semnal, primii jucători din fiecare echipă se deplasează 

până la un reper şi înapoi sărind într-un picior, piciorul liber fiind 

ţinut în sus, îndoit din genunchi şi având trecut pe sub el braţul de 

aceeaşi parte.  

 Câştigă echipa care termină prima. 

Indicaţii metodice: 
 Pentru complicarea deplasării se poate cere jucătorilor să 

se strângă de nas cu mâna trecută pe sub piciorul ridicat. 

 

ÎMBRACĂ CERCUL! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                               

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 În spatele unei linii trasate pe sol se află echipele aşezate 

în şiruri. La distanţă de 10-15m, fiecare echipă are un cerc aşezat 

pe sol. Primii din echipe pornesc în alergare la semnal, ,,îmbracă” 
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de sus în jos cercul, îl lasă în acelaşi loc, revin şi predau ştafeta 

următorului care repetă acţiunea. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 
 

CURSA ÎN CERCURI 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                               

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt dispuse în şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe sol. Primii jucători din fiecare echipă primesc câte trei cercuri. 

La semnal, aceştia intră în cercuri, le apucă cu ambele mâini şi 

pornesc în alergare aşezând câte un cerc prin ghemuire pe locuri 

dinainte marcate, la distanţă de 3-4m. După ce termină de aşezat 

cercurile, revin în alergare şi predau ştafeta următorului jucător 

care culege pe rând cercurile. Acţiunile alternează până joacă toţi 

din echipe. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

 

ŞTAFETA CU COARDA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării  

    consolidarea săriturilor                                                                           

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: corzi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din echipe se deplasează prin sărituri la coardă 
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până la un jalon şi înapoi cu predarea ştafetei (coarda) 

următorului. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

 

LA SEMĂNAT DE CARTOFI 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de execuţie şi                       

                                                a îndemânării                                                                

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: mingi mici 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 La 4m de linia de start, în faţa fiecărei echipe, sunt trasate 

în linie câte două cercuri la distanţă de 1-2m unul de celălalt. Într-

un cerc sunt 4-5 ,,cartofi” (mingi de oină), iar celălalt e gol. La 

semnal, primii din echipe au sarcina de a culege câte un ,,cartof” 

şi de a-l ,,semăna” în cercul liber. După ce termină toţi ,,cartofii” 

de semănat revin la echipe, predând ştafeta următorilor, care 

repetă acţiunea în sens invers şi tot aşa până ce toţi jucătorii 

participă la joc, câştigând echipa care a terminat prima. 

  

DOBOARĂ POPICELE! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  de execuţie                                                                                                               

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: popice, cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe se aşază în linie, la intervale de  

2-3m câte trei cercuri cu câte două popice fiecare. Primii jucători 

din fiecare echipă pornesc la semnal având sarcina de a doborî cu 
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piciorul popicele echipei. Următorul care primeşte ştafeta are 

sarcina de a repune popicele în poziţia iniţială. Acţiunile 

alternează până la ultimii jucători din echipe. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

 

ÎNGHEŢATA 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: jaloane, mingi      

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 7 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, la 10m de fiecare şir fiind poziţionat câte un reper. 
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Primul din fiecare şir aleargă cu o minge ţinută în echilibru pe un 

jalon cu baza în sus, ocolesc reperul şi revin predând ştafeta 

(îngheţata) următorului din şir.  

 Câştigă echipa care încheie prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă mingea este scăpată, cursa se reia din acel loc. 

 

ŞTAFETA CU TREI MINGI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                               

perfecţionarea driblingului  

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, pornesc primii jucători din echipe cu câte o minge sub 

fiecare braţ şi o minge în dribling cu piciorul până la un jalon pe 

care îl ocolesc şi revin predând cele trei mingi următorului 

coechipier. 

 Câştigă echipa care a terminat prima transportul mingilor.  

Variantă: 
 Driblingul poate fi executat printre jaloane. 

 

ŞTAFETA CU POPICE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                                                                          

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: popice, cercuri, mingi 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
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 Înaintea fiecărei echipe se află la distanţă de 10m un cerc 

cu 4-5 popice. Între linia de start şi cercul cu popice se trasează o 

linie de aruncare. La semnal, primii din echipe aleargă cu o 

minge până la linia de aruncare de unde încearcă, rostogolind 

mingea, să doboare cât mai multe popice dintr-o încercare. După 

aruncare reaşază popicele în poziţia iniţială, recuperează mingea 

şi o predă următorului jucător care repetă acţiunea. Fiecare popic 

doborât reprezintă un punct, iar echipa care a terminat prima 

primeşte două puncte bonus. 

 Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte. 

Indicaţii metodice: 
 Pentru a respecta poziţia popicelor, se pot trasa pe sol 

semne unde trebuie reaşezate.  

 

HOCHEI CU MINGEA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: bastoane, mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 În spatele liniei de start jucătorii sunt dispuşi în şiruri. 

Primii din echipe au câte un baston şi o minge. La semnal aceştia 

pornesc conducând mingea cu bastonul pe un traseu liniar până la 

un jalon situat la 8m de linia de start, ocolesc jalonul şi revin 

predând ştafeta (bastonul şi mingea) următorului. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii trebuie să aibă contact permanent al bastonului 

cu mingea. 

Variantă: 
Se poate stabili un traseu şerpuit printre obstacole. 
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ŞTAFETA ÎNDEMÂNATICILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                               

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: bănci de gimnastică, mingi, coşuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe se află câte o bancă de gimnastică 

aşezată longitudinal. La capătul îndepărtat al băncii, de o parte şi 

de alta, sunt două coşuri: unul cu o minge şi celălalt gol. Primii 

din echipă, la semnal, pornesc în echilibru pe bancă, coboară la 

capătul ei, mută mingea dintr-un coş în celălalt şi se întorc pe 

bancă predând ştafeta. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul va avea în vedere asigurarea echilibrului 

băncilor. 

 Dacă un jucător se dezechilibrează şi cade de pe bancă va 

relua cursa de la capătul băncii. 

Variantă: 
Se pot folosi mai multe mingi care sunt mutate pe rând. 

 

ŞTAFETA CU TRANSPORTUL MINGII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                        

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din fiecare echipă pornesc în alergare, ţinând o 

minge în echilibru pe braţele întinse spre înainte, până la un jalon 
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pe care îl ocolesc revenind la echipă şi predând ştafeta (mingea) 

următorilor. 

 Câştigă jucătorii echipei care a terminat prima. 

Indicaţii metodice: 
 Este considerată greşeală ţinerea mingii între braţe sau 

susţinerea acesteia cu o altă parte a corpului. 

 Dacă mingea cade, trebuie recuperată, cursa reluându-se 

din locul unde a fost scăpată. 

Variantă: 
 Ştafetă cu transportarea a două mingi. 

  

CINE CULEGE MAI MULTE OBIECTE? 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                         

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: obiecte diferite 

    bănci de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe se află câte o bancă de gimnastică 

aşezată longitudinal, de o parte şi de alta a băncii fiind plasate pe 

sol mai multe obiecte la distanţă de 50cm unul de altul. Sarcina 

jucătorilor este de a se deplasa în echilibru pe bancă şi de a 

schimba poziţia obiectelor, pe rând, dintr-o parte în cealaltă a 

băncii fără a se dezechilibra. Cel care s-a dezechilibrat reia cursa 

de la capătul băncii. Întoarcerea se face în alergare pe lângă bancă 

şi se predă ştafeta prin atingerea palmei întinse a următorului din 

şir, câştigătoare fiind declarată echipa care termină prima. 

Indicaţii metodice: 
 Alegerea obiectelor se face în funcţie de particularităţile 

jucătorilor. 
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ŞTAFETA CU SĂRITURI LA CAPRĂ 

 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor                                                                         

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe, la distanţă de 6m se află câte un 

jucător în poziţia ghemuit. La semnal, primul din fiecare echipă 

aleargă până la coechipierul ghemuit, sare peste ,,capră” şi 

rămâne în locul lui. Cel care a stat ghemuit revine la echipă 

predând ştafeta următorului, care repetă acţiunea. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Ultimul jucător din şir sare ,,capra”, revenind apoi la 

echipă de mână cu cel care a jucat rolul de capră la ultima cursă. 

 

ŞTAFETA CU DOUĂ MINGI 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                        

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din fiecare echipă pornesc în alergare ţinând câte o 

minge sub fiecare braţ, ocolesc un jalon situat la 8m de linia de 

start şi revin la echipă predând ştafeta (mingile) următorului. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
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 Jucătorul care scapă mingile trebuie să le recupereze şi să 

reia cursa din locul de unde le-a scăpat. 

Variantă: 
 Mingile pot fi ţinute la piept, la spate, pe umeri, etc.  

 

ŞTAFETA CU MINGEA ÎN DRIBLING 

 
Scopul jocului: consolidarea driblingului 

                                                dezvoltarea îndemânării                                                                     

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din fiecare echipă pornesc în dribling cu mingea  

până la un jalon pe care îl ocolesc şi revin predând ştafeta 

următorului. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Predarea ştafetei se poate face oferind mingea sau pasând-

o de la distanţă coechipierului.  

Profesorul alege varianta în funcţie de nivelul de pregătire 

al jucătorilor. 

Variantă: 
 Driblingul poate fi executat printre jaloane. 

  

MINGEA ROSTOGOLITĂ PRIN TUNEL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                               

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, scaune 
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Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe se aşază în linie câte trei scaune la 

distanţă de 1m unul de altul. Primii din fiecare echipă pornesc la 

semnal cu o minge pe care o rostogolesc pe rând pe sub fiecare 

scaun. Ajunşi în capătul şirului de scaune, se întorc prin lateral în 

dribling predând ştafeta umătorului, câştigând jucătorii echipei 

care a finalizat prima traseul. 

Variantă: 
 Rostogolirea mingii se poate face pe sub toate scaunele 

odată. Ieşirea mingii din ,,tunel” prin lateral atrage după sine 

reluarea rostogolirii de la capăt.  

 

ŞTAFETA PRINTRE JALOANE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de deplasare  

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: beţe de ştafetă,  jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m; l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele unei linii de 

plecare. Înaintea fiecărei echipe se află aşezate în şir, câte trei 

jaloane la distanţă de 3m unul de celălalt. La semnal, primii din 

fiecare echipă, pornesc în alergare şerpuită printre jaloane, apoi 

se întorc în alergare în linie predând ştafeta următorului.  

 Jocul se repetă, câştigând echipa care termină cu toţi 

jucătorii, de cele mai multe ori cursa printre obstacole. 

Indicaţii metodice: 
 Numărul de jaloane poate varia după vârstă şi gradul de 

pregătire al jucătorilor. 
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MINGEA ROSTOGOLITĂ 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                        

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din fiecare echipă pornesc rostogolind o minge 

către un jalon situat la 8m de linia de start, îl ocolesc şi revin 

predând ştafeta (mingea) următorului din şir. 

 Este declarată câştigătoare echipa care a terminat prima. 

Indicaţii metodice: 
 Mingea este rostogolită cu o mână din lateral, din aproape 

în aproape. 
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Variantă: 
 Mingea poate fi rostogolită printre jaloane. 

 

ŞTAFETA VESELĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                          

Număr participanţi: 12 – 32   

Materiale necesare: pahare din plastic, recipiente cu 

apă, vase gradate 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m; l – 5 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii de start. 

În dreptul fiecărei echipe se află un recipient cu apă, iar înainte, la 

distanţă de 5-10m, un vas gradat, pus pe o suprafaţă plană. La 

semnal, primii  din echipe umplu paharul cu apă din recipient, 

aleargă cu acesta la vasul gradat încercând să verse cât mai puţină 

apă pe traseu, toarnă apa în vasul gradat şi revin predând 

următorului jucător paharul gol. Acţiunea se repetă cu toţi 

jucătorii din echipă. 

 Echipa care termină prima are trei puncte, a doua două 

puncte, a treia un punct şi ultima zero puncte. Pentru vasul cel 

mai plin se dau cinci puncte, pentru al doilea trei puncte, pentru al 

treilea un punct, iar ultimul primeşte zero puncte.  

Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte. 

 

MINGEA PESTE FILEU 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării, 

consolidarea deprinderilor specifice 

jocurilor sportive                                                                                                              

Număr participanţi: 10 – 30 
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Materiale necesare: mingi, fileu, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt aşezate în şiruri, înapoia unei linii de start. 

La semnal, primii din fiecare echipă se deplasează în dribling cu 

o minge până la un fileu aflat la 6m de linia de start, aruncă 

mingea peste fileu, o preiau de cealaltă parte, continuă driblingul 

până la un jalon pe care îl ocolesc şi revin cu mingea în mână, 

predând-o următorului coechipier. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
Pentru jucătorii cu deprinderi de joc consolidate se poate 

face şi drumul de întoarcere tot în dribling. 

 

MINGEA LA ŢINTĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării        

                                                consolidarea aruncării                                                                                                        

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, panouri ţintă 

Spaţiul minim necesar: L – 18 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Echipele sunt aşezate în şiruri, în spatele unei linii de 

start. La semnal, primii din fiecare echipă se deplasează cu o 

minge în dribling până la o linie de aruncare trasată pe sol la 10m 

de linia de start, de unde încearcă să ţintească un panou (cerc 

desenat pe perete) situat la 6m de linia de aruncare, recuperează 

mingea şi revin în dribling la următorii jucători din şiruri. Fiecare 

reuşită a aruncării la ţintă reprezintă un punct pentru echipă, iar 

echipa care termină prima cu toţi jucătorii traseul primeşte două 

puncte bonus. 

 Câştigă echipa care a cumulat cel mai mare punctaj. 
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Indicaţii metodice: 
 Mingea se predă de la un jucător la altul prin pasare de la 

o distanţă prestabilită.  

 

ŞTAFETA CU MINGEA ÎNTRE 

GENUNCHI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                               

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt aşezate în şiruri în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din echipe se deplasează cât mai rapid cu o minge 

presată între genunchi până la un jalon şi înapoi, unde predau 

ştafeta (mingea) următorilor coechipieri. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

 Indicaţii metodice: 
 Jucătorii nu au voie să susţină mingea cu mâna. 

 Scăparea mingii atrage după sine recuperarea ei şi 

reluarea cursei din locul de unde a fost scăpată. 

Variantă: 
 Deplasarea se poate face prin sărituri pe ambele picioare, 

scopul jocului fiind  consolidarea săriturilor. 

 

ŞTAFETA CU ARUNCARE LA COŞ  

 
Scopul jocului: învăţarea aruncării la coş                                                                                                            

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi de baschet, coşuri  
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Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt aşezate în şiruri. La 8m de fiecare echipă se 

află câte un jucător cu un coş ţinut cu braţele întinse sus. La 

semnal, primul din fiecare echipă porneşte în dribling cu mingea 

de baschet spre coş, execută o aruncare, recuperează mingea, 

revine în dribling la echipă şi pasează următorului jucător, care 

repetă acţiunea. Fiecare coş marcat aduce un punct echipei 

marcatoare, iar echipa ce a terminat prima cu toţi jucătorii 

primeşte două puncte bonus. 

 Câştigă echipa cu cele mai multe puncte acumulate. 

 Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care ţine coşul poate să-l deplaseze astfel încât 

să ajute la reuşita coechipierilor.  

  

FUGA DUPĂ MINGE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării, 

consolidarea deprinderilor specifice 

baschetului                                                                                                                                                                                                                                                               

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, bănci de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare echipă dispusă în şir în spatele unei linii de start 

are înainte, la distanţă de 2m, câte o bancă aşezată longitudinal. 

La semnal, primii jucători din echipe aleargă până la bancă, 

rostogolesc mingea pe bancă, păstrând contactul cu mingea, o 

preiau la capătul acesteia, revin cu ea prin lateral în dribling şi o 

predau următorului coechipier. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima. 

Indicaţii metodice: 
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 Dacă mingea a căzut de pe bancă înainte de a ajunge la 

capătul acesteia, jucătorul reia cursa de la capăt. 

 

DRIBLINGUL URIAŞILOR 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării, 

perfecţionarea deprinderilor 

specifice baschetului                                                                                                                    

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, bănci de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele, aşezate în spatele unei linii de start în şiruri, au 

înainte câte o bancă de gimnastică aşezată longitudinal. La 

semnal, primii din echipe se deplasează în echilibru pe partea lată 

a băncilor executând dribling simplu alternativ, de o parte şi de 

alta a băncii. La capătul băncilor coboară şi revin prin lateral în 

dribling pasând mingea de la o distanţă prestabilită următorului 

coechipier care porneşte imediat în cursă. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima. 

 

CURSA IEPURAŞILOR 

  
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor                                  

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii trasate 

pe sol. La semnal, primii jucători din fiecare echipă pornesc cu 
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sărituri pe ambele picioare până la un jalon pe care îl ocolesc şi 

revin în alergare predând ştafeta următorului. 

 Câştigă echipa al cărui ultim jucător din şir trece linia de 

sosire. 

Indicaţii metodice: 
 Distanţa de parcurs se stabileşte funcţie de vârsta elevilor. 

 

TRECI CU PAHARUL PRIN CERC! 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: jaloane, cercuri, pahare cu apă      

Spaţiul minim necesar:     L – 25 m;  l – 10 m  

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, la 20m de fiecare şir fiind poziţionat câte un jalon. 

Primul din fiecare şir aleargă cu un pahar plin cu apă, trece  

printr-un cerc ţinut vertical, ocoleşte jalonul şi revine în alergare 

prin lateral la  propriul şir predând ştafeta (paharul) următorului.  

 Echipa care a terminat prima primeşte două puncte, iar 

echipa care are în pahar mai multă apă la finalul cursei primeşte 

un punct.  

Indicaţii metodice: 
 Dacă paharul este scăpat, jucătorii reiau cursa de la 

început cu paharul plin. 

  

SCHIMBĂ-I LOCUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării  

                                                dezvoltarea vitezei de execuţie                                                                                                                                              

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii de start. 

Înaintea fiecărui şir se desenează simetric pe sol câte două rânduri 

a câte trei cercuri, la distanţe şi intervale de 2m. În fiecare din 

cercurile şirului din dreapta se aşază câte o minge. La semnal, 

primii din echipe mută pe rând mingile din cercurile din dreapta 

în cercurile din stânga, se întorc la echipele lor predând ştafeta 

următorilor care execută operaţiunea inversă. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima. 

Indicaţii metodice: 
 Cursa unui jucător este valabilă dacă la finalul ei toate 

mingile sunt în interiorul cercurilor, altfel jucătorul predă ştafeta 

după ce aşază mingile corespunzător. 
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CĂUTĂM CUIBURI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării  

                                                consolidarea căţărării                                                                                                                                              

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: scara fixă 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 La distanţă de 6m de scara fixă se trasează o linie de start 

în spatele căreia se află jucătorii aşezaţi pe şiruri paralele. La 

semnal, primii din fiecare echipă aleargă până la scara fixă, urcă 

până la o treaptă stabilită dinainte, coboară, se întorc şi predau 

ştafeta următorilor din echipe. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima. 

Indicaţii metodice: 
 Se stabileşte ca urcarea şi coborârea să se facă treaptă cu 

treaptă. 

 

COROMÂSLA 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                

dezvoltarea îndemânării                                                                                                    

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: bastoane, găletuşe cu apă, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri în spatele unei linii de start, 

fiecare echipă având câte un baston şi două găletuşe cu apă. 

Primii din fiecare şir îşi fixează pe după umeri bastonul la 

capetele căruia se agaţă câte o găletuşă cu apă. La semnal, aceştia 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

127 

transportă greutăţile până la un jalon pe care îl ocolesc şi revin 

predând ştafeta (bastonul cu găleţi) următorilor din echipe. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima fără 

a vărsa apa. 

Indicaţii metodice: 
Găleţile pot fi fixate de capetele bastonului. 

 Cantitatea de apă din găleţi este în funcţie de vârsta şi 

dezvoltarea fizică a participanţilor. 

 

MINGILE COLORATE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei de execuţie                                                                                                                                          

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: coşuri, mingi colorate 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, dispuşi în şiruri în spatele liniei de start, au la 

distanţă de 10-12m câte un coş cu mingi de mai multe culori. 

Fiecărei echipe îi este atribuită câte o culoare. La semnal, primii 

din echipe aleargă la coşul propriu, aleg câte o minge de culoarea 

echipei şi revin cu aceasta la şir predând ştafeta următorului 

coechipier care repetă acţiunea aducând echipei o altă minge de 

aceeaşi culoare. Jocul continuă până ce toţi jucătorii participă la 

cursă. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice:  
Nu este permis transportul mai multor mingi de către un 

jucător. 

Numărul mingilor din culoarea echipei căreia îi aparţine 

coşul trebuie să fie egal sau mai mare decât numărul jucătorilor 

echipei. 

Variantă: 
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 Mingile colorate pot fi într-un singur coş situat la distanţe 

egale de fiecare echipă, jucătorii având sarcina să aleagă mingile 

de culoarea ce aparţine propriei echipe. 

 

ŞTAFETA CU SĂRITURI 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

    consolidarea săriturilor                               

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Înaintea fiecărei echipe sunt aşezate şase cercuri dispuse 

în zig-zag. La semnal, primii jucători din fiecare echipă se 

deplasează prin sărituri pe ambele picioare dintr-un cerc în altul. 

După ce au trecut prin toate cercurile, revin în alergare predând 

ştafeta următorilor. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Distanţa dintre cercuri este determinată de particularităţile 

jucătorilor. 

 

CROSUL CU CERCUL 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cercuri, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 

 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din echipe se deplasează în linie conducând cercul 
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până la un jalon pe care îl ocolesc şi revin predând ştafeta (cercul) 

următorilor. 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Se cere ca deplasarea cu cercul să respecte un traseu 

liniar. 

 

COŞUL CU MINGI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei de execuţie 

consolidarea transportului de 

greutăţi                                                                                                                                           

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: coşuri, mingi mici 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt pe şiruri, fiecare având pe linia de start câte 

un coş cu mingi egale ca număr, iar la 10-12m distanţă, câte un 

coş gol. La semnal, primii din echipe pornesc în alergare cu coşul 

plin până la cel gol, descarcă toate mingile una câte una, lasă 

coşul golit, îl preiau pe cel plin şi revin la echipe predându-l 

următorilor coechipieri. 

 Câştigă echipa care a terminat cu toţi jucătorii prima. 

Variantă: 
 Mingile pot fi transportate pe rând din coşul aşezat pe 

linia de start în coşul aflat la distanţă, următorul din echipă având 

sarcina de a le transporta în sens invers. 

 

MINGEA ROSTOGOLITĂ ÎN CERC 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             
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Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: mingi, cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii. La 

distanţă de 8m de fiecare şir se află câte un cerc ţinut vertical pe 

sol. La semnal, primii din echipe încearcă să lanseze mingea care 

prin rostogolire trebuie să treacă prin cerc. După lansare jucătorii 

recuperează mingea şi o predau următorului din şir. Fiecare 

reuşită aduce echipei câte un punct. Echipa care a terminat prima 

cu toţi jucătorii primeşte două puncte bonus. 

 Este desemnată câştigătoare echipa ce a cumulat cele mai 

multe puncte. 
 

ŞOPÂRLELE 

 
Scopul jocului: consolidarea târârii                                                                                                                                            

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele liniei de start. La 

semnal, primii din echipe se deplasează prin târâre pe antebraţe şi 

genunchi până la un jalon unde se ridică şi revin în alergare la 

şirul propriu predând ştafeta următorilor coechipieri 

 Câştigă echipa care a terminat prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
Se stabileşte dacă târârea se execută cu deplasarea braţului 

şi piciorului de aceeaşi parte sau cu deplasarea braţului şi 

piciorului de partea opusă. 
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CLĂTITELE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: rachete tenis, mingi, jaloane      

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, la 10m de fiecare şir fiind poziţionat câte un jalon. 

Primul din fiecare şir porneşte în alergare ţinând o ,,tigaie’’ cu o 

,,clătită’’ în ea şi anume o minge ţinută în echilibru pe racheta de 

tenis. Acesta ocoleşte jalonul şi se întoarce la propriul şir unde 

predă ştafeta următorului din echipă.  

 Jocul continuă până ce echipa execută acţiunea cu toţi 

jucătorii 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

132 

Indicaţii metodice: 
 Dacă un jucător scapă ,,clătita’’, acesta o reaşază în 

,,tigaie’’ şi continuă deplasarea din locul de unde a scăpat-o. 

 

ŢINTAŞII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 8 – 20 

Materiale necesare: nuci, monede sau nasturi 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în şiruri, fiecare echipă având câte 

10 nuci (monede sau nasturi). La distanţă de 3-4m de fiecare 

echipă se sapă câte o groapă cu diametrul de 20-25cm. La 

semnal, primii din fiecare echipă aruncă pe rând cele 10 nuci, 

încercând să le introducă în groapă. Cele reuşite rămân în groapă, 

iar celelalte sunt culese de următorul jucător al echipei care repetă 

acţiunea. Jocul continuă până sunt introduse toate nucile. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să introducă toate 

nucile în groapă. 

Indicaţii metodice: 
Distanţele şi dimensiunea gropilor sunt stabilite în funcţie 

de vârsta copiilor. 

 

PARTIZANII 

 
Scopul jocului: consolidarea târârii                                                                                                                                            

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cretă, steguleţe 

Spaţiul minim necesar: L – 12 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri în spatele unei linii de start, 

la 8m distanţă fiind trasată o altă linie pe care se află câte un 

steguleţ pentru fiecare echipă. La semnal, primii din echipe, din 

culcat facial, îndoaie în afară un genunchi în timp ce braţul opus 

este dus înainte cât mai departe. Deplasarea se realizează prin 

împingerea în piciorul îndoit şi întinderea braţului dinainte, 

alternând cu celălalt braţ şi celălalt picior până la linia de sosire 

de unde dau startul următorilor coechipieri prin ridicarea 

steguleţelor. Jocul continuă până ce toţi ,,partizanii” au ajuns pe 

rând dincolo de linia de sosire, câştigând echipa ce a terminat 

prima cu toţi jucătorii.  

Indicaţii metodice: 
Se urmăreşte executarea corectă a târârii. 

 

CURSA PE CARTOANE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: cartoane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare echipă, dispusă în şir în spatele unei linii de start, 

are câte două pătrate din carton pe care să încapă ambele picioare. 

La semnal, primii din echipe se aşază cu ambele picioare pe unul 

din pătrate celălalt pătrat aşezându-l spre înainte şi păşind pe el. 

Acţiunea continuă astfel, prin alternarea celor două cartoane, 

până ajung la o linie de sosire situată la 8m de linia de start, unde 

iau cartoanele în mână şi revin în alergare la echipe predând 

ştafeta următorilor coechipieri. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cu toţi 

jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii nu au voie să arunce cartoanele. 
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ALUNECĂM 

 
Scopul jocului: consolidarea târârii                                                                                                                                            

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: bănci de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare echipă are în dreptul său, la 1m distanţă, câte o 

bancă aşezată longitudinal. La semnal, primii se aşază culcat 

facial pe bancă şi se târăsc prin alunecare ajutându-se de braţele 

cu care apucă marginile băncii. La capătul celălalt al băncii 

coboară şi se întorc în culcat dorsal  pe bancă alunecând spre 

înapoi, folosindu-se de braţe şi picioare. Ajunşi din nou la echipă, 

predau ştafeta următorului coechipier care repetă traseul dus-

întors. 

 Câştigă echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

  

ŞTAFETA RĂŢUŞTELOR 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: bănci de gimnastică 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare echipă dispusă în şir în spatele liniei de start are la 

2m distanţă câte o bancă aşezată longitudinal. La semnal, primii 

aleargă la bancă continuând deplasarea în depărtat, cu picioarele 

de o parte şi de alta a acesteia, apoi se întorc în alergare prin 

lateral şi predau ştafeta următorilor. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cu toţi 

jucătorii. 
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ŞTAFETA CU TREI CERCURI 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cercuri 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt grupaţi pe echipe dispuse în şiruri în spatele 

unei linii de start. Înaintea fiecărei echipe sunt aşezate în linie 3 

cercuri la distanţă de 2m unul de celălalt. La semnal, primii din 

echipe aleargă la primul cerc, îl ,,îmbracă” de sus în jos, apoi 

procedează la fel şi cu celelalte două revenind în alergare prin 

lateral şi predă ştafeta următorilor coechipieri. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cu toţi 

jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
Se urmăreşte ca fiecare cerc să fie repus pe locul iniţial. 

 

MORIŞCA 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: mingi medicinale mari 

Spaţiul minim necesar: L – 12 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare echipă, aflată în spatele unei linii de start, are la 

10m distanţă câte o minge medicinală mare. La semnal, primii 

pornesc în alergare până la mingea proprie şi, sprijinind o mână 

pe aceasta, execută trei piruete în jurul ei fără a ridica mâna, după 

care revin în alergare şi predau ştafeta următorilor. 
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 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cu toţi 

jucătorii. 

 

CĂRĂBUŞII 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: mingi, jaloane      

Spaţiul minim necesar:     L – 10 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două sau mai multe şiruri 

paralele, la 4-5m de fiecare şir fiind poziţionat câte un jalon. 

Primul din fiecare şir conduce mingea cu capul deplasându-se pe 

mâini şi pe picioare, ocoleşte jalonul şi se întoarce la propriul şir, 

acţiunea repetându-se în acelaşi fel şi cu ceilalţi jucători.  
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 Câştigă echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Se recomandă folosirea unor mingi uşoare. 

 

CURSA ÎN TREI PICIOARE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cordoane, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele, organizate în şiruri de câte doi, se află în spatele 

unei linii de start. Primii doi jucători ai fiecărei echipe aşezaţi 

umăr la umăr îşi leagă cu un cordon picioarele din interior şi, la 

semnal, pornesc astfel legaţi până la un jalon, îl ocolesc şi revin la 

echipă predând ştafeta următoarei perechi care e deja pregătită. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cu toţi 

jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
Fiecare echipă are cel puţin două cordoane pentru a 

permite din timp pregătirea perechii ce urmează în cursă. 

 

CURSA PE SUB POD 

 
Scopul jocului: consolidarea târârii                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi în spatele unei linii 

trasate pe sol. La semnal, câte un jucător din prima pereche a 
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fiecărei echipe se aşază cu faţa spre direcţia de deplasare, cu 

picioarele depărtate, iar celălalt component al perechii se 

strecoară târâş pe ghenunchi şi palme printre picioarele lui. În 

continuare rolurile se schimbă, deplasarea realizându-se prin 

alternarea rolurilor până la un jalon unde ambii jucători se ridică 

şi aleargă de mână înapoi la echipe şi predau ştafeta următoarei 

perechi. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

 

CĂPRIŢELE 

 
Scopul jocului: consolidarea săriturilor                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi în spatele unei linii 

trasate pe sol. La semnal, unul din jucătorii primei perechi a 

fiecărei echipe se aşază ghemuit celălalt sărind cu sprijin pe mâini 

şi cu picioarele depărtate peste acesta. Rolurile se schimbă 

alternativ până la un jalon situat la 6m de linia de start de unde se 

întorc amândoi în alergare şi predau ştafeta următoarei perechi. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

Indicaţii metodice: 
Jucătorul care sare ,,capra” se aşază în ghemuit în locul 

unde a aterizat. 

 

ROABA 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                                                                                                                             
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Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi în spatele unei linii 

trasate pe sol. La semnal, unul din jucătorii primei perechi a 

fiecărei echipe se aşază culcat facial pe sol în sprijin pe mâini 

celălalt apucându-l de picioare şi deplasându-se astfel până la o 

zonă de întoarcere delimitată unde rolurile se schimbă jucătorii 

întorcându-se şi predând ştafeta următoarei perechi coechipiere. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

Indicaţii metodice: 
Perechile care formează ,,roaba’’ pornesc dinapoia liniei 

de start. 

 

CU SACUL LA MOARĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi în spatele unei linii 

trasate pe sol. La semnal, unul din jucătorii primei perechi a 

fiecărei echipe îl ia pe celălalt în spate şi îl transportă până la o 

zonă de întoarcere delimitată, unde rolurile se schimbă, jucătorii 

întorcându-se şi predând ştafeta următoarei perechi coechipiere. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

Indicaţii metodice: 
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Perechile se formează ţinându-se cont de particularităţile 

fizice ale jucătorilor. 

 

MINGEA ÎN PRESĂ 

 

 
 

Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi, în spatele unei linii de 

start. La semnal, prima pereche a fiecărei echipe se deplasează cu 

o minge presată între tâmplele celor doi până la un reper, unde se 

întorc predând ştafeta următoarei perechi. Jucătorii se deplasează 

ţinându-se de braţ. 
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 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

Indicaţii metodice: 
Nu este permisă susţinerea mingii cu o altă parte a 

corpului decât tâmplele jucătorilor. 

 Dacă mingea este scăpată, trebuie recuperată de cei doi, 

iar cursa se reia din locul unde a fost scăpată. 

Variantă: 
 Mingea este susţinută de frunţile celor doi care se 

deplasează în lateral cu paşi adăugaţi. 

 

RIDICHEA URIAŞĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                                                                                                                             

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Echipele sunt grupate în perechi în spatele unei linii de 

start. La semnal, un jucător din pereche se deplasează cu spatele 

trăgând după sine pe celălalt apucat de mijloc. Ajunşi la o zonă 

de schimb situată la 8m de linia de start, jucătorii îşi schimbă 

rolurile între ei şi revin astfel la propriile echipe predând ştafeta 

următoarei perechi coechipiere. 

 Câştigă echipa care a reuşit prima să termine cursa cu 

toate perechile. 

Indicaţii metodice: 
Perechile se formează ţinându-se cont de particularităţile 

fizice ale jucătorilor. 
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SOLDAŢII 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare: jaloane, bastoane de gimnastică      

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
Copiii sunt dispuşi pe şiruri, la 7-8m de fiecare şir se 

găseşte un baston ţinut de un coechipier, paralel cu solul, la 50cm 

de acesta, iar la 15m de şir se găseşte un jalon. Primii din şiruri 

aleargă, trec pe sub baston, ocolesc jalonul şi revin la şir repetând 

acţiunea pe acelaşi traseu. Acţiunea continuă în acelaşi fel şi cu 

ceilalţi jucători schimbul făcându-se prin predarea ştafetei.  

Câştigă echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
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 Bastoanele pot fi ridicate sau coborâte în funcţie de 

înălţimea jucătorilor. 

 

COŞUL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei,  consolidarea 

transportului de greutăţi                                                                                                                                          

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Grupe de câte trei jucători stau la o linie de start. La 

semnal, cel din mijlocul grupului se aşază ghemuit cu mâinile 

încleştate sub coapse, în dreptul articulaţiei genunchilor, iar 

ceilalţi doi îl apucă de câte un braţ şi îl transportă astfel până la o 

linie trasată la 8m de linia de start. 

 Câştigă grupul care a trecut primul linia de sosire.   

Indicaţii metodice: 
Se pot organiza mai multe curse cu schimbarea rolurilor 

între cei trei din grup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi sub formă de ştafetă în cazul 

unor colective mai mari. 

 

VÂNATUL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei                                                                                                                                           

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane, bastoane 

Spaţiul minim necesar: L – 10m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
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 În spatele unei linii de start se organizează grupe de câte 

trei jucători: doi ,,vânători” şi un ,,vânat”. La semnal ,,vânătorii’’, 

cu ajutorul unui baston rezistent aşezat pe umeri, transportă 

,,vânatul” care stă atârnat de mâini şi picioare. 

 Câştigă grupul care a trecut primul o linie trasată la 8m de 

linia de start. 

Indicaţii metodice: 
Se pot organiza mai multe curse cu schimbarea rolurilor 

între cei trei din grup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi sub formă de ştafetă în cazul 

unor colective mai mari. 

 

CURSA ÎN CINCI PICIOARE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei 

 dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                            

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt grupaţi câte trei în spatele unei linii de start. 

Cei doi jucători din flancuri îşi prind mâinile dinspre interior, cel 

din mijloc trecându-şi un picior cu articulaţia genunchiului  peste 

lanţul astfel format şi sprjinindu-se cu braţele pe după umerii 

colegilor. La semnal, grupul se deplasează prin alergarea 

,,mărginaşilor” şi săritură într-un picior a ,,mijlocaşului” până la 

un reper şi înapoi. 

 Câştigă grupul care a terminat primul cursa. 

Indicaţii metodice: 
Se pot organiza mai multe curse consecutive cu 

schimbarea rolurilor între cei trei din grup. 
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Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi sub formă de ştafetă în cazul 

unor colective mai mari. 

 

BUŞTEANUL 

 
Scopul jocului: dezvoltarea forţei, consolidarea 

transportului de greutăţi                                                                                                                                          

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt grupaţi câte trei în spatele unei linii trasate 

pe sol. Jucătorul din mijlocul grupului se aşază cu spatele spre 

direcţia de deplasare. La semnal, jucătorii mărginaşi îl apucă de 

braţe pe cel din mijloc şi se deplasează târându-l pe acesta către o 

linie trasată la 8m de linia de start. Pentru a favoriza târârea, 

jucătorul din mijloc stă cu trunchiul uşor îndoit, atingând solul cu 

călcâiele.  

 Câştigă grupul care a trecut primul linia de sosire. 

Indicaţii metodice: 
Se pot organiza mai multe curse cu schimbarea rolurilor 

între cei trei din grup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Variantă: 
Jocul se poate desfăşura şi sub formă de ştafetă  în cazul 

unor colective mai numeroase. 

 

TITIREZUL  

 
Scopul jocului:  orientare în spaţiu   

Număr participanţi: 8 – 30 
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Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii formează două sau mai multe echipe numeric 

egale, aşezate pe perechi, în coloană, în spatele unei linii trasate 

pe sol. La distanţă de 5m de fiecare coloană se aşază câte un 

jalon, pentru fiecare echipă. Primii doi jucători din fiecare echipă 

se aşază faţă în faţă, braţul drept îndoit, de coate agăţat unul de 

celălalt. Perechea se deplasează astfel prin piruete executate 

continuu, ocolesc jalonul şi predă apoi ştafeta următorilor doi 

coechipieri. 

 Câştigă echipa care a terminat prima. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte un număr minim de piruete care vor 

fi executate în timpul cursei. 
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APĂRĂ CETATEA! 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6  – 10 

Materiale necesare: mingi colorate  

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii vor fi împărţiţi în două echipe. Una din echipe 

se va poziţiona în interiorul unei  ,,cetăţi’’ (spaţiu delimitat) şi vor 

trebui să respingă mingile aruncate de jucătorii celeilalte echipe, 

după un timp prestabilit echipele schimbându-şi rolurile. Mingile 

care intră în ,,cetate’’ sunt punctate, la final câştigând echipa care 

are cele mai multe puncte. 

Indicaţii metodice: 
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 Pentru apărarea ,,cetăţii’’ se pot folosi diferite obiecte 

ajutătoare. 

 

ZBOARĂ, ZBOARĂ… 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                            

Număr participanţi : 8 – 30 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt aşezaţi în cerc pe scăunele sau pe covor. 

Profesorul pronunţă cuvintele ,,Zboară, zboară...” continuând cu 

un obiect sau animal cunoscut de copii. Dacă acel cuvânt 

reprezintă un obiect sau fiinţă zburătoare, trebuie să se ridice şi 

să-l imite, dacă nu, trebuie să rămână aşezaţi. Cei care greşesc 

primesc pedepse amuzante. 

Variantă: 
 Locul cuvintelor ce denumesc obiecte sau fiinţe poate fi 

luat de imaginea lor. 

 

BATISTA CĂLĂTOARE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                          

Număr participanţi : 8 – 30 

Materiale necesare: batistă 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii formează un cerc strâns, stând umăr la umăr, cu 

faţa spre interiorul cercului şi braţele la spate. În centrul cercului 

se află un jucător ales prin tragere la sorţi. La semnal, cei de pe 

cerc îşi transmit pe la spate, din mână în mână o batistă, cel din 
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mijloc încercând să ghicească la cine e batista strigând numele 

câte unui coleg care trebuie să ridice imediat braţele sus. Cel care 

este surprins cu batista schimbă locul cu cel din mijloc şi jocul 

continuă. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă jucătorul din mijloc nu reuşeşte într-un anumit timp 

să ghicească, va fi înlocuit de profesor cu un altul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

SPUNE REPEDE! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                            

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt aşezaţi în cerc în jurul profesorului care are o 

minge. Acesta aruncă mingea către un copil rostind în acelaşi 

timp: ,,Pământ!”, ,,Aer” sau ,,Apă”. Jucătorul care a prins 

mingea trebuie să rostească imediat numele unei vietăţi care 

trăieşte în mediul strigat şi apoi să arunce mingea înapoi. Cel care 

a greşit, numind o fiinţă dintr-un alt mediu decât cel strigat, 

primeşte o ,,poruncă’’ hazlie sau este eliminat. 

 

URMĂREŞTE ŞORICELUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                           

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: minge 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii formează un cerc. Doi dintre ei, aflaţi la distanţă 

unul de celălalt, au câte o minge. Una dintre mingi este 

,,şoricelul’’, iar cealaltă este ,,pisica’’. La semnal, jucătorii îşi trec 

mingile din mână în mână, în acelaşi sens, ,,pisica” încercând să 

,,prindă şoarecele”. Jocul ia sfârşit când ,,pisica ajunge 

şoarecele”. 

 Jocul poate fi complicat prin schimbarea sensului de 

deplasare a mingilor la semnale sonore.  
 

NU MĂ ATINGE! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea îndemânării                                                                                                                                            

Număr participanţi:  8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii, răspândiţi pe o suprafaţă delimitată, încep să 

alerge la semnal în toate direcţiile. Cei care se ating între ei sau 

depăşesc suprafaţa delimitată sunt eliminaţi şi vor îndeplini o 

,,poruncă’’ amuzantă. Suprafaţa de joc se micşorează cu fiecare 

eliminare. Cel care rămâne ultimul este câştigător.  

 

JOCUL MUT 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                          

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
Toţi copiii, în afară de unul care stă în mijloc, formează 

un cerc în poziţia aşezat. Cel din mijloc arată cu mâna spre unul 
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dintre jucători, care trebuie să se ridice şi să se deplaseze către el 

fără să facă niciun zgomot. Dacă reuşeşte, schimbă locul cu cel 

din mijloc, iar dacă nu, este trimis la loc şi chemat un alt copil. 

Indicaţii metodice: 
 În timpul jocului toţi copiii păstrează liniştea pentru a 

sesiza orice zgomot. 

Variantă: 
Jucătorii pot avea fiecare câte un număr, cel din mijloc 

indicând copilul care se va deplasa ridicând un cartonaş cu 

numărul care îi corespunde acestuia 

 

URSUL DOARME... 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                           

Număr participanţi : 10 – 30 

Materiale necesare: eşarfă 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, ţinându-se de mâini, formează un cerc în 

mijlocul căruia se află legat la ochi un jucător cu rolul de urs. La 

un semnal, copiii se deplasează în sensul acelor de ceasornic 

cântând: 

              Ursul doarme, ursul doarme, 

A uitat bietul de foame. 

De el poţi scăpa uşor, 

Dacă eşti prevăzător. 

 La rostirea ultimului cuvânt din cântec, copiii de pe cerc 

se aşază ghemuit, în timp ce ,,ursul”  se deplasează din centrul 

cercului şi pune mâna pe unul dintre ei încercând să-l identifice. 

Dacă nu reuşeşte într-un timp prestabilit, jucătorul atins spune: 

   Ursul n-a ghicit, 

   Că nu s-a trezit. 
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 Dacă nici după voce copilul atins nu este identificat, 

,,ursul” îşi reia locul din mijloc. Dacă va ghici, cei doi îşi schimbă 

locurile, jocul continuând cu un alt ,,urs”. 

 

MINGEA SALVATOARE 

 

 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                           

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: eşarfă 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt răspândiţi pe o suprafaţă de joc pe care sunt 

aruncate mingi mici. Un jucător ales să fie urmăritorul încearcă să 

prindă unul din ceilalţi copii care se pot salva luând în mână o 

minge înainte de a fi atinşi. Jucătorul prins este eliminat. 
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 După un timp se va schimba urmăritorul, jocul reluându-

se cu toţi participanţii. 

 Câştigă urmăritorul care a reuşit să prindă cei mai mulţi 

jucători în timpul prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii, care reuşesc să se salveze cu o minge, nu au 

voie să o ţină în mână mai mult de 2-3 secunde.  
 

DESCHIDE URECHEA! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                          

Număr participanţi : 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
Copiii stau aşezaţi pe scăunele în semicerc, iar unul dintre 

ei este ales să stea cu spatele la colegi, la o distanţă de 2-3m de 

aceştia. Copiii de pe scăunele cântă în cor: 

  Deschide urechea bine, 

  Să vedem: ghiceşti ori ba? 

  Cine te-a strigat pe tine? 

  Hai, ghiceşte! Nu mai sta! 

La finalul versurilor, un copil indicat de profesor îl strigă 

pe cel aflat cu spatele, care trebuie să-l identifice numai după 

voce. Dacă a reuşit, copiii cântă: 

  Ai ghicit! Ai ghicit! 

  Mergi la loc! Eşti mulţumit! 

 Copilul pleacă pe scăunelul său, locul fiindu-i luat de cel 

ghicit. 

 Dacă nu a ghicit, rămâne pe loc, iar ceilalţi cântă: 

              N-ai ghicit! N-ai ghicit! 

   Stai pe loc! Eşti pedepsit! 

Indicaţii metodice: 
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 Dacă un copil are mai multe nereuşite, el este înlocuit. 

 

ÎN PĂDURE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea aptitunilor motrice                                                                                                                                          

Număr participanţi : 12 – 30 

Materiale necesare: scăunele 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii se deplasează în cerc, în şir câte unul, cântând şi 

executând exerciţii sugerate de versuri. 

   În pădure e frunziş, 

   În pădure e desiş. 

   Vântul leagănă uşor 

   Uite-aşa... 

• balansări ale braţelor întinse sus; 

              Mulţi copaci sunt buni de foc 

   Cu toporul: poc, poc, poc. 

• aplecări succesive ale trunchiului cu braţele întinse spre 

înainte palmele lipite; 

              Taie, taie ferăstrău 

   Şi retează lemnul meu! 

• înclinări spre înainte şi extensii ale trunchiului cu mişcări de 

îndoire şi întindere ale braţelor spre înainte; 

   Iarna stăm pe lângă foc 

   Cu părinţii la un loc 

   Şi poveşti noi ascultăm 

   Uite-aşa... 

• aşezaţi în ghemuit cu palmele cuprinzând capul.   

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate folosi în veriga de pregătire a organismului 

pentru efort alături de alte exerciţii specifice. 
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LAC – MAL 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie 

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 4 – 30 

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe un rând în spatele unei linii 
trasate pe sol care delimitează ,,lacul’’ şi ,,malul’’. La comanda 

profesorului ,,lac”, jucătorii sar înainte peste linie, iar la comanda 

,,mal”, sar în spatele liniei trasate pe sol. Profesorul alternează cât 

mai rapid cele două comenzi. Jucătorii care  greşesc comenzile  

sunt eliminaţi, câştigând jucătorul care rămâne ultimul în joc.  

Indicaţii metodice: 
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 Jocul se poate desfăşura în pregatirea organismului pentru 

efort dar şi la revenirea organismului după efort. 

 Pot fi declaraţi câştigători ultimii doi sau trei jucători 

rămaşi în joc sau jocul se poate termina fără câştigător. 
  

OCUPĂ SCĂUNELUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                          

Număr participanţi : 8 – 30 

Materiale necesare: scăunele 

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Sunt aşezate într-un cerc larg scăunele cu unul mai puţin 

decât numărul participanţilor la joc. Copiii se rotesc în jurul lor 

ţinându-se de mână şi cântând: ,, Roată, roată ne-nvârtim!” 

 La un moment dat, profesorul dă comanda: ,,La scaune!”, 

copiii încercând să ocupe câte un scaun. Cel care nu a reuşit să 

ocupe un loc, este eliminat. Jocul se reia cu încă un scaun scos 

din cerc şi tot aşa până rămân doi copii şi un scaun, câştigând cel 

care reuşeşte să îl ocupe. 

 

CUM PUTEM MERGE? 

 
Scopul jocului: dezvoltarea aptitudinilor motrice                                                                                                                                          

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
Copiii se deplasează în şir câte unul recitând şi executând 

exerciţii sugerate de versuri. 

• mers în cadenţă: 
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                            Merg soldaţi-n pas vioi, 

                            Tot aşa mergem şi noi. 

                            Stâng-drept! Stâng-drept! 

• mers pe vârfuri cu braţele întinse sus: 

                            Sunt acum un uriaş 

                           Pasul meu e cât doi paşi. 

                           unu, doi; unu, doi. 

• mers ghemuit:  

                           Pot să fiu şi un pitic, 

                           Ca să merg cu pasul mic. 

                           unu, doi, trei, patru; unu, doi ,trei, patru. 

• mers pe călcâie, cu braţele la spate: 

                            Moşul merge-ncetişor, 

                           Că-i bătrân şi toate-l dor. 

                           Of! Of! Of! 

• pas săltat: 

                             Iar ştrengarul face saltul 

                             De pe un picior pe altul. 

                             Hop! Hop! Hop! 

• sărituri pe ambele picioare: 

                             Vrăbiuţa la izvor 

                             Sare-n vârfuri şi uşor. 

                             Cip! Cip! Cip! 

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate folosi în veriga de pregătire a organismului 

pentru efort alături de alte exerciţii specifice. 

 

URSULEŢUL  ZBURĂTOR 
 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: jucărie legată cu o aţă  de un   

baston 
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Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior. 

Profesorul roteşte din interiorul cercului, pe deasupra elevilor, un 

ursuleţ legat cu o sfoară de un baston. Elevii încearcă prin săritură 

să prindă ursuleţul, câştigând jucătorul care a prins de trei ori 

ursuleţul. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul ridică sau coboară bastonul în funcţie de 

înălţimea jucătorilor. 

 

ACUL, AŢA ŞI HAINA 
 
Scopul jocului:  relaxarea organismului 

Număr participanţi: 12 – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt împărţiţi în două grupe apoximativ egale: o 

grupă formează un şir (acul şi aţa), copiii fiind aşezaţi cu mâinile 

pe umerii celui dinainte, iar jucătorii din cealaltă grupă sunt 

aşezaţi în cerc (haina), apucaţi de mâini cu faţa spre interior. 

Şirul de elevi (acul şi aţa) trebuie să treacă pe sub braţele 

ridicate ale celor care formează cercul, (haina) alternând astfel 

deplasarea în interiorul şi exteriorul cercului. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii care formează cercul trebuie să ridice braţele cât 

mai sus astfel încât să ajute ,,acul’’ să treacă cât mai uşor. 
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HIP!  HOP! 

 
Scopul jocului:                dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi:          4 – 30 

Materiale necesare:            

Spaţiul minim necesar:   L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:   
  Jucătorii sunt dispuşi în spatele liniei de plecare. La o 

anumită distanţă este trasată linia de sosire. La comanda ,,hip’’ 

copiii pornesc în alergare, iar la comanda ,,hop’’ stau nemişcaţi în 

ghemuit.  

 Comenzile se repetă câştigând cel care, alergând mai 

repede, ajunge primul. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul surprins de profesor la comanda ,,hop’’ în 

mişcare, se întoarce la linia de start, reluând traseul. 
 

VRĂBIUŢELE HARNICE 

 
Scopul jocului: consolidarea săriturilor  

 dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                     

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare: pietricele sau castane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 În centrul spaţiului de joc se desenează un cerc pe 

suprafaţa căruia se împrăştie mai multe pietricele sau castane care 

reprezintă ,,seminţele”. În jurul cercului, la distanţe egale de 

acesta, se desenează cercuri mici care sunt cuiburile în care stau 

,,vrăbiuţele” reprezentate de copii. La semnal, ,,vrăbiuţele” sar pe 

ambele picioare spre cercul mare de unde culeg câte o ,,sămânţă” 
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pe care o duc în alergare la ,,cuibul” propriu. La semnalul de 

încheiere a jocului, ,,vrăbiuţele” se aşază la propriul ,,cuib”  şi se 

numără ,,seminţele” fiecăreia, declarându-se câştigător copilul ce 

a reuşit să adune cele mai multe pietricele. 

Indicaţii metodice: 
 Se urmăreşte ca niciun copil să nu transporte mai mult de 

o pietricică la o cursă. 

 Cercul din centrul suprafeţei de joc are mărimea 

determinată de numărul de participanţi. 

 

TRANSPORTĂ COMOARA! 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 6 – 20  
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Materiale necesare: mingi, cutie 

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi aleatoriu într-un spaţiu marcat pe 

sol. Un jucător trebuie să transporte o ,,comoară’’, trecând prin 

spaţiul în care se află ceilalţi jucători, care vor arunca cu mingi 

înspre acesta. 

 Fiecare minge care nimereşte jucătorul ce transportă 

,,comoara’’ reprezintă un punct de penalizare pentru acesta. 

 Jucătorii vor transporta pe rând ,,comoara’’, câştigând 

jucătorul care are cele mai puţine puncte de penalizare.  

Indicaţii metodice: 
 Se  vor folosi mingi uşoare. 

 

ŢĂRANUL E PE CÂMP 

 
Scopul jocului: relaxare                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 15- 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii formează un cerc în mijlocul căruia se află un copil 

ales să fie ,,ţăranul”. 

 Jocul se desfăşoară pe versurile unui cântec pe care copiii 

îl interpretează. Pe rând, după fiecare vers care numeşte un 

personaj, sunt aleşi copii care vor reprezenta acel personaj şi care 

se alătură şirului ce se formează în interiorul cercului. Şirul se 

deplasează adăugând câte un nou personaj: ,, nevastă”, ,,copil”, 

,,dădacă”, etc. 

 Ţăranul e pe câmp / Ţăranul e pe câmp. 

 Ura drăguţa mea  / Ţăranul e pe câmp. 

 El are o nevastă / El are o nevastă, 
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           Ura drăguţa mea  / El are o nevastă, 

 Nevasta un copil / Nevasta un copil,           

            Ura drăguţa mea  / Nevasta un copil. 

 Copilul o dădacă / Copilul o dădacă, 

            Ura drăguţa mea  / Copilul o dădacă, 

 Dădaca un pisoi / Dădaca un pisoi, 

            Ura drăguţa mea  / Dădaca un pisoi, 

 Pisoiul prinde şoareci / Pisoiul prinde şoareci, 

            Ura drăguţa mea  / Pisoiul prinde şoareci 

 Şi şoarecii la brânză / Şi şoarecii la brânză, 

            Ura drăguţa mea  / Şi şoarecii la brânză, 

 Şi brânza la butoi/ Şi brânza la butoi 

            Ura drăguţa mea  / Şi brânza la butoi  

            Butoiul la maşină / Butoiul la maşină, 

            Ura drăguţa mea  / Butoiul la maşină, 

 Maşina la garaj / Maşina la garaj 

            Ura drăguţa mea  // Maşina la garaj 

La finalul cântecului, se destramă şirul format, copiii 

revenind pe cerc şi jocul reluându-se cu alţi copii aleşi pe 

parcursul cântecului. 

 

ZIUA ŞI NOAPTEA 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei  

 dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                     

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se deplasează în şir câte unul în jurul unui cerc 

trasat pe sol, în mers sau în alergare. La comanda ,,Ziua”, ies din 

formaţie şi se deplasează în afara cercului imitând diferite acţiuni 

(condusul maşinii, zborul albinelor, etc.). La comanda 
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,,Noaptea”, toţi participanţii se deplasează în cel mai scurt timp 

spre cerc unde se aşază ghemuit, înainte de un semnal sonor dat 

de profesor. Cei care nu reuşesc sunt eliminaţi din joc. 

Indicaţii metodice: 
 Cercul trebuie să fie suficient de încăpător pentru toţi 

participanţii. 
 

PISICA 

 

 
 
Scopul jocului:                dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi:         4 – 30 

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:   L – 4 m; l – 4 m  

Descrierea jocului: 
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Jucătorii se deplasează în spatele profesorului sprijinindu-

se pe mâini şi genunchi, imitând pisicuţele. Profesorul, cu spatele 

la grupul de copii, se întoarce brusc încercând să-i surprindă pe 

aceştia în mişcare. Copilul care este surprins în mişcare este 

eliminat din joc. Câştigă jucatorul care ajunge primul la linia de 

sosire.   

Indicaţii metodice: 
Jocul se poate desfăşura şi fără eliminarea jucătorilor, cel 

surprins în mişcare fiind întors cu trei paşi înapoi. 
 

ÎNCETUL CU ÎNCETUL SE FACE 

OŢETUL 

  
Scopul jocului: relaxare                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 6 – 20 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Un copil stă cu faţa la perete, iar ceilalţi sunt înapoia unei 

linii trasate pe sol la 7-8m distanţă de acesta. Odată cu rostirea 

propoziţiei ,,Încetul cu încetul se face oţetul”, copiii se 

deplasează către cel aflat la perete, care se întoarce brusc la 

finalul propoziţiei încercând să îi surprindă în mişcare. Copiii 

stau nemişcaţi atâta timp cât sunt priviţi de cel de la perete, cel 

care s-a mişcat trebuind să reia cursa de la linia de pornire. 

 Câştigă cel care ajunge primul la perete. 

 

IMITAŢII 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 8 – 30 
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Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt răspândiţi pe suprafaţa de joc cu faţa spre 

profesorul care dă diferite comenzi. De exemplu profesorul 

spune: ,,Pisica miaună”,  iar copiii vor imita mieunatul pisicii; 

apoi spune ,,Pisica sare” şi copiii sar asemeni unei pisici. Dacă 

se dă o comandă ce nu se potriveşte (de exemplu: ,,Pisica 

dansează”) copiii stau nemişcaţi aşteptând o altă comandă. Jocul 

continuă şi cu alte comenzi, copiii executând doar acele comenzi 

care se potrivesc.  

Cei care greşesc sunt eliminaţi din joc, câştigând cel care 

a fost cel mai atent. 

 

VULPEA ŞCHIOAPĂ 

 
Scopul jocului:            dezvoltarea rezistenţei  

    consolidarea săriturilor      

Număr participanţi:          6 – 30 

Materiale necesare:          cretă 

Spaţiul minim necesar:  L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului:                 
 Într-un colţ al terenului se trasează un cerc (vizuina 

vulpii). La o distanţă de 15-20m de vizuină, se desenează un 

dreptunghi (curtea). Se alege un jucător, căruia i se încredinţează 

rolul vulpii, ceilalţi jucători fiind ,,puii’’. ,,Vulpea” intră în 

,,vizuină’’, iar ,,puii” din ,,curte’’ încearcă să se apropie de ea 

strigând-o: 

Vulpe şchioapă, 

Vulpe şchioapă, 

                                       Nu ne prinzi. 

             ,,Puii” se apropie de ,,vizuină”, iar când sunt văzuţi de 

către  ,,vulpe”, aceasta face trei paşi, restul distanţei parcurgând-o 
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în sărituri într-un picior în încercarea de a  prinde ,,puii”. În 

momentul în care ,,puii” se află în siguranţă în ,,curte”, ,,vulpea” 

intră în ,,vizuină” şi jocul se reia. Ultimul jucător prins, preia 

rolul ,,vulpii’’. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul prins sau atins de ,,vulpe” înainte de a ajunge în 

dreptunghi, devine ajutorul ei, jocul continuând cu mai multe 

,,vulpi’’. 

 

SCHIMBĂ MINGILE! 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 6 –  30  

Materiale necesare: mingi mari, mingi mici 

Spaţiul minim necesar:    L – 6 m;  l – 5 m  
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Descrierea jocului: 
 Un jucător apără o zonă delimitată în interiorul căreia sunt 

împrăştiate mai multe mingi mici. Ceilalţi jucători au mingi mari 

cu care încearcă să intre în zona delimitată şi să schimbe mingile 

lor cu cele aflate în interiorul suprafeţei păzite. Pentru fiecare 

minge schimbată se acordă câte un punct. Jucătorii prinşi sunt 

închişi într-o ,,închisoare’’ valorând zece puncte. Jucătorii păzesc 

pe rând zona cu mingi, iar la finalul jocului se calculează punctele 

stabilindu-se câştigătorul. 

Indicaţii metodice: 
 Fiecare jucător apără zona delimitată timp de 3-4 minute.

  

PODUL DE PIATRĂ 

 
Scopul jocului: relaxare                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 3 m;  l – 3 m 

Descrierea jocului: 
 Sunt aleşi doi copii care formează ,,podul de piatră” 

aşezaţi faţă în faţă, cu braţele întinse sus şi palmele unite. Ei 

stabilesc în şoaptă câte o denumire pentru fiecare (ex: îngheţată şi 

ciocolată). Ceilalţi copii, în şir câte unul, trec pe sub ,,pod” 

cântând: 

   Podul de piatră s-a dărâmat. 

   A venit apa şi l-a luat. 

   Vom face altul pe mal în jos, 

   Altul mai trainic şi mai frumos! 

 La finalul cântecului, cei doi coboară brusc braţele, 

prinzând între ele pe acel copil care era sub ,,pod” şi-l întreabă: 

,,Ce vrei îngheţată sau ciocolată?”. După răspunsul dat, copilul 

se aşază în spatele celui care a ales denumirea preferată de el. 
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 Jocul se reia cu alte două denumiri şi tot aşa până ce toţi 

copiii ajung în spatele celor doi. 

 

ŞARPELE ÎŞI URMĂREŞTE COADA 

 

 
 
Scopul jocului:               dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi:         8 – 30 

Spaţiul minim necesar:   L – 4 m; l – 4 m  

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt aşezaţi în şir, unul înapoia celuilalt. Primii 

jucători din şir se deplasează în aşa fel încât să-i atingă pe ultimii 

care fac tot posibilul ca, prin deplasare să nu fie atinşi de primii. 

Indicaţii metodice: 
Şirul va fi împărţit în două echipe, prima jumătate a 

şirului fiind echipa prinzătorilor.  
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Pentru a evita deplasarea jucătorilor într-un singur sens, la 

semnalul profesorului jucătorii schimbă sensul de deplasare. 

 

OMUL NEGRU 

 
Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei 

 dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Se aleg din rândul copiilor ,,omul negru” şi un ajutor al 

acestuia. Cei doi stabilesc în şoaptă o oră. Ajutorul, împreună cu 

ceilalţi copii, se rotesc în jurul ,,omului negru” apucaţi de mîini      

cântând: ,,Ora unu a sosit, omul negru n-a venit! Ora două a 

sosit, omul negru n-a venit!...” până se ajunge la ora stabilită cu 

,,omul negru” (ex: ora patru) şi atunci ajutorul strigă  ,,Ora patru 

a sosit, omul negru a venit!”. La auzul acestor cuvinte, copiii 

trebuie să fugă, iar cel care a fost prins de ,,omul negru” îi va lua 

locul în runda următoare. 

 

RÂNDUNICĂ MUTĂ-ŢI CUIBUL! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi : 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt grupaţi câte trei: doi unul înaintea celuilalt, 

apucaţi de mâini, formează ,,cuibul” unde stă al treilea care este 

,,rândunica”. Un copil sau doi rămaşi fără ,,cuib”, aleargă printre 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

172 

grupurile astfel formate. La comanda profesorului ,,Rândunică, 

mută-ţi cuibul!” toate ,,rândunelele”, inclusiv cele fără ,,cuib”, 

caută să ocupe un ,,cuib’’, altul decât cel ocupat anterior. Cei care 

rămân fără ,,cuib’’ primesc pedepse amuzante şi jocul continuă. 

 După un timp se schimbă rolurile în aşa fel încât toţi 

copiii să îndeplinească rolul de rândunică.  

 

MOŞ MARTIN STĂ NEMIŞCAT 

 

 
 

Scopul jocului:  liniştirea organismului  

Număr participanţi:         4  – 30  

Materiale necesare:         

Spaţiul minim necesar:   L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
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 Jucătorii sunt  aşezaţi în cerc ţinându-se de mâini. În 

interiorul cercului un copil (Moş Martin) stă  ghemuit cu faţa 

ascunsă în palme. Copiii care formează cercul ţopăie în jurul lui 

cântând:       

 În poiană ţopăim,  

 Îl aşteptăm pe Moş Martin. 

 Iată-l! Iese din bârlog! 

Trebuie să stăm pe loc! 

   Când copiii pronunţă ultimul cuvânt, ,,Moş Martin’’ se 

ridică, iar restul copiilor încearcă să stea nemişcaţi. ,,Moş 

Martin’’ îi urmăreşte pe fiecare în parte şi stabileşte care dintre 

copii a reuşit să stea nemişcat, acesta luându-i locul şi devenind 

astfel ,,Moş Martin’’. 

 

NU RÂDE! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea stăpânirii de sine                                                                                                                                            

Număr participanţi : 6 – 30 

Materiale necesare: baston 

Spaţiul minim necesar: L – 3 m;  l – 3 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt aşezaţi în cerc în jurul unui copil numit 

,,vrăjitor” care învârte un baston şi se strâmbă determinându-i pe 

ceilalţi să râdă. La un moment dat, ,,vrăjitorul” îndreaptă bastonul 

spre un jucător care trebuie să înceteze râsul, ceilalţi continuând 

să se distreze şi încercând să îl corupă. Dacă cel ales nu se abţine, 

este eliminat şi i se dă o ,,poruncă hazlie’’. 

 

PRINDE COADA VULPII! 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Număr participanţi: 10 – 30 
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Materiale necesare: eşarfe 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 8m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul este împărţit în două grupe. Jucătorii dintr-o 

grupă (vulpile) aleargă în spaţiul de joc cu câte o eşarfă lungă pe 

care o ţin de un capăt trăgând-o pe sol şi ferind-o de componenţii 

celeilalte grupe care încearcă să prindă ,,coada vulpii’’. Cel care 

reuşeşte schimbă rolul cu ,,vulpea” care a fost prinsă de ,,coadă”. 
 

ARUNCĂTORII 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării   

  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare:  mingi, piscină gonflabilă sau cutie 
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Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 5 m  

Descrierea jocului: 
 Într-o jumătate a terenului de volei, jucătorii sunt aşezaţi 

într-o formaţie neordonată cu faţa orientată spre fileu, la 2-3m de 

acesta. În cealaltă jumătate este aşezată o piscină gonflabilă sau o 

cutie. Jucătorii vor încerca să arunce mingea peste fileu astfel 

încât aceasta să rămână în interiorul piscinei. 

Indicaţii metodice: 
 Mingile vor fi returnate pe sub fileu de către profesor. 

 

JOCUL FULGILOR DE PĂPĂDIE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea capacităţii pulmonare  
    relaxare                                  
Număr participanţi:      12 – 30 

Materiale necesare: păpădii  

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Fiecare jucător are câte o păpădie. La semnalul 

profesorului, jucătorii suflă în păpădie şi încearcă să  menţină 

astfel cât mai mult în aer puful.  

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura în special la revenirea 

organismului după efort. 

 

MELCUL 

 
Scopul jocului: relaxare                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi : 10 – 20 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 
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Descrierea jocului: 
 Copiii sunt în cerc apucaţi de mâini. Odată cu începerea 

cântecului ,,Melc, melc codobelc”, cercul se desprinde într-un 

punct şi, începând cu unul din capete, se imprimă o formă de 

spirală care se restrânge din ce în ce mai mult până la finalul 

cântecului: 

                        Melc, melc codobelc 

  Scoate coarne boureşti 

  Şi te du la baltă 

  Şi bea apă caldă 

  Şi te du la Dunăre 

  Şi bea apă tulbure 

  Şi te suie pe buştean 

  Şi mănâncă leuştean 

  Şi te suie pe butuc 

  Şi bea apă din uluc. 

Cântecul se reia şi copiii se rotesc în sens invers până 

ajung din nou în formaţie de cerc. 

     

PISICA LA PÂNDĂ 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 10 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 6 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt împărţiţi în două grupe: ,,pisicile” şi 

,,şoriceii”. ,,Pisicile” stau în spatele unei linii trasate pe sol, iar 

,,şoriceii” formează un cerc la 5-6m distanţă. 

,,Şoriceii” se rotesc în cerc cântând: 

  Când pisica nu-i acasă, 

  Şoarecii joacă pe masă. 

  De ea poţi să te fereşti, 
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  Dacă poţi s-o păcăleşti. 

 Între timp, ,,pisicile” se deplasează pe genunchi şi palme 

spre ,,şoricei”, iar la finalul cântecului se ridică în picioare şi 

încearcă să prindă ,,şoricei” care să le ia locul. 

 Jocul se reia cu rolurile schimbate pentru cei care au fost 

prinşi. 

 

PISICA ŞI ŞORICELUL 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 10 – 30  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 12 m;  l – 6 m  

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior, apucaţi 

de mâini, cercul format fiind deschis în două zone de trecere. Un 

jucător va fi numit pisică şi trebuie să-l prindă pe un altul numit 

şoricel, alergând după acesta atât în interiorul cât şi în exteriorul 

cercului. Copiii care formează cercul ajută ,,şoricelul’’ să treacă 

pe sub braţele lor şi împiedică trecerea ,,pisicii’’ prin coborârea 

braţelor. Atât ,,pisica’’ cât şi ,,şoricelul’’ pot pătrunde liber prin 

zonele de trecere. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă ,,pisica’’ nu prinde ,,şoricelul’’ timp de un minut, 

rolurile se vor schimba. 
 

STICLUŢA CU OTRAVĂ 
 

Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei  

 dezvoltarea vitezei                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Copiii sunt aşezaţi în semicerc în poziţia şezând cu 

picioarele încrucişate. Înaintea lor la 2m distanţă, stă 

conducătorul de joc ales din rândul copiilor. Conducătorul strigă 

,,Sticluţa, sticluţa cu…( ex: apă sau oţet, etc.)”. Dacă zice  

,,Sticluţa cu otravă!’’, atunci copiii fug în spaţiul de joc, în timp 

ce conducătorul încearcă să prindă unul dintre ei care îl va 

înlocui. 
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CĂMILA 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 3  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
  Jocul constă în deplasarea a trei jucători sau sub formă de 

concurs între două echipe a câte trei jucători astfel: primul jucător 

în poziţia stând, al doilea cu trunchiul îndoit cu capul în zona 

lombară a primului şi cu braţele în jurul mijlocului acestuia, al 

treilea aşezat pe spatele celui de-al doilea şi cu mâinile pe umerii 

primului.  

Indicaţii metodice: 
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 Jucătorii vor fi grupaţi în funcţie de particularităţile fizice 

ale acestora. 

 

LUPTA VOINICILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2 – 6   

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 3 m; l – 3 m  

Descrierea jocului:          
 Jucătorii, dispuşi câte unul înaintea celuilalt cu mâinile la 

spate într-un dreptunghi trasat pe sol, încearcă să dezechilibreze 

adversarul prin împingeri repetate la nivelul pieptului, 

determinându-l astfel să iasă din spaţiul delimitat. 
 

MAŢELE ÎNCURCATE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea mobilităţii 

Număr participanţi: 4 – 8 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători formează un cerc, de mâini apucat, 

cu faţa spre exteriorul cercului. Pe rând, jucătorii încearcă să-şi 

treacă segmentele corpului printre braţele coechipierilor, fără ca 

aceştia să îşi desprindă mâinile. La un moment dat, când toate 

segmentele sunt ,,încurcate” şi jocul nu mai poate continua, se 

reia acţiunea în sens invers. 

Indicaţii metodice:  
 Jocul se desfăşoră fără ca participanţii să îşi desprindă 

mâinile. 
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CARUL ROMAN 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 4  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
  Jocul constă în deplasarea a patru jucători sau, sub formă 

de concurs, a două echipe a câte patru jucători, astfel: doi jucători 

în stând, de umeri apucat; al treilea jucător cu trunchiul aplecat 

înainte, cu capul între primii doi şi braţele în jurul şoldurilor 

acestora; al patrulea jucător aşezat pe spatele celui de-al treilea 

ţinându-se prin exterior de mâini cu primii doi.  

Indicaţii metodice: 
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 Profesorul are în vedere ca echipele să fie constituite în 

funcţie de particularităţile jucătorilor. 
Variantă: 
 Jucătorul transportat stă în picioare, cu tălpile pe 

omoplaţii jucătorului care transportă. 

 

LAPTE GROS 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 4 – 8 

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 4 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este împărţit în două echipe numeric 

egale, iar după tragerea la sorţi se stabileşte echipa în atac, 

respectiv cea în apărare. Jucătorii echipei în apărare sunt dispuşi 

pe un şir, cu trunchiul îndoit şi tâmplele între genunchii 

jucătorului din faţă. Primul component al echipei în apărare se 

poziţionează cu fruntea în palmele unui jucător martor. Jucătorii 

echipei în atac execută pe rând o săritură pe spatele jucătorilor în 

apărare, după ce fiecare strigă „Lapte gros”. După ce a sărit 

ultimul jucător, acesta arată un număr de la unu la trei, iar primul 

jucător al echipei în apărare trebuie să ghicească numărul. 

Jucătorul martor confirmă numărul indicat, iar, dacă acesta nu 

este ghicit, jocul continuă. În cazul în care numărul indicat este 

ghicit, echipa din apărare trece în atac şi jocul continuă. 

 Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit de profesor.  

Indicaţii metodice: 
 În situaţia în care un jucător al echipei aflate în atac atinge 

solul, echipa proprie trece în apărare, iar în situaţia în care echipa 

în apărare se prăbuşeşte jocul se reia. 

 Jocul este recomandat copiilor cu vârste de peste 15 ani. 
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MINIBASEBALL 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 1 – 6  

Materiale necesare:  crosă, minge     

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii trebuie să nimerească cu o crosă o minge 

aruncată de un alt jucător sau de un dispozitiv. Câştigă jucătorul 

care reuşeşte să trimită mingea cel mai departe.  

Indicaţii metodice: 
 Este indicat ca mingea să fie dintr-un material uşor. 

Variantă: 
 Jucătorii vor trebui să trimită mingea cât mai aproape de 

un reper prestabilit (steguleţ, minge). 
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ÎNFĂŞURAREA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 2    

Materiale necesare: frânghie sau cordon 

Spaţiul minim necesar: L – 5 m; l – 3 m  

Descrierea jocului:   
 Doi jucători se leagă de câte un capăt al unei frânghii al 

cărei mijloc este marcat printr-un semn colorat sau un nod. La un 

semnal, cei doi, ţinând braţele sus, se învârt spre mijlocul 

frânghiei înfăşurând-o  în jurul taliei. Cel care ajunge primul la 

semnul din mijloc cu frânghia strâns şi corect înfăşurată, este 

declarat câştigător.       

Indicaţii metodice 
 La startul acţiunii de înfăşurare, frânghia trebuie să fie 

bine întinsă între cei doi.  

 

BÂZA 

 
Scopul jocului:  relaxare 

Număr participanţi: 3 – 6 

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Un jucător numit ,,bâză” se află în poziţie de stând cu 

braţul drept pe sub axilă şi îşi acoperă din lateral ochii, cu palma 

mâinii stângi. Ceilalţi jucători încearcă, pe rând şi aleatoriu, să 

atingă palma jucătorului ,,bâză”. Acesta numeşte un jucător care 

consideră că l-a atins pe palmă. Dacă este ghicit, acesta devine 

,,bâză” şi jocul continuă până la un semnal al profesorului. 

Indicaţii metodice: 
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 Palma  jucătorului ,,bâză” nu se loveşte cu pumnul. 

 ,,Bâza’’ este înlocuită în cazul în care nu ghiceşte în 3 min 

niciun jucător.  

 

ŞENILA TANCULUI 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

dezvoltarea mobilităţii 

Număr participanţi: 4  – 10   

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
  Patru sau mai mulţi jucători se deplasează pornind din 

următoarea poziţie: depărtat trunchiul aplecat înainte cu mâna 

dreaptă apucată de mâna stângă a jucătorului dinainte, iar  stânga  
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se trece printre picioare,  apucând mâna dreaptă a celui din spate. 

O parte dintre jucători sunt în picioare, iar o parte în culcat dorsal, 

alcătuind astfel o formaţiune asemănătoare cu şenila unui tanc. 

Jucătorii se rostogolesc pe rând ţinându-se de mâini, alternând 

poziţia stând depărtat cu poziţia de culcat dorsal, picioarele 

depărtate,  imprimând astfel o mişcare de rotaţie întregii ,,şenile” 

a ,,tancului’’. 

Indicaţii metodice: 
 Este  indicat ca jocul să nu se defăşoare pe o suprafaţă 

dură, iar jucătorii să aibă o bună mobilitate. 

 

COARDA  

 
Scopul jocului: consolidarea săriturilor                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 2 – 4 

Materiale necesare: corzi 

Spaţiul minim necesar: L – 2 m;  l – 2 m 

Descrierea jocului: 
 Se execută diferite tipuri de sărituri cu coarda într-o 

ordine cronologică prestabilită. Exemplu: 

• o săritură cu picioarele apropiate; 

• două sărituri cu braţele încrucişate; 

• trei sărituri cu picioarele încrucişate; 

• două sărituri pe un picior, două sărituri pe celălalt picior; 

• cinci sărituri spre înapoi; 

• şase sărituri pe acelaşi picior; 

• şapte sărituri alternând picioarele apropiate cu picioarele 

depărtate; 

• opt sărituri cu alternarea unui picior cu celălalt; 

• nouă treceri ale corzii pe sub vârful picioarelor continuând cu 

trecerea pe sub călcâie; 

• zece sărituri libere. 
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 Cel care greşeşte îşi întrerupe şirul săriturilor fiind 

înlocuit cu un alt copil. Fiecare îşi reia concursul de la poziţia 

unde a greşit.  

 Câştigă cel care reuşeşte primul executarea celor zece 

tipuri de sărituri. 
 

MINIGOLF 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 1 – 6  

Materiale necesare: crosă, minge de golf, steguleţ      

Spaţiul minim necesar:     L – 30 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
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  Dintr-o anumită zonă, jucătorii lovesc mingea de golf, 

astfel încât să o introducă din cât mai puţine lovituri într-o  gaură 

care se află la 20-25m. 

Indicaţii metodice: 
 În jurul jucătorului care loveşte mingea trebuie păstrată o 

zonă de siguranţă. 

 

ÎMPĂRATE, ÎMPĂRATE...! 

 
Scopul jocului: relaxare                                                                                                                                                                                      

Număr participanţi: 3 – 6 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Un copil (împăratul) stă pe scăunel la distanţă de 7-8m de 

ceilalţi, dispuşi în linie. Aceştia rostesc pe rând  întrebarea: 

,,Împărate, împărate câţi paşi îmi dai?”. ,,Împăratul” dă fiecărui 

jucător câte un răspuns care determină felul în care se va deplasa 

către el. Exemple: 

• paşi de furnică: talpa piciorului stâng în prelungirea tălpii 

piciorului drept; 

• paşi de uriaş: paşi cât mai mari; 

• paşi de rac: paşi spre înapoi. 

 ,,Împăratul” este cel care hotărăşte şi numărul de paşi 

pentru fiecare.  

 Câştigă jucătorul care ajunge primul la ,,împărat”. 
 

OBLIGATA LA COŞ 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării la coş 

Număr participanţi: 2  – 8 

Materiale necesare: minge, coş baschet 
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Spaţiul minim necesar:     L – 3 m;  l – 3 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii  sunt dispuşi pe un şir, în spatele unei linii trasate 

la 5m de panoul de baschet. Primul jucător din şir aruncă mingea 

de baschet spre coş. În cazul în care reuşeşte să puncteze, îl 

,,obligă” pe următorul jucător să facă acelaşi lucru. Dacă 

jucătorul ,,obligat” ratează, este eliminat din joc, iar dacă acesta 

punctează, îl  ,,obligă” pe următorul, jocul continuând în acest fel.  

 Câştigă jucătorul care rămâne ultimul în joc. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte procedeul de aruncare la coş în 

funcţie de caracteristicile participanţilor. 

 

ŢURCA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare: baston de gimnastică, băţ de  

    ştafetă 

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 8 m  

Descrierea jocului: 
 Se trasează un cerc în interiorul căruia se află un jucător 

cu bastonul de gimnastică de un capăt apucat cu ambele mâini. 

Celălalt jucător, la distanţa de 3m de cerc, încearcă să arunce 

băţul de ştafetă în interiorul cercului, iar cel din interior încearcă 

să-l respingă cu propriul baston. Dacă băţul de ştafetă cade în 

interiorul cercului, cel care a aruncat câştigă un punct, dacă acesta 

este respins, punctul este câştigat de cel din cerc, iar rolurile se 

schimbă. 

 Câştigă jucătorul care acumulează primul trei puncte.  

Indicaţii metodice: 
 Băţul de ştafetă se aruncă de la nivelul genunchiului. 
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MINGEA PLIMBĂREAŢĂ 

 

 
 
Scopul jocului:  relaxare 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare: minge plastic, sfori 

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
  Doi jucători poziţionaţi unul în faţa celuilalt trag 

consecutiv în lateral de două sfori trecute printr-o minge de 

plastic, astfel încât mingea să se deplaseze de la unul la altul pe 

sfori. 
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GHICEŞTE! 

 
Scopul jocului:  relaxare, amuzament  

Număr participanţi: 4  – 6 

Materiale necesare: eşarfă 

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii  sunt dispuşi pe un cerc apucaţi de mâini, cu faţa 

spre interior. Un jucător în interiorul cercului este legat la ochi cu 

o eşarfă. Jucătorii care formează cercul îşi schimbă între ei 

locurile. Jucătorul legat la ochi atinge un jucător de pe cerc, 

trebuind să-l recunoască prin pipăire. Dacă-l ghiceşte, acesta îi ia 

locul şi jocul continuă. În caz contrar, jucătorul legat la ochi 

primeşte un ,,premiu hazliu”.  
 

FRIPTA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie  

Număr participanţi: 2 

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Doi jucători sunt dispuşi unul înaintea celuilalt, fiecare cu 

braţele întinse înainte, palmele în sus. Jucătorul care se află în 

atac aşază palmele sub palmele adversarului şi încearcă să atingă 

palma acestuia, câştigând astfel un punct. Cel care se apără se 

fereşte trăgând palma în orice direcţie. 

 Câştigă jucătorul care acumulează cele mai multe puncte 

într-un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Pentru a deruta adversarul, se poate simula atacul. 
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Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu palmele ambilor participanţi 

orientate spre sol sau un jucător cu palmele în sus, iar celălalt 

spre sol. 

Variantă: 
 Jocul se poate desfăşura între cei doi participanţi şi cu o 

palmă orientată în sus, iar cealaltă palmă orientată spre sol. 

 

SARI PRIN CERC 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 2 – 6  

Materiale necesare: cercuri       

Spaţiul minim necesar:    L – 2 m;  l – 1 m  
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Descrierea jocului: 
  Doi sau mai mulţi jucători execută sărituri alternativ cu 

două cercuri.  

 Câştigă jucătorul care a executat mai multe sărituri într-un 

timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor sări prin cerc executând o acţiune 

asemănătoare cu săritura la coardă. 

 

MEMOREAZĂ! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea memoriei, relaxare 

Număr participanţi: 2 –  8 

Materiale necesare: o masă, diferite obiecte  

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Se aşază pe o masă diferite obiecte, apoi se acoperă cu o 

faţă de masă. Fiecare jucător are hârtie şi creion. Se ridică faţa de 

masă de pe obiecte timp de 10-15 secunde. Jucătorii trebuie să 

privească foarte atent obiectele. 

     Este declarat câştigător cel care poate să noteze din memorie 

cele mai multe obiecte de pe masă. 

 

SCRIMĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
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 Cei doi jucători sunt dispuşi unul înaintea celuilalt. La 

începutul jocului, aceştia se salută printr-o strângere de mână. 

Fiecare jucător încearcă să-şi atingă adversarul, cu degetul 

arătător, menţinând poziţia de mâini apucat, prin acţiuni de 

împingere-tragere în orice direcţie. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să îşi atingă adversarul cu 

degetul arătător de mai multe ori.  

Indicaţii metodice: 
 Să se evite zonele sensibile. 

   

POPICELE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 2 – 6  

Materiale necesare: popice, minge plastic       
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Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii vor trimite pe rând, prin rostogolire, o minge de 

plastic către 6-12 popice poziţionate la 5-6m de aceştia. 

 Câştigă jucătorul care răstoarnă toate popicele din cât mai 

puţine încercări.  

 

BOX 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare: 2 mănuşi de box  

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Cei doi jucători sunt dispuşi unul înaintea celuilalt, fiecare 

cu câte o mănuşă de box pe mâna dreaptă, iar cu braţul stâng 

apucă amândoi încheietura mâinii drepte a adversarului. Fiecare 

jucător încearcă să-şi atingă adversarul, cu mănuşa de box, prin 

acţiuni de împingere-tragere în orice direcţie. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să îşi atingă adversarul cu 

mănuşa de mai multe ori.  

Indicaţii metodice: 
 Acţiunea de împingere a mâinii adversarului trebuie 

făcută doar cu ajutorul braţului care cuprinde încheietura mâinii.                                                                                                                                                                
 

LA ŢINTĂ 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării 

Număr participanţi: 2  – 6 

Materiale necesare: un pahar de plastic, minge de tenis 

    de câmp, scaun  
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Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, legaţi la ochi, sunt dispuşi pe o linie, fiecare cu 

câte o minge de tenis de câmp. În spatele lor, pe scaun se aşază 

un pahar pe jumătate cu apă. La semnalul profesorului, aceştia 

execută 10 paşi înainte, după care efectuează o întoarcere la 

stânga-mprejur şi fiecare aruncă mingea de tenis de câmp spre 

paharul cu apă, cu sarcina de a-l doborî. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să ţintească paharul. 

Indicaţii metodice: 
 În executarea celor 10 paşi, jucătorii pot număra cu voce 

tare. 
 

DOMINO DIN AŞEZAT 

 
Scopul jocului:  coordonarea mişcărilor 

Număr participanţi: 4  – 10 

Materiale necesare: bănci de gimnastică  

Spaţiul minim necesar:     L – 3 m;  l – 3 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt aşezaţi pe banca de gimnastică, fiecare 

aşezând mâinile pe picioarele colegilor din lateral. Jucătorii din 

extremităţile şirului aşază palma din exterior pe propriul picior. 

La semnalul profesorului, dintr-o extremitate stabilită iniţial, 

fiecare jucător execută succesiv câte o bătaie a palmei pe piciorul 

colegului până la extremitatea care execută două bătăi, cursa 

reluându-se în sens invers. Cel care greşeşte ridicând palma 

înainte de a-i veni rândul,  este eliminat din joc. 

 Câştigă jucătorul care rămâne ultimul în joc. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul impune tempoul în care se desfăşoară jocul. 
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FARFURIILE ZBURĂTOARE 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2 – 10 

Materiale necesare: farfurii zburătoare       

Spaţiul minim necesar:     L – 20 m;  l – 10 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii sunt dispuşi pe un rând în spatele unei linii de 

aruncare. La semnal, aceştia vor lansa fafuriile zburătoare în 

aceeaşi direcţie, câştigând elevul care a aruncat cel mai departe. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor lansa mai întâi individual pentru a deprinde 

aruncarea. 

Variantă: 
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 Jocul poate fi câştigat şi de cel a cărei farfurie se menţine 

în aer cel mai mult timp. 

 

PÂNĂ LA 21  

 
Scopul jocului:  consolidarea deprinderilor specifice 

 jocului de baschet 

Număr participanţi: 2  – 4 

Materiale necesare: minge, coş baschet 

Spaţiul minim necesar:     L – 3 m;  l – 3 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe un şir, în spatele unei linii de 

aruncare trasate la 5m de panoul de baschet. Primul jucător din şir 

aruncă mingea de baschet la coş, după care aleargă spre panou 

încercând să prindă mingea, înainte ca aceasta să atingă de două 

ori solul. Apoi jucătorul are voie să execute un singur pas în orice 

direcţie, după care efectuează o a doua aruncare la coş. Prima 

aruncare reuşită valorează trei puncte, a doua aruncare reuşită 

valorează un punct. Jucătorii vor arunca pe rând spre coşul de 

baschet, câştigând cel care acumulează primul 21 de puncte.  

Indicaţii metodice: 
 În cazul în care un jucător punctează din ambele aruncări, 

aruncă la coş până la o eventuală nereuşită. 

 

PIETRELE 

 
Scopul jocului: dezvoltarea  îndemânării 

dezvoltarea vitezei de reacţie 
Număr participanţi: 2 – 4 

Materiale necesare: 5 pietre de mărimea unui ou de 

    prepeliţă      
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Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii participanţi se găsesc în poziţia aşezat, formând 

un cerc. Unul dintre jucători aruncă pietrele pe sol, culege o 

piatră pe care o aruncă în sus, ia cu aceeaşi mână  o altă piatră de 

pe sol prinzând apoi piatra aruncată anterior. Dacă reuşeşte acest 

lucru, jucătorul continuă în acelaşi fel până ce a terminat de cules 

pe rând toate pietrele de pe sol. În situaţia în care piatra aruncată 

în sus este scăpată din mână şi atinge solul, jocul este continuat 

de un alt participant. 

  Câştigă jucătorul care culege toate pietrele de pe sol. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă un jucător scapă piatra din mână, el va relua jocul de 

la început atunci când îi vine rândul. 

Variantă:  
După ce pietrele au fost culese una câte una de pe sol, 

acestea pot fi grupate şi câte două sau câte trei. 

 

SĂRITURA CU PRĂJINA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2  – 8 

Materiale necesare: prăjină, ruletă 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii  sunt dispuşi pe un şir, primul jucător ţinând o 

prăjină cu ambele mâini. După un elan de 3-5 paşi se execută o 

săritură în lungime, profesorul măsurând lungimea săriturii cu 

ajutorul unei rulete. Fiecare jucător sare cu prăjina, câştigând 

jucătorul care sare cel mai departe. 

Indicaţii metodice: 
 Se foloseşte o prăjină rezistentă, dintr-un material flexibil. 
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PALMA VOINICULUI 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 7 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului: 
  Jucătorii sunt grupaţi câte doi, unul înaintea celuilalt, 

palmă în palmă. La semnal aceştia încearcă să învingă adversarul 

prin împingerea palmelor. 

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să-şi deplaseze adversarul. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor fi grupaţi în funcţie de particularităţile fizice 

ale acestora. 
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PRINDE MONEDA! 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei de reacţie 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare: monede    

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Un jucător ţine în palmă o monedă, celălalt îi acoperă 

palma şi implicit moneda cu dosul palmei sale. La un semnal, 

printr-o mişcare fulgerătoare, se încearcă recuperarea monedei de 

la adversar, acesta având sarcina de a strânge mâna cât mai rapid, 

rămânând astfel în posesia monedei. În situaţia în care moneda 

este recuperată de la adversar, încercarea sa valorează două 

puncte, iar în situaţia în care nu se recuperează moneda de la 

adversar, se contabilizeză un punct pentru jucătorul care rămâne 

în posesia monedei. 

 Câştigă jucătorul care ajunge primul la 10 puncte. 

Indicaţii metodice: 
 Moneda se ţine pe palma întinsă.  

 În cazul în care moneda cade ambii jucători au câte un 

punct.  
 

CINE AJUNGE PRIMUL? 

 
Scopul jocului: dezvoltarea vitezei                                                                                                                                         

Număr participanţi: 2 – 6 

Materiale necesare:          scaune, sfori 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii, grupaţi pe perechi, se aşază pe două scaune, 

spate în spate, la 1m distanţă unul de celălalt. Pe sub cele două 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

204 

scaune se trece o sfoară. La semnal, ambii jucători se ridică şi 

aleargă ocolind scaunele o dată sau de două ori (după cum se 

stabileşte anterior), în sensul acelor de ceasornic. Primul care se 

aşază pe scaunul propriu, apucă de capătul sforii şi o trage spre el. 

Cel care a reuşit acest lucru câştigă întrecerea. 

Indicaţii metodice: 
 Dacă jucătorii prind simultan capetele funiei este 

declarată egalitate. 
 

TRĂSURICA 

 

 
 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 10 m;  l – 2 m  
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Descrierea jocului: 
  Doi jucători stau unul înaintea celuilalt cu faţa orientată 

spre aceeaşi direcţie, cel din spate ţinând de articulaţiile mâinilor 

pe cel dinainte. Jucătorul dinainte încearcă să se deplaseze 

ridicând genunchii, iar cel din spate opune rezistenţă. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul din spate îşi va adapta rezistenţa în funcţie de 

posibilităţile primului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

207 

 

 

 

 

 

 
JOCURI  ÎN ZĂPADĂ 
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BULGĂRELE URIAŞ 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: cronometru  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se găsesc în spaţiul de joc, iar la un semnal încep 

să formeze un bulgăre de zăpadă prin rostogolire. După un timp 

prestabilit, jocul încetează, câştigând jucătorul care reuşeşte să 

construiască cel mai mare bulgăre de zăpadă. 

Indicaţii metodice: 
Pentru obiectivitatea  rezultatului, se poate ca bulgărele să 

fie măsurat în circumferinţă.  
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LEAPŞA PRINTRE SĂNII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  steguleţe, sănii 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Cu steguleţe se delimitează clar spaţiul de joc, unde se 

găsesc săniuţele, dispuse neordonat. Se alege un jucător care are 

sarcina de a-i prinde pe ceilalţi, aceştia deplasându-se printre 

săniuţe ocolindu-le. În cazul în care un jucător este prins, acesta 

devine prinzător, iar, dacă după un timp nu este prins niciun 

jucător, profesorul numeşte pe altul care trebuie să prindă. 

Indicaţii metodice: 
Jucătorilor nu le este permis să sară peste săniuţe, dacă se 

întâmplă acest lucru profesorul poate elimina jucătorul timp de un 

minut, după care acesta reintră în joc. 

 

AZVÂRLE BULGĂRELE  

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: pix, hârtie  

Spaţiul minim necesar: L – 40 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, înapoia unei linii trasate pe 

zăpadă. Pe rând, jucătorii aruncă câte un bulgăre de zăpadă, 

câştigând echipa ai cărei jucători au însumat cea mai mare 

distanţă. 

Indicaţii metodice: 
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Profesorul are în vedere formarea unor echipe echilibrate 

valoric.  

 

SĂNIUŢA TELEGHIDATĂ 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

Număr participanţi: 4 – 12 

Materiale necesare:         săniuţe, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şir,  în spatele unei linii trasate pe 

zăpadă, la 5-6m de linie aflându-se un jalon. Fiecare jucător îşi ia 

elan în spaţiul de lansare cuprins între linie şi jalon, încercând să 

împingă săniuţa cât mai departe. 
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 Câştigă jucătorul care lansează săniuţa la distanţa cea mai 

mare.  

Indicaţii metodice: 
 Pentru obiectivitatea rezultatelor este indicat să fie 

folosită aceeaşi săniuţă. 

 

ÎNTRECEREA PE ZĂPADĂ 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei                    

Număr participanţi: 12 – 30 

Materiale necesare: cronometru 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 25 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii aşezaţi în cerc, cu faţa spre interior, formează 

două cercuri concentrice. Jucătorii care formează cercul exterior 

(alergătorii) se întrec alergând în jurul celuilalt cerc. Jucătorii 

aleargă încercând să-i depăşească pe cei dinaintea lor, 

eliminându-i astfel din joc. 

 Câştigă jucătorii rămaşi în cursă la semnalul final al 

profesorului. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul dozează timpul de alergare în funcţie de 

particularităţile şi nivelul de pregătire al jucătorilor. 

  După un timp profesorul va alterna jucătorii care aleargă. 
 

JOCUL FOCILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei  

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 
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Descrierea jocului: 
              Jucătorii sunt împărţiţi pe perechi, unul înaintea 

celuilalt, în interiorul unui cerc trasat pe zăpadă. La un semnal, 

jucătorii încearcă să îşi împingă adversarul, fără a se folosi de 

braţe, în afara cercului prin acţiuni repetate de împingere cu 

ajutorul trunchiului. 

 Cel care a reuşit să îşi împingă adversarul afară din cerc 

câştigă jocul.   

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii trebuie să ţină braţele îndoite, mâinile la spate. 

În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor. 

 

LA VÂNĂTOARE! 
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Scopul jocului:  consolidarea aruncării  

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:         jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
             Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, fiecare echipă 

fiind aşezată înapoia lungimilor unui dreptunghi, marcat cu  

jaloane. La semnalul profesorului, echipele încep să arunce cu 

bulgări de zăpadă spre adversari fără a intra în dreptunghi. 

Jucătorul ţintit este eliminat, părăsind spaţiul de joc.  

 Câştigă echipa care, după un anumit timp prestabilit,  are 

cei mai mulţi jucători rămaşi în joc. 

Indicaţii metodice:  
 Jucătorul care intră în dreptunghi este eliminat. 

 

ŞTAFETA CU OCOLIREA SĂNIUŢEI  

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe 

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii se găsesc pe şiruri, în spatele unei linii trasate pe 

zăpadă. La 5-15m de fiecare şir se află câte o săniuţă aşezată 

longitudinal. Primii jucători din fiecare şir aleargă spre săniuţă, o 

ocolesc şi revin la propriul şir predând ştafeta următorului, prin 

atingerea palmelor. Pe rând, jucătorii aleargă cursa respectivă, 

câştigând echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
Profesorul stabileşte distanţa de parcurs în funcţie de 

nivelul de pregătire al jucătorilor.  
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CUCEREŞTE ALASKA! 

 

 

 
Scopul jocului:             dezvoltarea forţei                 

Număr participanţi:      6 – 30  

Materiale necesare: săniuţe 

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului:  
              Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, cu o săniuţă unul 

înaintea celuilalt, de o parte şi de alta a unei linii trasate pe 

zăpadă. La un semnal, jucătorii apucă săniuţele şi fiecare încearcă 

să tragă săniuţa peste linie.  

 Câştigă jucătorul care reuşeşte să tragă săniuţa în 

întregime peste linia marcată pe sol în spaţiul propriu. 

Indicaţii metodice: 
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 În alcătuirea perechilor se ţine cont de dezvoltarea fizică a 

participanţilor.  

 

CURSA CU MINGEA ÎN DOI  

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: bastoane de gimnastică,  

minge, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 30m;  l – 15m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în echipe, fiind grupaţi câte doi, în 

spatele unei linii trasate pe zăpadă. La 20m de fiecare echipă se 

află câte un jalon. Primii doi jucători din fiecare echipă au câte un 

baston de gimnastică şi  o minge  încercând în deplasare spre 

jalon să paseze mingea între ei cu ajutorul bastoanelor de 

gimnastică, ocolesc jalonul şi revin la propria echipă predând 

ştafeta următorilor doi.  

 Pe rând, jucătorii intră în cursă, câştigând echipa care 

termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul poate impune un anumit număr minim de pase 

în timpul cursei. 

 

JOCUL HOCHEIŞTILOR 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: bastoane de gimnastică, minge 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi în cerc fiecare având câte un baston 

de gimnastică. În interiorul cercului se află un jucător. Jucătorii 

care formează cercul transmit mingea de la unul la altul cu 

ajutorul bastoanelor, iar jucătorul din interiorul cercului încearcă 

să atingă mingea cu bastonul de gimnastică. Atunci când mingea 

este atinsă, locul jucătorului din mijloc este luat de cel care a 

pasat. 

 Jocul continuă până la un moment stabilit de profesor.  

Indicaţii metodice: 
 În cazul în care jucătorul din interior nu interceptează 

mingea într-un anumit timp, acesta este înlocuit cu un altul.  

Variantă:  
Se poate desfăşura cu doi jucători la mijlocul cercului. 

 

TRANSPORTUL CU SĂNIUŢA  
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Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi câte doi, cu câte o săniuţă, în spatele 

unei linii trasate pe zăpadă, iar la 10m de aceştia se găseşte câte 

un jalon. La semnalul profesorului, unul dintre jucători se aşază 

pe săniuţă, iar celălalt îl transportă până la jalon şi revine la locul 

de unde a plecat. 

Câştigă perechea care termină prima cursa. 

Indicaţii metodice: 
În cazul în care un jucător cade de pe săniuţă, cursa se reia 

din locul de unde a căzut jucătorul.  
 

SCHIORII  

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: bastoane de gimnastică, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se grupează câte doi, în spatele unei linii trasate 

pe zăpadă, fiecare pereche având câte un baston de gimnastică, 

iar la 8m de linia de start este poziţionat câte un jalon. Un jucător 

ia poziţia fundamentală a schiorului (stând depărtat, trunchiul 

aplecat uşor înainte, genunchii îndoiţi), ţinând bastonul de un 

capăt. Perechea sa ţine bastonul de celălalt capăt şi încearcă să-l 

transporte pe cel dintâi până la jalon, pe care îl ocolesc împreună 

şi apoi revin la linia de start. 

Câştigă perechea care termină prima cursa. 

Indicaţii metodice: 
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 Jucătorul care efectuează acţiunea de tragere poate fi 

poziţionat cu faţa sau cu spatele pe direcţia de deplasare. 

 Jocul se poate desfăşura şi folosind cordoane, acestea vor 

fi legate în jurul mijlocului.  

Variantă:  
Cursa poate să se desfăşoare şi cu trei jucători, doi dintre 

ei  trăgându-l pe al treilea.  

 

TRANSPORTUL CU SĂNIUŢA ÎN DOI  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe 

Spaţiul minim necesar: L – 30 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
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Jucătorii sunt dispuşi în echipe de câte trei, în spatele unei 

linii trasate pe zăpadă cu câte o săniuţă, iar la 20m de aceştia se 

găseşte câte un jalon. La semnalul profesorului, un jucător se 

aşază pe săniuţă, al doilea împinge săniuţa iar al treilea trage 

săniuţa până la un jalon pe care îl ocoleşte revenind apoi la locul 

de unde a plecat. 

Câştigă echipa care termină prima cursa. 

Indicaţii metodice: 
 Pe rând, fiecare jucător va fi transportat cel puţin o dată. 

Variantă:  
Cursa se poate desfăşura şi cu 2-3 jucători pe săniuţă.  

 

MINIHOCHEI 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării  
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Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: bastoane de gimnastică,  

                                                minge, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe. Se delimitează clar 

spaţiul de joc, iar cu jaloanele se marchează două porţi. Fiecare 

jucător are câte un baston de gimnastică, cu care încearcă să 

deplaseze mingea în poarta adversă, marcând astfel un gol. 

Fiecare echipă are câte un portar acesta încercând să apere 

mingile venite de la adversar, respingându-le cu bastonul de 

gimnastică sau cu orice parte a corpului. 

 Câştigă echipa care marchează mai multe goluri într-un 

timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii urmăresc în permanenţă mingea, profesorul 

intervenind prompt la eventualele greşeli.  

 

PĂSĂRILE RĂPITOARE 

 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: sănii, mingi  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Cu ajutorul săniuţelor se formează un cerc, în mijlocul 

căruia se găsesc mingi. În interiorul cercului, se află un jucător 

numit ,,paznic”, care are sarcina de a păzi mingile, iar ceilalţi 

jucători încearcă să intre în posesia mingilor, sărind peste sănii, 

fără să fie prinşi de ,,paznic”. În cazul în care ,,paznicul” prinde 

un jucător, acesta va lăsa mingea pe sol şi jocul va continua. 
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 După un timp jocul încetează câştigând jucătorul care a 

recuperat cele mai multe mingi. 
Indicaţii metodice: 
 Jucătorii pot  culege mingile doar din interiorul cercului. 

Variantă:  
Jocul se poate desfăşura folosind mingi de mai multe 

culori, jucătorii trebuind să recupereze mingile de o anumită 

culoare. 

Variantă: 
 Se poate juca şi cu 2-3 jucători în  interiorul cercului. 

 

SFERA POLARĂ 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: cretă 

Spaţiul minim necesar: L – 8m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi pe echipe, iar la 5-8m de linia de 

aruncare sunt desenate pe un zid câte un cerc pentru fiecare 

echipă. Jucătorii au sarcina, ca prin aruncări repetate cu bulgări, 

să ţintească propriul cerc, astfel încât urmele rămase pe zid să 

umple acel cerc. 

 Câştigă echipa care reuşeşte prima să ,,umple” cercul sau 

în cazul în care nu s-a reuşit acest lucru câştigă echipa care 

reuşeşte să acopere cercul în cea mai mare proporţie. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care calcă linia de aruncare este eliminat. 
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SLALOM PRINTRE JALOANE  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 30 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, în spatele unei linii de 

start, iar din cinci în cinci metri de aceştia se găsesc câte cinci 

jaloane pentru fiecare şir, dispuse în linie pe direcţia de deplasare. 

La semnalul profesorului, primii jucători din fiecare şir se aşază 

culcat facial pe săniuţe şi încearcă să se deplaseze şerpuit printre 

cele cinci jaloane.  

 Câştigă jucătorul care trece primul linia de sosire, trasată 

la doi metri de ultimul jalon. 
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Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care atinge un jalon este penalizat cu un punct. 

 Jocul se desfăşoară pe un teren înclinat. 

Variantă:  
Jocul se poate desfăşura şi cu jucătorul aşezat pe săniuţă. 

 

ÎNVÂRTITA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt grupaţi pe şiruri, în spatele unei linii trasate 

pe zăpadă, iar la 10m de fiecare şir se află câte o săniuţă. Primii 

jucători din fiecare şir aleargă spre săniuţe, sar pe acestea în 

poziţia ghemuit, după care efectuează o rotire la 180° şi revin la 

propriul şir predând ştafeta următorului, prin atingerea palmelor. 

Pe rând, jucătorii aleargă cursa respectivă, câştigând echipa care 

termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii care se dezechilibrează şi cad de pe săniuţe 

atunci când încearcă să efectueze rotirea, vor efectua o altă rotire 

pe săniuţă, după care vor continua cursa. 

 

MINGEA ÎN CERC  

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: bastoane de gimnastică, minge 

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 10 m 
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Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, fiecare cu câte un baston de 

gimnastică. În interiorul cercului se află o minge care trebuie 

transmisă, cu ajutorul bastonului de gimnastică, în zig-zag. 

Jucătorii îşi schimbă locul după pasarea mingii.  

Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii încearcă să evite eventuale accidentări, în urma 

lovirii mingii cu bastonul de gimnastică. 

Variantă:  
Se poate desfăşura şi cu transmiterea mingii jucătorului 

apropiat, intervalele dintre jucători fiind de 1-2m, fără deplasarea 

jucătorilor. 

 

VÂRGONUL 
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Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: săniuţe 

Spaţiul minim necesar: L – 20 m;  l – 5 m 

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt dispuşi pe un şir, fiecare cu câte o săniuţă. 

Săniuţele sunt legate între ele ori agăţate de cel dinainte cu 

picioarele (când jucătorii sunt în poziţia culcat facial pe săniuţe), 

iar aceştia încearcă să se deplaseze conducând astfel trenul la 

destinaţia indicată de profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii pot sta aşezaţi pe sanie sau culcat facial, 

conducând astfel vârgonul. 

Variantă:  
Jocul se poate desfăşura şi cu trecere şerpuit printre 

jaloane. 

 

SLALOM PRINTRE SĂNIUŢE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea vitezei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: sănii 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri. Înaintea fiecărui şir se află 

câte cinci săniuţe aşezate longitudinal, la 2m una de cealaltă. 

Primii jucători din fiecare şir aleargă şerpuit printre săniuţe, 

ocolesc ultima săniuţă şi revin la propriul şir în alergare, predând 

ştafeta următorului coechipier. Toţi jucătorii pleacă pe rând în 

cursă, câştigând echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

Indicaţii metodice: 
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 Distanţa dintre săniuţe este stabilită în funcţie de vârsta 

jucătorilor. 
 

SĂ FACEM UN OM DE ZĂPADĂ!  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării, relaxare 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi pe două echipe, care au sarcina de 

a înălţa un  om de zăpadă. 

 Câştigă echipa care termină cel mai repede  omul de 

zăpadă. 

Indicaţii metodice: 
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 Profesorul va puncta rapiditatea, dar şi originalitatea 

elevilor. 

 

RALIUL ZĂPEZII 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea îndemânării 

Număr participanţi: 4 – 15 

Materiale necesare: sănii, fanion 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe o linie, fiecare cu câte o săniuţă, 

pe un loc înclinat, iar la distanţa de 20m de aceştia se trasează 

linia de sosire. Profesorul se află la linia de sosire, cu fanionul 

ţinut la verticală, iar la  semnal, jucătorii îşi iau elan de 2-3m, se 

aşază culcat facial pe săniuţe, conducând săniuţa spre linia de 

sosire.  

 Câştigă jucătorul care trece primul linia de sosire.  

Indicaţii metodice: 
 Între jucători se va păstra o distanţă de siguranţă. 

Variantă:  
Cursa se poate desfăşura şi cu jucătorii aşezaţi pe săniuţe. 

 

CURSA PE NUMERE CU SĂNIUŢA 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: sănii, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 30 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, pe perechi, fiecare pereche 

având câte o săniuţă. Un jucător se aşază pe săniuţă pentru a fi 
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transportat de perechea sa. Fiecare şir îşi numerotează în 

adâncime, în ordine cronologică, perechile.  

 Profesorul  indică un număr, moment în care perechile 

care îşi aud numărul, ocolesc şirul propriu în întregime şi se vor 

aşeza pe locul de unde au plecat.  

Câştigă cursa, perechea care a ajuns prima, iar jocul este 

câştigat de echipa care a acumulat cele mai multe puncte. 

Indicaţii metodice: 
 După o cursă, jucătorii vor schimba locurile, cel care a 

tras săniuţa aşezându-se pe sanie. 

  

CURSA PE NUMERE ÎN ZĂPADĂ  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 
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Materiale necesare: sănii, jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 30 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şiruri, fiecare aşezat pe o săniuţă. 

Fiecare şir îşi numerotează în adâncime, în ordine cronologică, 

jucătorii. Profesorul indică un număr, moment în care jucătorii 

care îşi aud numărul, ocolesc şirul propriu în intregime şi se vor 

aşeza pe locul de unde au plecat.  

Câştigă cursa jucătorul care ajunge primul pe săniuţă, iar 

jocul este câştigat de echipa care a acumulat cele mai multe 

puncte. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care ajunge primul pe săniuţă ridică un braţ sus. 
 

ACROBAŢII  

 
Scopul jocului:  consolidarea echilibrului 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: sănii 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şir în spatele unei linii trasate pe 

zăpadă. Pe rând, îşi iau elan şi încearcă să-şi menţină cât mai mult 

echilibrul stând pe săniuţă, în timp ce aceasta se deplasează. 

 Câştigă jucătorul care ajunge cel mai departe stând pe 

săniuţă în echilibru.  

Indicaţii metodice: 
 Este recomandat ca zăpada pe care se desfăşoară această 

cursă să fie bătătorită, iar spaţiul de joc poate să fie puţin înclinat. 
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UNITATEA MILITARĂ  

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 8 – 30 

Materiale necesare: steguleţe 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 10m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, aşezate pe 

lungimile imaginare ale unui dreptunghi cu lăţimea de 10m. 

Fiecare echipă are câte un steguleţ în partea stângă. Echipele au 

sarcina de a captura steguleţul echipei adverse şi de a apăra 

propriul steguleţ prin aruncarea bulgărilor de zăpadă către 

adversari, jucătorii nimeriţi fiind eliminaţi.  

 Dacă un jucător capturează steagul echipei adverse şi 

reuşeşte să ajungă înapoi la echipa sa, fără a fi nimerit de 

adversari, câştigă un punct pentru echipa sa. 

 La final câştigă echipa care acumulează cele mai multe 

puncte într-un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 După fiecare punct câştigat jucătorii eliminaţi din ambele 

echipe vor reintra în joc. 
 

APĂRAREA CETĂŢII  

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 25m;  l – 15m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi  pe două echipe, înapoia unor 

ziduri construite din zăpadă (0,5m înălţime), aflate la distanţa de 
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5-8m. Aceştia au sarcina de a-şi ţinti adversarii care se apără, 

ascunzându-se după zidul construit. Jucătorul nimerit devine 

jucătorul echipei adverse, câştigând echipa care are cei mai mulţi 

jucători, după un timp prestabilit de către profesor. 

Indicaţii metodice: 
 Pofesorul stabileşte distanţa între cele două ziduri în 

funcţie de vârsta jucătorilor. 
 

CERCURILE CĂLĂTOARE  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 8 – 24 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt împărţiti în două echipe, apucaţi de mâini, 

formând astfel un cerc, ambele echipe deplasându-se în spaţiul de 

joc, fără ca jucătorii să ,,rupă cercul” format. Fiecare echipă, timp 

de două minute, încearcă să atingă jucătorii echipei adverse, 

câştigând astfel un punct.  

 Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte 

până la sfârşitul jocului. 

Indicaţii metodice: 
 În cazul în care o echipă îşi desprinde mâinile, jocul este 

oprit, echipa adversă acumulează două puncte, iar jocul se reia. 

 

REDUTA  

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: steguleţe 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, amplasate în 

spatele unor ziduri construite din zăpadă (0,5 metri înălţime), 

aflate la distanţa de 5-8m. Aceştia au sarcina de a-şi ţinti 

adversarii şi de a recupera steguleţul echipei adverse, care se 

găseşte la 4m de fiecare zid. Jucătorul nimerit devine jucătorul 

echipei adverse.  

 Câştigă echipa jucătorului care a capturat steagul 

adversarilor şi se întoarce după propriul zid, fără a fi nimerit de  

adversari. 

Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte distanţa între cele două ziduri în 

funcţie de vârsta jucătorilor. 
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RENII 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: sănii 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
Efectivul de jucători este împărţit în două echipe, fiecare 

echipă pe un rând, apucaţi de mâini, înapoia unei linii trasate pe 

zăpadă. La distanţa de 6m de echipe se află câte un jalon. La 

semnalul profesorului, echipele se deplasează în alergare, ocolesc 

jalonul şi revin la locul de unde au plecat.  

Câştigă echipa care a terminat prima. 

Indicaţii metodice: 
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 Jucătorii aleargă pe tot parcursul cursei apucaţi de mâini. 

În situaţia în care un jucător îşi desprinde mâinile, toată echipa 

face trei paşi înapoi şi cursa se reia. 
 

SANIA CU CAI 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 21 

Materiale necesare: sănii 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 8 m 

Descrierea jocului: 
Elevii sunt dispuşi în echipe de câte trei, fiecare formaţie 

având câte o săniuţă. Înaintea acestora se află câte patru jaloane 

pentru fiecare echipă, dispuse în şir, la distanţa de 2m unul de 

celălalt. Un jucător este aşezat pe săniuţă, iar ceilalţi doi trag 
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săniuţa dus-întors printre jaloane, revenind apoi la locul de unde 

au plecat.  

Câştigă echipa care ajunge prima. 

Indicaţii metodice: 
 În situaţia în care ,,sania cu cai” atinge un jalon, cursa se 

reia de la linia de plecare.  
 

DOBOARĂ MINGEA  

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: coşuri, mingi 

Spaţiul minim necesar: L – 25 m;  l – 15 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt împărţiţi  în două echipe, în spatele unei 

linii trasate pe sol. Înaintea fiecărei echipe, la distanţa de 4m, se 

află un coş şi o minge. La semnalul profesorului, jucătorii 

încearcă să-şi doboare propria minge, aruncând cu bulgări de 

zăpadă în aceasta. 

 Câştigă echipa care reuşeşte să-şi doboare prima mingea 

de pe coş. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii nu vor depăşi linia de aruncare. 

Variantă:  
Se poate juca şi cu aruncări alternative ale celor două 

echipe, folosind un singur coş şi o singură minge.  

Variantă:  
 Jocul se poate desfăşura şi cu câte 3-5 mingi pentru 

fiecare echipă. 
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STAI! 

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea atenţiei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 10 m;  l – 5 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe tot spaţiul de joc, deplasându-se 

în pas vioi. La semnalul profesorului, fiecare jucător va rămâne 

într-o poziţie statică, indicată iniţial de profesor, timp 3 secunde, 

după care jocul  continuă.  

 Jocul se desfăşoară într-un timp prestabilit.  

Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura şi cu deplasarea jucătorilor sub 

diferite forme (alergare cu genunchii sus, alergare cu joc de 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

238 

glezne, alergare cu pendularea gambelor înapoi, etc.) în spaţiul de 

joc. 

 

CĂLUŢII NĂRĂVAŞI  

 

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: jaloane 

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 5 m 

Descrierea jocului: 
  Efectivul de jucători este împărţit pe perechi, la 10m de 

aceştia găsindu-se câte un jalon. La semnalul profesorului, un 

jucător îşi transportă în spate perechea până la jalon, iar la 

întoarcere rolurile se schimbă. 

 Câştigă perechea care termină prima cursa. 
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Indicaţii metodice: 
 În alcătuirea perechilor se ţine cont de particularităţile 

jucătorilor. 
 

LEAPŞA SALVATOARE 

  

 
 

Scopul jocului:  dezvoltarea rezistenţei 

Număr participanţi: 6 – 25 

Materiale necesare:  

Spaţiul minim necesar: L – 15 m;  l – 10 m 

Descrierea jocului: 
  Efectivul de jucători este dispus în spaţiul de joc, iar un 

elev are sarcina de a-i prinde pe aceştia. Jucătorul care este în 

situaţia de a fi prins are posibilitatea de a se salva aşezându-se în 
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poziţia ghemuit. Acesta continuă jocul după ce a fost ochit de un 

alt participant la joc cu un bulgăre de zăpadă. 

 Jucătorul care este prins devine ,,prinzător”, iar jocul 

continuă până la semnalul profesorului.  

Indicaţii metodice: 
 Este interzis a se ţinti în zona capului. 

 

ALUNELUL 

 

 
 

Scopul jocului:  relaxare 

Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar: L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii se găsesc în cerc, apucaţi de mâini, cu faţa spre 

interiorul cercului. În timp ce aceştia se rotesc în jurul unor 

oameni de zăpadă vor cânta: 

     Alunelu’, alunelu’, hai la joc ! 

  Să ne fie, să ne fie cu noroc. 

                               Alunelu’, alunelu’,  hai la joc ! 

                               Să ne fie, să ne fie cu noroc. 

                               Cine-n horă o să joace 

                                Mare, mare se va face!  

                                Cine n-o juca defel  

                                Să rămână mititel! 

Indicaţii metodice: 
 Se pot cânta diferite cântecele. 
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JOCURI  ÎN APĂ 
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TRECEM PRIN TUNEL 

 

 
 
Scopul jocului: învăţarea deprinderilor motrice 

specifice înotului 

Număr participanţi: 10 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două şiruri paralele, la 1m unul 

de celălalt, apucaţi de mâini, braţele întinse oblic sus. Doi jucători 

trec în înot pe sub ,,podul’’ format de braţele celorlalţi, apoi se 

aşază la capătul şirurilor prinzându-se de mâini. Jocul continuă 

până ce toţi jucătorii trec pe sub ,,pod’’. 

Indicaţii metodice: 
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 În funcţie de spaţiul disponibil, ,,podul’’ se va curba 

formând astfel un arc de cerc.  

 

FURTUNA 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 2m;  l – 2m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, la distanţa de 0,2- 0,3m 

unul de celălalt, cu capul în apă până la nivelul bărbiei. Jucătorii 

îşi stropesc adversarii, suflând la nivelul apei, jocul fiind pierdut 

de acela care răsuceşte capul ori închide ochii. 

  Indicaţii metodice: 
 Se recomandă ca adâncimea apei să fie până la nivelul 

gâtului. 

Variantă: 
 Jucătorii pot folosi mâinile pentru a stropi adversarul. 

 

MINIPOLO 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării - prinderii 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:  minge, jaloane 

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 8m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se împart în două echipe numeric egale. Pe 

lăţimile bazinului, pe mal, se marchează câte o poartă cu ajutorul 

jaloanelor, care va fi apărată de câte un portar. Jucătorii se 

deplasează în bazin cu mingea în mână cel mult trei paşi, după 
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care vor pasa unui coechipier încercând să marcheze goluri în 

poarta adversă pe faza de atac, iar pe faza de apărare se vor apăra, 

fără a atinge adversarul. 

 Câştigă echipa care a marcat mai multe goluri într-un timp 

prestabilit. 

  Indicaţii metodice: 
 Se recomandă ca adâncimea apei să fie până la nivelul 

pieptului. 

 

PRINDE MINGEA 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 10 – 20  

Materiale necesare: minge legată cu sfoară de un baston   

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 3 m  
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Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior, iar 

profesorul învârte din interiorul cercului o minge legată cu o 

sfoară de un baston. Jucătorii sar şi încearcă să atingă mingea, 

câştigând elevul sau elevii care au reuşit acest lucru de cele mai 

multe ori, într-un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Adâncimea apei va fi aleasă în funcţie de înălţimea şi 

experienţa jucătorilor. 

 

DOPUL 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa 

Număr participanţi: 4 – 15 

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în spaţiul de joc. La comanda 

profesorului, aceştia inspiră profund 3 secunde după care se 

scufundă cu capul sub apă, cu genunchii îmbrăţişaţi la piept, fără 

să atingă cu picioarele fundul baziunului. Aceştia rămân în 

această poziţie 6 secunde, apoi expiră forţat sub apă. După 

expirarea aerului fiecare jucător rezistă sub apă, în funcţie de 

posibilităţi, timp de 4-6-8 secunde. 

  Indicaţii metodice: 
 Este indicat ca jocul să se desfăşoare cu maxim 4 jucători 

pentru a asigura o mai bună supraveghere.  

 

BROSCUŢELE 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 
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Număr participanţi: 6 – 30 

Materiale necesare: aripioare de înot legate cu o sfoară 

    de câte o greutate 

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de elevi este dispus pe şiruri, la 5m de acestea se 

află ancorată câte o aripioară pentru fiecare şir. La semnalul 

profesorului, primul jucător din fiecare şir se deplasează sărind pe 

două picioare, ocoleşte aripioara, revine la propriul şir şi predă 

ştafeta următorului coechipier. 

 Câştigă echipa care termină prima cu toţi jucătorii. 

  Indicaţii metodice: 
 Apa în care se desfăşoară jocul trebuie să fie până la 

nivelul genunchilor. 

  

FRÂNGHIA PESTE BAZIN 

 
Scopul jocului:  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 4 – 10  

Materiale necesare:  frânghie 

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Două echipe sunt dispuse pe şiruri la capetele unei 

frânghii, pe malurile opuse ale bazinului. Echipele trag de 

capetele frângiei care traversează bazinul în încercarea de a 

dezechilibra echipa adversă.  

 Câştigă echipa care reuşeşte să tragă în bazin, toţi jucătorii 

adverşi. 

  Indicaţii metodice: 
 Profesorul formează echipe echilibrate. 
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ELICEA 

 

 
 
Scopul jocului:  iniţiere în înot 

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii numără din doi în doi. Cei cu numărul unu 

formează un cerc în poziţia stând depărtat cu faţa spre interior, iar 

cei cu numărul doi plutesc în culcat dorsal pe suprafaţa apei, cu 

capul spre interiorul cercului, apucaţi de mâini cu cei care au 

numerele unu. Jucătorii formează astfel o elice pe care încearcă să 

o menţină sau să o rotească, deplasându-se simultan. 

Indicaţii metodice: 
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 Jucătorii care sunt culcaţi dorsal menţin aerul în piept 

mişcând în acelaşi timp picioarele. 

 

BALANŢA 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa 

Număr participanţi: 2  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 2m;  l – 2m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi câte doi, unul înaintea celuilalt la 

distanţa de 1-2m ascunzându-se alternativ unul de altul sub apă. 

Jucătorul care iese din apă trebuie să-l surprindă pe celălalt cu 

capul deasupra apei câştigând astfel un punct.  

 Câştigă jucătorul care a acumulat mai multe puncte după 

un anumit timp.  

  Indicaţii metodice: 
 Jucătorul care se scufundă are obligaţia de a sta minim 3 

secunde sub apă. 

 

MINGEA PRIN TUNEL 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa  

  dezvoltarea forţei    

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:  mingi     

Spaţiul minim necesar:     L – 4 m;  l – 4 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, mult depărtat. Primii 

jucători din fiecare şir au câte o minge, aceasta fiind oferită 
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printre picioare, pe sub apă, jucătorilor dinapoi. Ultimul jucător 

ridică mingea cu două mâini sus, ca semnal de final. 

 Câştigă echipa care termină prima.   

Indicaţii metodice: 
 În cazul în care mingea iese la suprafaţa apei, aceasta este 

transmisă din nou primulului jucător şi cursa se reia. 

 

ASCUNSA SUB APĂ 

 

 
 
Scopul jocului:  acomodarea sub apă 

Număr participanţi: 5 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  

Descrierea jocului:  
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 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior, un 

jucător fiind poziţionat în interiorul cercului. Jucătorul din mijloc 

introduce şi scoate capul din apă încercând să-i surpridă pe 

ceilalţi jucători cu capul deasupra apei. Jucătorii care formează 

cercul vor încerca să se ascundă sub apă astfel încât să nu fie 

surprinşi cu capul în afara apei de către jucătorul din mijloc. 

Jucătorul care este surpins astfel ia locul celui din mijloc. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorul din interiorul cercului nu trebuie să stea cu capul 

deasupra apei mai mult de 5 secunde. 

 

UZURA SĂPUNULUI 

 
Scopul jocului:  relaxare 

   noţiuni de igienă 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: lighean, săpun  

Spaţiul minim necesar:     L – 2m;  l – 2m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe echipe, fiecare echipă are câte un 

săpun şi câte un lighean. La semnalul profesorului, jucătorii 

încearcă să uzeze cât mai mult un săpun. 

 Câştigă echipa care la sfârşitul perioadei de joc a reuşit să 

uzeze cât mai mult din propriul săpun.  

  Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor transmite săpunul de la unul la altul la 

semnal. 

 

BALONUL UMPLUT CU APĂ 

 
Scopul jocului:  consolidarea aruncării 

  dezvoltarea îndemânării 
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Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: baloane umplute cu apă 

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe perechi la distanţă de 1m unul de 

celălalt, fiecare pereche are câte un balon umplut cu apă. La 

semnalul profesorului, un jucător va pasa spre perechea sa 

balonul cu apă. Perechile care reuşesc să prindă balonul, fără ca 

acesta să se spargă, rămân în joc, crescând treptat distanţa de 

pasare dintre cei doi. 

 Câştigă jocul cei care reuşesc să paseze balonul de la cea 

mai mare distanţă, fără ca acesta să se spargă.  

 

TRECI PE SUB FRÂNGHIE 
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Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 4 – 30  

Materiale necesare: frânghie     

Spaţiul minim necesar:    L – 5 m;  l – 3 m  

Descrierea jocului:  
 Doi jucători ţin de capete o frânghie întinsă la nivelul 

apei, ceilalţi jucători formează un şir perpendicular cu sfoara. Ei 

încercă să treacă dintr-o parte în alta a frânghiei pe sub aceasta, 

fără să o atingă.  

Indicaţii metodice: 
 După ce deprind înotul pe sub apă, jucătorii pot trece şi 

câte doi sau mai mulţi odată pe sub frânghie.  

 

ŞTIUCA ŞI CARASUL 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa  

  dezvoltarea forţei    

Număr participanţi: 6 – 20 

Materiale necesare:    

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc, doi dintre aceştia 

poziţionându-se în exteriorul cercului, unul dintre ei fiind numit 

,,ştiucă’’, iar celălalt ,,caras’’. La semnalul profesorului, ,,ştiuca” 

va încerca să prindă ,,carasul”, acesta deplasându-se în jurul 

cercului sau prin interiorul acestuia. Dacă jucătorul ,,caras” este 

prins, rolurile jucătorilor se schimbă. După un timp, sunt numiţi 

alţi doi jucători în exteriorul cercului şi jocul continuă. 

 Indicaţii metodice: 
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 Pentru înlesnirea trecerii prin cercul format, jucătorul 

,,caras” este ajutat de cei din cerc, aceştia ridicând braţele sus, iar 

jucătorului ,,ştiucă” i se îngreunează trecerea pe sub braţe. 

Variantă: 
Jocul se poate desfăşura şi cu două  ,,ştiuci”. 

 

DELFINII JUCĂUŞI 

 

 
 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului  

Număr participanţi: 2 – 30  

Materiale necesare: cercuri    

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului:  
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 Profesorul ţine două cercuri în interiorul apei 

perpendiculare pe suprafaţa apei. Elevii aşezaţi în şir, trec pe rând 

în înot prin interiorul cercurilor cu braţele întinse sus ţinând o 

minge în mâini.  

Indicaţii metodice: 
 Cercurile vor fi depărtate sau apropiate, în funcţie de 

gradul de însuşire al înotului.  

Variantă: 
Jocul se poate desfăşura şi sub formă de concurs pe două 

sau mai multe şiruri. 

 

REMORCA 

 
Scopul jocului:  învăţarea alunecării pe apă 

  dezvoltarea forţei 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, pe una din lăţimile 

bazinului. Un jucător se ţine de umerii perechii sale, iar celălalt îl 

transportă. Jucătorul care este transportat se găseşte în poziţia 

specifică stilului craul. 

  Câştigă perechea care ajunge prima în celălalt capăt al 

bazinului. 

  Indicaţii metodice: 
 Se poate folosi o plută, care va fi aşezată sub pieptul 

jucătorului ce urmează a fi transportat. 
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OGLINDA! 

 
Scopul jocului:  iniţierea săriturilor în apă   

Număr participanţi: 6 – 15  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 6m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii se găsesc pe marginea bazinului. Prin tragere la 

sorţi se stabileşte ordinea în care vor sări în apă. Primul jucător 

sare în bazin într-o formă cât mai diversă, apoi ceilalţi jucători, pe 

rând, vor sări în bazin imitându-l pe acesta. Pe rând toţi jucătorii 

vor propune un mod de a sări în bazin. 

Indicaţii metodice: 
 În desfăşurarea acestui joc, se recomandă ca nivelul de 

pregătire al participanţilor să fie avansat.  

 Adâncimea apei să permită executarea săriturilor în 

siguranţă. 
 

CURSA BUREŢILOR 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: bureţi de baie, găleată gradată 

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri, înaintea fiecărui şir, pe 

mal, se află câte o găleată. Ultimii jucători din fiecare şir au câte 

un burete cu ajutorul căruia încearcă să umple propria găleată, 

transmiţând buretele jucătorilor dinaintea lor. Când buretele 

ajunge la primul jucător din şir, acesta stoarce buretele cu forţă, 

după care îl aruncă ultimului jucător şi cursa se reia. 
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 Jocul încetează la semnalul profesorului, câştigând echipa 

care a adunat cea mai mare cantitate de apă în găleată. 
  Indicaţii metodice: 
 Buretele este scufundat o dată de ultimul jucător din şir. 

 

DELFINUL 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 2 – 30  

Materiale necesare: cerc   

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului:  
 Profesorul ţine un cerc deasupra apei de pe marginea 

piscinei, elevii sar pe rând în apă prin interiorul cercului.  

Indicaţii metodice: 
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 Piscina trebuie să aibă o adâncime care să permită 

săriturile. 

 

FEREŞTE-TE DE MINGE 

 

 
 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa 

Număr participanţi: 4 – 20  

Materiale necesare: minge legată cu sfoară de un baston   

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în şir în apă. Profesorul trece din 

afara piscinei pe deasupra apei o minge legată cu sfoară de un 

baston. Jucătorii trebuie să intre în apă astfel încât să nu-i atingă 

mingea. Jucătorul care este atins de minge este depunctat, 

câştigând acela care are cele mai puţine puncte de penalizare. 
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Indicaţii metodice: 
 Este indicat ca începătorii să se ţină de o bară în timp ce 

se scufundă. 

 

PERISCOPUL 

 
Scopul jocului:  înot craul numai cu  

ajutorul braţelor   

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe o linie, pe una din 

lăţimile bazinului. La semnalul profesorului, jucătorii înoată stilul 

craul, fără a folosi bătăi de picioare, până în celălalt capăt al 

bazinului. 

 Câştigă jucătorul care ajunge primul. 

  Indicaţii metodice: 
 Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de ştafetă. 

 

URIAŞII 

 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare: plute    

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 6m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe o linie, pe una din 

lăţimile bazinului. Jucătorii sunt culcat dorsal la nivelul apei, cu 

vârfurile picioarelor întinse spre locul de sosire. La semnalul 
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profesorului, jucătorii înaintează înot în poziţia anterior descrisă, 

folosind doar braţele, fără bătăi de picioare, până în celălalt capăt 

al bazinului. 

 Câştigă jucătorul care ajunge primul. 

  Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura după ce jucătorii şi-au însuşit 

foarte bine tehnica de înot al stilului respectiv. 

 

MĂGĂRUŞUL PLUTITOR 

 

 
 
Scopul jocului:  consolidarea aruncărilor 

    consolidarea săriturilor 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:    L – 4 m;  l – 4 m  
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Descrierea jocului:  
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc cu faţa spre interior, un 

jucător fiind poziţionat în interiorul cercului. Jucătorul din centrul 

cercului încearcă să intercepteze mingea pasată de cei care 

formează cercul. Jucătorul care greşeşte  îi va lua locul celui din 

interiorul cercului. 

Indicaţii metodice: 
 Este indicat să se folosească o minge uşoară. 

 Nu este permisă pasa între jucătorii alăturaţi.   

 

DELFINII ŞI RECHINII 

 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 8m;  l – 8m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe două şiruri, aşezate în două 

colţuri opuse ale bazinului formând două echipe: ,,rechinii” şi 

,,delfinii”. La semnalul profesorului, primii jucători din fiecare 

echipă înoată, ,,delfinul” având sarcina de a atinge un perete al 

bazinului anterior indicat, iar ,,rechinul” are sarcina de a-l prinde 

pe acesta înainte de a atinge respectivul perete. Dacă ,,delfinul” 

reuşeşte să atingă peretele, câştigă un punct pentru echipa sa, iar 

în cazul în care ,,rechinul” reuşeşte să-l împiedice pe acesta, 

câştigă un punct pentru propria echipă.  

Câştigă echipa care are cele mai multe puncte la sfârşitul 

jocului. 

  Indicaţii metodice: 
 Jucătorii se pot aşeza în coloană după propriile dorinţe cu 

condiţia ca toţi jucătorii să facă o cursă pe joc. 
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FIGURILE GEOMETRICE PLUTITOARE 

 

 
 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa  

Număr participanţi: 3 – 4  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului:  
 Jucătorii stau culcat dorsal plutind pe suprafaţa apei, 

realizând împreună o figură geometrică prestabilită.  

Indicaţii metodice: 
 În faza iniţială profesorul va ajuta jucătorii în menţinerea 

poziţiei de plutire.  

 

 



Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile 
 

 

265 

URAGANUL 

 

 
 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa  

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare: minge mare      

Spaţiul minim necesar:    L – 3 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului:  
 Două echipe aşezate pe două linii paralele, la distanţă de 

3m-4m una de alta, la mijlocul distanţei fiind poziţionată o minge 

mare. Jucătorii încearcă, prin mişcarea braţelor, să facă valuri şi 

astfel să deplaseze mingea către linia adversă.  

 Câştigă echipa care reuşeşte să deplaseze mingea astfel 

încât să atingă un jucător advers sau marginea piscinei din spatele 

jucătorilor adverşi.  

Indicaţii metodice: 
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 Dacă mingea va ajunge în marginile laterale ale piscinei 

faţă de cele două şiruri, jocul este declarat egal. 

 

DOMINO 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa    

Număr participanţi: 6 – 15 

Materiale necesare:    

Spaţiul minim necesar:     L – 8m;  l – 3m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe un şir, pe marginea 

piscinei aceştia fiind în poziţie stând cu mâinile pe umerii celui 

dinainte. Profesorul împinge uşor pe primul jucător din şir în apă, 

după care ceilalţi jucători cad pe rând, asemănător pieselor de 

domino. 

 Indicaţii metodice: 
 Profesorul se asigură ca jucătorii să nu se accidenteze în 

cădere. 
 

TELEFONUL FĂRĂ FIR 

 
Scopul jocului:  relaxare 

  acomodarea cu apa    

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în cerc. Un jucător îi spune 

partenerului din partea stângă un cuvânt, fără să fie auzit de 

ceilalţi participanţi la joc. Pe rând jucătorii transmit mesajul sub 

apă, din aproape în aproape, până la ultimul jucător.  
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 Ultimul jucător rosteşte cu voce tare mesajul care va fi 

comparat cu mesajul iniţial. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii pot transimte mesajul verbal sau cu ajutorul 

semnelor. Iniţial se vor folosi cuvinte care pot fi transmise cu 

ajutorul semnelor. Ex: ochi, mână, nas, casă, etc. 

 

PLUTA PE CULOAR 

 

 
 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor motrice  

  specifice înotului                    

Număr participanţi: 5 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 5 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
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 Jucătorii sunt dispuşi pe două linii paralele, la 1m una de 

celălaltă. Un jucător pluteşte culcat dorsal pe suprafaţa apei cu 

braţele sus şi se deplasează prin culoarul format. Jucătorii care 

formează culoarul îl vor ajuta pe cel care se deplasează 

susţinându-l cu braţele. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor trece pe rând prin culoar.  

 

RACUL 

 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe perechi, fiecare pereche având 

câte o plută. La semnalul profesorului, aceştia se sprijină pe plută, 

cel dinainte cu picioarele, iar cel dinapoi cu braţele, înotând astfel 

craul  până la un punct de reper. 

  Câştigă perechea care ajunge prima. 

  Indicaţii metodice: 
 Jucătorii vor lucra cu braţele sub nivelul apei, fără a 

depăşi suprafaţa apei. 

 

SĂRITURA DELFINULUI 

 
Scopul jocului:  consolidarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 6 – 20  

Materiale necesare:   
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Spaţiul minim necesar:     L – 10m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Jocul se desfăşoară în situaţia în care adâncimea apei este  

până la nivelul pieptului jucătorilor. Efectivul de jucători este 

dispus pe o linie, pe una din lăţimile bazinului. La semnalul 

profesorului jucătorii execută sărituri multiple în apă, cu capul 

spre înainte, până în celălalt capăt al bazinului. 

 Câştigă jucătorul care ajunge primul în celălalt capăt al 

bazinului. 

  Indicaţii metodice: 
 Profesorul stabileşte un număr exact de sărituri pe cursă, 

pe care jucătorii trebuie să-l respecte. 
 

LEAPŞA ÎN BAZIN 

 
Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor  

specifice înotului 

Număr participanţi: 4 – 15  

Materiale necesare:   

Spaţiul minim necesar:     L – 8m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe toată suprafaţa de joc, 

în bazin. Un jucător se plimbă pe malurile bazinului şi încearcă să 

îi prindă pe cei din apă intrând în bazin printr-un loc de el ales. 

Cel care este prins, iese pe malul bazinului înlocuind prinzătorul, 

jocul continuând în acest fel. 

  Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura cu jucătorii deplasându-se prin 

bazin înot, mers vioi ori ambele variante combinate.  
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DEBARCADERUL 

 

 
 
Scopul jocului:  iniţierea în înot                     

Număr participanţi: 5 – 20  

Materiale necesare:       

Spaţiul minim necesar:     L – 6 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi pe o linie. Pe rând aceştia se 

lansează cu braţele întinse şi încearcă să parcurgă o distanţă cât 

mai mare, fără să se ajute de braţe sau picioare.  

 Câştigă jucătorul care parcurge distanţa cea mai mare. 

Indicaţii metodice: 
 Jucătorii pot împinge cu picioarele în peretele piscinei în 

momentul lansării.  
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SEMNALIZAREA SUBMARINĂ 

 
Scopul jocului:  deplasare pe sub apă 

Număr participanţi: 3 – 15 

Materiale necesare: aripioare de înot legate cu o sfoară  

    de câte o greutate  
Spaţiul minim necesar:     L – 4m;  l – 4m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe un şir. Aripioarele de 

înot plutesc la suprafaţa apei la o distanţă de 1m una de cealaltă. 

Pe rând, jucătorii vor înota pe sub apă trăgând de fiecare sfoară 

astfel încât aripioarele de înot să fie scufundate. După ce a 

scufundat o aripioară, trece la următoarea, câştigând jucătorul 

care scufundă cele mai multe aripioare fără să iasă la suprafaţa 

apei. 

  Indicaţii metodice: 
 Se pot folosi 5-10 aripioare de înot, în funcţie de nivelul 

de pregătire al participanţilor. 
 

STAŢIUNILE MĂRII NEGRE 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa  

  dezvoltarea forţei    

Număr participanţi: 4 – 10 

Materiale necesare:    

Spaţiul minim necesar: L – 8 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus la mijlocul piscinei, iar 

colţurile piscinei vor fi denumite după staţiunile româneşti de pe 

litoralul Mării Negre. La comanda profesorului, jucătorii se 

deplasează în alergare sau înot prin apă până la staţiunea indicată, 



Andrieş Vasile, Cucu Genoveva, Măntăluţă Alin 
 

 

272 

ultimul jucător sau ultimii trei jucători primind diferite 

,,recompense” hazlii. 

Indicaţii metodice: 
  Apa din piscina unde se desfăşoară jocul nu trebuie să 

treacă de pieptul jucătorilor. 

 

TRANSMITE APA DIN PAHAR ÎN PAHAR 

 

 
 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa                  

Număr participanţi: 4 – 12  

Materiale necesare: găleţi, pahare     

Spaţiul minim necesar:     L – 2 m;  l – 2 m  

Descrierea jocului: 
Jucătorii sunt aşezaţi pe şiruri, fiecare jucător având câte 

un pahar, iar înaintea fiecărui şir se află câte o găleată. Jucătorii 
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toarnă apa dintr-un pahar în altul, începând de la ultimul jucător 

şi până la primul care îl toarnă în găleată.  

 Câştigă echipa care umple prima găleată sau care are cea 

mai multă apă după un timp prestabilit. 

Indicaţii metodice: 
 Găleţile sunt ţinute înaintea şirurilor de câte un jucător din 

echipa proprie sau ambele găleţi de către profesor. 

 

SUBMARINUL 

 

 
 

Scopul jocului:  învăţarea deprinderilor motrice  

  specifice înotului     

Număr participanţi: 6 – 15 

Materiale necesare:    

Spaţiul minim necesar:     L – 8 m;  l – 2 m 
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Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este dispus pe un şir fiecare jucător 

cu braţele pe umerii celui dinaintea sa, în poziţia mult depărtat. 

Ultimul jucător după o inspiraţie amplă înoată pe sub apă, printre 

picioarele jucătorilor ce formează şirul. Pe rând toţi jucătorii vor 

înota, jocul sfârşindu-se în momentul indicat de profesor.  

Indicaţii metodice: 
 Lungimea şirului de jucători se stabileşte după nivelul de 

pregătire al elevilor. 

 

VÂNĂTOAREA PINGUINILOR 

 
Scopul jocului:  acomodarea cu apa    

Număr participanţi: 6 – 30  

Materiale necesare: balize     

Spaţiul minim necesar:     L –10 m;  l – 6 m 

Descrierea jocului: 
 Jucătorii sunt dispuşi în linie pe malul apei, iar un jucător 

numit ,,vânător” se află la distanţa de 2m de malul apei. La 

distanţă de 4m de mal, în apă, se ancorează două balize sau 

obiecte plutitoare, după acestea fiind zona de siguranţă a 

,,pinguinilor’’. La semnalul profesorului, ,,vânătorul” încearcă să 

prindă ,,pinguinii”, aceştia se salvează deplasându-se în zona de 

siguranţă.  

 Jucătorul prins devine ,,vânător”, iar în cazul în care 

,,vânătorul” nu prinde niciun ,,pinguin’’,  jocul se repetă.       

Indicaţii metodice: 
Apa în care se desfăşoară jocul nu trebuie să treacă de 

pieptul jucătorilor. 

Jucătorii se pot deplasa spre zona de siguranţă în mers sau 

înot. 
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VOLEI ÎN APĂ 

 

 
 

Scopul jocului: acomodarea cu apa, consolidarea          

deprinderilor specifice jocului de 

volei 

Număr participanţi: 6 – 12 

Materiale necesare: minge, fileu 

Spaţiul minim necesar:     L – 6m;  l – 3m 

Descrierea jocului: 
 Efectivul de jucători este împărţit în două echipe, de o 

parte şi de alta a unui fileu. Fiecare echipă îşi apără propriul teren 

de joc, aceştia având sarcina ca mingea să nu atingă suprafaţa 

apei a propriului spaţiu de joc. Mingea căzută pe luciul apei, 

valorează un punct pentru echipa adversă. Dacă mingea este 
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trimisă pe malul bazinului, aceasta este considerată afară din joc, 

echipa care a trimis mingea afară, pierzând un punct. 

 Câştigă echipa care are mai multe puncte după un timp 

prestabilit. 

  Indicaţii metodice: 
 Jocul se poate desfăşura respectând regula celor trei pase. 
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