
JOCURI SI EXERCITII PENTRU ACASA SI NU NUMAI… 

Joc jaloanele cu apa -elevul isi aseaza la anumite distante niste pahare cu apa executa conducerea 

mingii printre acestea ,la sfarsit finalizare sut la poarta formata din doua pahare cu apa 

Joc multiplu gol -elevul aseaza pe doua siruri mai multe porti formate din pet-uri etc si cu ochii 

inchisi va lovi mingea astfel incat sa treaca prin porti fara sa atinga barele  

Fotbal pe scaune( Mosnegii joaca fotbal)-elevii stau pe scaun la distanta de cel putin 2m si 

incearca sa dea gol pe rand mingea trecand printre picioarele scaunului fara a fi aparata  se 

puncteaza nr de reusite 

Variante de joc cu membrii familiei,etc 

Cu mingi de marimi diferite, in conditii ingreunate de lucru ex loveste mingea cu ochii inchisi 

Tehnici diferite de lovire a mingii 

Iute la tinta -elevul isi aseaza in fata la anumite distante pet-uri cu apa etc va suta in diverse 

moduri(cu interiorul, ext , cu calcaiul etc) pe rand sau consecutiv incercand sa atinga tinta/tintele 

.varianta contra timp  

Iute la tinta- varianta pt handbal cu diferenta ca mingea/mingile se arunca cu mana 

indemanatica/neindemanatica, tip azvarlire,lansare etc 

Bowling –Mingea este actionata cu mana, cu variante pet-uri de plastic,  

Freestyle football- daca spatiul permite 

Skandenberg cu tata( Sau alt membru al familiei) 

Box la sac : intr-un sac de rafie se pun mai multe haine ,perne,bureti ,pet-uri, elevul va boxa in 

acest sac ce poate fi si suspendat 

Box –pt dezv. Reflexelor  un partener(membru de fam etc) tine in pumn o minge moale si o misca 

in directii diferite ,elevul incearca sa lovesca cat mai aproape de mingea din mana partenerului  

Boxeaza la tinta: pe un perete se lipeste un burete ,politiren etc elevul tinand bratele intinse 

boxeaza astfel incat sa nu atinga sau f putin zona marcata pe suprafata peretelui 



Box in oglinda folosind evident si imaginatia 

Loveste cand auzi un sunet/ unde auzi sunetul-varianta cu clopotel etc 

Si nu in ultimul rand ceea ce boxerii fac la antrenamente pot sa faca si acasa respectiv boxul in 

umbra 

Baschet- simulari de aruncari la cos, lucru in oglinda din pozitie fundamentala se face pivot prin 

pasire fara minge inainte inapoi lateral, cu revenire la p. i. 

Cu alarma diferite deplasari pe anumite trasee fiecare elev isi traseaza singur sarcinile de lucru 

(autoantrenament) 

Joc nimereste  orbeste ,,  la o anumita distanta se afla o cutie, scaun intors etc. elevul legat la 

ochi/ ochii inchisi incearca sa nimeresca cu mingea de baschet prin aruncare de pe loc sau din 

deplasare pe anumite trasee , cu dribbling sau fente 

Jocul portarului pt  jocuri sportive: 

Elevul la o poarta de anumite dimensiuni( perete etc) incearca (sa simta mingea) sa apere cu spatele  

la  tragator  mingea ,usoara(spuma) . inainte de a lovi mingea partenerul (membru de familie) poate 

anunta prin diverse moduri  start, fluier etc inceperea executiei  

Jocuri din timpurile de altadata : miuta cu minge mica, poarta intre doi papuci, usi etc f mica, 

nu se atinge mingea cu mana  

Fotbal cu mainile : se fac doua porti din cutiile de medicamente, sticlute etc , mingea o bila de 

metal( rulment) plastic, sticlaetc mingea se loveste cu carligul sau creionul, jucatorii stau in sezut 

Varianta noua(2020) fotbal cu mainile -jucatorii stau fata in fata la o distanta de minim 3 m 

tinand fiecare cate un creion in mana , picioarele departate pt a forma portile (se poate marca pe 

sol distanta dintre picioare) si incearca pe rand sa loveasca o minge din metal hartie etc prin 

aplecarea trunchiului spre inainte 

Jocuri pt tir cu arcul dintre cele mentionate mai sus 

Elevii pot sa incerce sa si faca singuri un mic arc( modele pe internet) adaptat  la suprafata locuintei 

si sa  nimeresca o anumita tinta (perete…) varianta cu ochii inchisi 



Pt haltere pe o coada de matura,( lemn, teava) se prind pet- uri de 5 l cu apa –genuflexiuni cu ,, 

haltera pe umeri cu sac umplut cu greutati genuflexiuni sau ridicari de trunchi din culcat dorsal 

Pt tenis- la perete se executa lovituri cu palma /  rand cu ambele maini dupa ricosare, variant cu 

picioarele pt tenis cu piciorul 

Cu o mana tenis la perete cu cealalta se plimba/ trage un scaun(birou)- e pot face simulari ale lovirii 

mingii f rapide 

Tenis cu ochii inchisi la perete 

Exercitii de balans ale rachetei / paletei de tenis  .Tenis in oglinda- simulari 

Exercitii de recuperare a mingilor aflate in pozitii/ directii diferite contra timp/ rap la nr de mingi 

Pt rugby- exercitii de intindere inainte si dupa antrenament 

Exercitiu –a. cu mingea de rugby tinuta cu ambele maini la piept rostogolire laterala  b . mingea 

de rugby tinuta cu o mana rostogolire laterala si aruncare pe sol 

rugby fara minge in oglinda 

Pt scrima –repetari in oglinda 

Joc invinge perna : se aseaza pe un suport/ pat –fix sau mobil scaun cu roti (partenerul trage, 

impinge scaunul)una sau mai multe perne supraetajate –pe post de adversar se executa miscari-

fandari cu /fara sabie(simulari) 

Judo- rostogoliri multiple, cu perna sau alte obiecte  

Exercitii specifice cu manechin din perna,sac cu haine 

MMA ,KARATE: 

-exercitii in oglinda 

 -exercitii cu partener care tine in maini pet-uri goale/cu apa in culori diferite cand partenerul striga 

ex albastru elevul trebuie sa loveasca prin diferite  tehnici sticla –variante cu sticla/sticlele 

(concomitant f rapid) ce se misca . in loc de partener se leaga niste perne de scaun cu spatar sau cu 

role tras de o sfoara 



-manechin artizanal din polistiren 

Loveste mingile aruncate de partener(membru de familie)  

Jonglerii cu mingea cu finalizari loviri mai puternice in stil specifice 

Doboara sticla de apa de pe masa 

Joc sterge praful cu piciorul, inchide usa 

Karate-spargere placi usoare spre grele ex rigips bca, placal ,caramida 

Volei- stafete cu diverse obiecte colorate( pet-uri capace etc) ce urmaresc mai multe obiective 

dezv.fizica ,sensoriala cognitiva etc 

Voleibalarea mingii in aer mult timp, pase la perete,simulari 

Atletism- exercitii de stretching 

-sarituri de pe loc, in plan vertical ,cu atingerea unui obiect suspendat 

Diferite tipuri de alergari pe loc, sprijin de spatar alergare de viteza pe loc, alergare pe culoare 

serpuita in spatiul ingust al camerei 

-antrenament de forta cu sau fara greutati 

-stafete in casa 

 

PENTRU INCALZIREA GENERALA FIECARE ELEV TREBUIE SA INCERCE SA 

GASEASCA NOI EXERCITII/METODE SPECIFICE SPORTULUI PRACTICAT EX . 

MERS GHEMUIT DEPARTAT-PT HALTERE,SUMO ETC MERS CU PAS ADAUGAT 

INCRUCISAT, FANDAREA PT SCRIMA, VARIANTE CU OCHII INCHISI, PE 

LOC/DEPLASARE LA APARATE , SI MAI ALES CU TOT CE GASIM IN 

CASA,EXERCITII DE STRETCHING ETC. 

TEME: COMPUNETI 3 JOCURI (NOT COPY PASTE INT) FIECARE ELEV PENTRU 

SPORTUL/(SPORTURILE) PRACTICAT/E LE VETI PREZENTA LA INCEPEREA 

SCOLII 



 

ACTIVITATI PENTRU SCOALA ALTFEL SI NU NUMAI… 

MUZICA PENTRU SPORTIVI: 

JERRYCO FEAT ALEX VASILACHE- CAMPION 

BIBANU MIx XL- PUYA- CAMPION 

TINOS ELAINOS-SUNT UN CAMPION 

LA FAMILIA – CURAJ ( CU CONNECT-R) 

ADRIAN TUTU- NIMIC NU MA OPRESTE 

VIZANTE- NU SUNT FACUT DIN PIATRA 

F SHARM ADEVARATELE PROBLEME FEAT OANA MARINESCU 

F SHARM MI-E DOR 

SUMMER WORKOUT MIX 2020-FITNESS  -GYM MOTIVATION-BEST DEEP HOUSE 

MUSIC BY MAX OAZO 

FLORIM SALAM-SAINT TROPEZ ECHIPE DE FOTBAL DIN ROMANIA ( BY ANDREI 

CIOBANU) 

NEYMAR JR-ROLEX I SKILLS GOALS 

CEDRY2K-ACELASI JOC 

VOLTAJ – DIN TOATA INIMA PENTRU NATIONALA ROMANIEI 

VOLTAJ MAI SUS DE LOCUL 2 

IRIS- HAI ROMANIA 

LUPTA PENTRU GLORIE-EURO 96 

MONTANA MECIUL VIETII 

EKTRO- MECIUL VIETII 



DRAGONU PRIETEN ADEVARAT 

DRAGONU AK 47 N-O SA MAI FIU NICIODATA UN DROGAT 

DRAGONU POVESTI DE FAMILIE 

DRAGONU ONCE UPON A TIME 

HAARP CORD –UN SINGUR GAND 

CEDRY2K-SCHIMBARI DE VALORI 

CEDRY2K- RUGACIUNE 

CEDRY2K-MODELE FEAT SISU TUDOR, CONNECT-R 

FILME SI CLIPURI MOTIVATIONALE PENTRU SPORTIVI 

SUPER POVESTE! AMBITIE FARA LIMITE: O ROMANCA SI A IMPROVIZAT IN CURTE 

O BAZA SPORTIVA( GABRIELA IACIU) 

POVESTEA INCREDIBILA A HANDBALISTEI NOASTRE..ADEVARUL.RO 

CONFESIUNILE UNUI SAMURAI 

PANTOFII MEI 

OLD MAN STREET WORKOUT PRANK | MUSCLE MADNESS 

SEAN GARNIER for COPPEL (OLD MAN SOCCER) 

SEAN GARNIER FREESTYLE FOOTBALL 

NICK VUJICIC-INSPIRING 

FOOTBALL-17-HANDICAPPED ONE LEG MATCH JUST 5 MIN 

KID WITHOUT LEGS PLAYING FOOTBALL 

NICO STORY-POWERAIDE COMMERCIAL 

THE BOY PLAYING AMERICAN FOOTBALL WITH NO LEGS-BBC SPORT 

THE 9 YEAR-OLD WRESTLER WITHOUT LEGS 



PETER PARKER VS FLASH-BASKETBALL SCENE-THE AMAZING SPIDER MAN 

FILM INVICTUS 

COPIII DIN INDIA JOACA FOTBAL IN NOROI 

YETENEK SIZSINIZ TURKIYE 2 TUR 

CRAZY DUNKERS 

O TIPA TRAGE CU ARCUL 

EXTREME PARKOUR AUDITION 1 SPAIN S GO TALENT 2016 

FREESTYLE  FOOTBALL WITH YOROK AUDITION 2 

CLIPURILE MOTIVATIONALE CARE AU SCHIMBAT DESTINUL MECIULUI 

CUM SE PREGATESTE MIHAI NISTOR, CAMPIONUL MONDIAL LA BOX 

RONALDINHO FREESTYLE CRAZY TRIKS 

WHAT HAPPENED WHEN LISA FREESTYLE MET PSG 

 

 

 

Despre fair play și nu numai.. 

  

Motto: 

”Un sportiv se va comporta în spirit de fair-play atunci când se va gândi şi la ceilalţi." (Extras 

din "Declaraţia Comitetului Internaţional pentru Fair-Play") 

 

… m-am gândit să scriu, (să transmit un mesaj) despre FAIR PLAY o expresie folosită astăzi  

în special în domeniul sportiv și nu numai... 

http://www.fairplayinternational.org/start.html


Fair play înseamnă joc corect, a respecta regulile (jocului), adversarul, a recunoaște atunci 

când greșesti, a fi cinstit cu tine însuți și cu ceilalți. Am putea să-i găsim o asemănare și cu 

proverbul romănesc ,,ce ție nu-ți place altuia nu-i face”. 

  A fi fair play înseamnă și să te bucuri pentru altul nu numai pentru tine- practic să nu fii 

invidios, să ajuți pe altul atunci când este nevoie- să nu fii egoist, să știi și să pierzi, nu numai să 

câștigi . 

 De multe ori dăm vina pe alții pentru greșelile noastre sau căutăm scuze pentru nereușite 

în loc să acceptăm realitatea și să mergem înainte, îmi vin acum în minte niște versuri nu mai știu 

de unde....,,Nu ești înfrânt atunci cănd sângeri, nici ochii când în lacrimi-ți sunt, adevăratele 

înfrângeri sunt renunțările la vis..,,așadar indiferent de ce ne oferă viața trebuie să ne luptăm să 

fim FAIR PLAY .  

Din păcate auzim în rândul elevilor cât mai des folosit termenul ,,Prost” cu referire la 

celălalt coleg sau adversar, ex: ,,Ce prost e, eu făceam(ex loveam,) mai bine..,,ăia sunt mai 

proști..etc sau înjurături de tot felul care nu arată decăt lipsa fair play-ului  iar o activitate ce se 

anunța frumoasă prin asemenea gesturi nesportive devine o activitate urâtă –o pierdere de timp 

chiar...Deci dacă iubim cu adevărat sportul indiferent care ar fi ....trebuie să iubim Fair play-ul  iar 

ca o încheiere: ,,Și azi cred că a fi corect este o trasătură esențială a unui sportiv”. 

FOTBALUL ȘI PRIETENIA 

       Dacă ar fi să facem legătura între fotbal  și prietenie am găsi o mulțime de 

posibilități printre care Fotbal =Prietenie . Am aflat recent de pe internet despre 

faptul că România a participat pentru prima dată anul acesta(2017) în 

programul ”Fotbal pentru Prietenie”  ce promovează nouă valori de bază în 

rândul copiilor pasionați de fotbal: prietenia, egalitatea, justiția, sănătatea, 

pacea, loialitatea, victoria, tradiția și onoarea. Organizat în 64 de țări, 

programul își propune să promoveze câte trei ambasadori din fiecare țară 

participantă, totodată să învețe tinerii fotbaliști despre importanța sportului, 



despre a fi parte dintr-o echipă și a fi alături de prietenii și colegii lor, rămânând 

mereu cu picioarele pe pământ. 

Întâlnirea a reușit să strângă legătura dintre programul internațional pentru 

copii Fotbal pentru Prietenie și fotbalul românesc, cel mai popular sport din 

țara noastră, în urma unei discuții despre importanța promovării celor nouă 

valori în rândul copiilor români pasionați de sport.  

“Toate cele nouă valori sunt importante. Dacă joci într-un meci 

internațional, e întotdeauna important să promovezi pacea, onoarea, 

prietenia. Ajungi să descoperi tradițiile fiecărei țări pe care o vizitezi și să 

înveți despre semnificațiile și importanța acestora. Și, când vine vorba de 

victorie, îmi amintesc mereu ce ne zicea fostul nostru antrenor, Emeric 

Ienei: <<Fie că o să câștigați sau o să pierdeți, strângeți întotdeauna mâna 

adversarului>>”, - Miodrag Belodedici. 

“Cele nouă valori sunt un ansamblu fără de care nu poți face performanță. 

Pentru mine, probabil cele mai importante ar fi prietenia și onoarea – mereu 

am crezut că dacă lași loc de bună ziua, vei avea doar de câștigat”- Ion 

Vladoiu 

sursa: www.frf.ro  

 

           Spiritul de echipă 

 

Spiritul de echipă este un factor important  în obținerea unor rezultate cât mai bune 

în toate domeniile indiferent de vârstă. 



 Se spune că ,,unde-s doi puterea crește”, ,,în viață  nu poți reuși de unul 

singur”, egoismul  fiind o piedică în dezvoltarea și formarea omului. Spiritul de 

echipă se dobândește, nu este o calitate cu care omul se naște. Educația  are rolul 

bine definit în  formarea și dezvoltarea acestuia, bineînțeles treptat iar școala este 

sau ar trebui să fie locul cel mai favorabil. 

Spiritul de echipă înseamnă: responsabilitate, încredere, cooperare, 

comunicare, solidaritate  și mai ales prietenie. 

Sporturile de echipă sunt cele de la care se învață cel mai bine ce este spiritul 

de echipă. Mă voi opri la sportul ”rege” –fotbalul. Îmi aduc aminte de copilăria mea 

în care fiind ”băiat de cartier” –fotbalul era la ordinea zilei. Îmi plăcea să-mi aleg 

coechipieri din rândul celor mai slabi (unii nu le dădeau nicio șansă) sau să joc cu 

un număr mai redus decât ceilalți. De multe ori câștigam iar atunci când pierdeam 

nu mă ,,ofticam”, așteptam revanșa căutând soluții. Îmi plăcea să-mi încurajez 

echipa indiferent de rezultate, fiind o fire mai optimistă. Anii au trecut,  fotbalul  nu 

a rămas pentru mine doar un simplu joc ci un mod de a cunoaște mai bine copiii 

cărora le sunt un mic profesor, antrenor sau simplu om.  

Dacă aș sintetiza spiritul de echipă în jocul sportiv fotbal aș alege ”pasa” 

cuvânt de bază  care poate însemna și dărnicie, deschidere,  PRIETENIE .... 

 

                                                      Profesor de educatie fizica Chiurlea Contantin Mugurel 

 

 

 


