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         Exercițiile cu obiecte portative – prezintă caracteristici aparte determinate de 

mișcările corporale, mânuirea lor, varietatea acestora data de dimensiunile , 

formele și greutatea acestora. 

  Caracteristicile exercițiilor cu obiecte portative: 

- Atractivitatea și impactul formativ asupra elevilor 

- Influențează și solicită mai mulți analizatori 

- Permit o foarte bună localizare a mișcării la nivelul articulaților și grupelor 

musculare 

- Permit o gradare și dozare a efortului 

- Pot fi analitice  și selective 

- Acțiune asupra mai multor parametrii ai mișcării (precizie, direcție, 

amplitudine, grad de încordare și relaxare) 

Cerințe metodice de folosire a exercițiilor cu obiecte portative: 

- Alegerea obiectelor să fie în concordanță cu scopul urmărit și obiectivele 

lecțiilor 

- Obiectele alese să prezinte un grad sporit de atractivitate (colorate, dimensiuni 

diferite,  stare  bună de lucru) 

- Dimensiunile și greutatea obiectelor să fie adecvată vârstei și pregătirii 

executanților 

- Organizarea adecvată a colectivului 

- Alternarea segmentelor și grupelor musculare 

- Schimbarea repetată a pozițiilor inițiale 

 

COMPLEX DE EXERCIȚII CU MINGEA  



1. PI. Stând depărtat brațele întinse înapoi , jos, mingea ținută cu ambele 

mâini: 

T 1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire 

T 3-4 extensia capului cu arcuire 

T 5-6 aplecarea capului lateral dreapta cu arcuire 

T 7-8 aplecarea capului lateral stânga  cu arcuire 

2. PI. Stând depărtat, brațele întinse jos, mingea ținută cu ambele mâini: 

T 1-2 ridicarea brațelor înainte 

T 3-4 îndoirea brațelor cu mingea la nivelul pieptului 

T 5-6 întinderea brațelor înainte 

T 7-8 revenire la PI 

3. Stând, brațele întinse jos, mingea ținută cu ambele mâini: 

T 1-2 ridicare pe vârfuri, aruncarea mingii cu ambele mâini sus 

T 3-4 prinderea mingii cu ambele mâini 

T 5-6 îndoire ușoară a genunchilor, cu bătaia mingii în sol cu ambele mâini 

T 7-8 revenire la PI 

4. PI. Stând depărtat, brațele jos, mingea ținută cu ambele mâini: 

T 1-2 ridicarea brațelor prin înainte, sus, extensia trunchiului cu arcuire 

T 3-4 îndoirea trunchiului cu arcuire, brațele întinse, mingea atinge solul 

T 5-6 ridicarea brațelor prin înainte, sus, extensia trunchiului cu arcuire 

T 7-8 îndoirea trunchiului cu arcuire, brațele întinse, mingea atinge solul 

5. PI. Stând cu brațele întinse jos, mingea ținută cu ambele mâini: 

T 1 pas lateral stânga, cu ridicarea brațelor prin înainte sus 

T 2-3 îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire 

T 4 revenire PI 

T 5 pas lateral dreapta, cu ridicarea brațelor prin înainte sus 

T 6-7 îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire 

T 8 revenire PI 

6. PI. Pe genunchi, pe călcâie așezat, mingea ținută cu ambele mâini jos: 

T 1-2 ridicare pe genunchi cu răsucirea trunchiului spre stânga, cu brațele 

oblic înapoi jos 

T 3-4 revenirea PI 

T 5-6 ridicare pe genunchi cu răsucirea trunchiului spre dreapta, cu brațele 

oblic înapoi jos 

T 7-8 revenirea PI 

7. PI. Stând cu brațele întinse înainte, mingea ținută cu ambele mâini:  

T 1-2 îndoirea genunchilor cu coborârea brațelor și așezarea mingii pe sol 

T 3-4 ridicare în stând pe piciorul stâng, cu piciorul drept întins înapoi, 

susținut, simultan cu ridicarea brațelor prin înainte, sus 

T 5-6 îndoirea genunchilor cu coborârea brațelor și așezarea mingii pe sol 



T 7-8 ridicare în stând pe piciorul drept, cu piciorul stâng întins înapoi, 

susținut, simultan cu ridicarea brațelor prin înainte, sus 

8. PI. Așezat, sprijin înapoi cu mingea ținută la nivelul gleznelor: 

T 1-2 ridicarea picioarelor întinse cu mingea menținută 

T 3-4 revenire la PI 

T 1-2 ridicarea picioarelor întinse cu mingea menținută 

T 3-4 revenire la PI 

9. PI. Stând, mingea pe sol: 

T 1-2 săritură în depărtat peste minge, cu ridicarea brațelor înainte 

T 3-4 săritura în apropiat peste minge înapoi, cu ridicarea brațelor sus 

T 1-2 săritură în depărtat peste minge, cu ridicarea brațelor înainte 

T 3-4 săritură în apropiat peste minge înapoi, brațele jos 

10.  PI. Stând cu brațele întinse înainte, mingea ținută cu ambele mâini: 

T 1-2 pas înainte cu piciorul stâng și ridicarea brațelor prin înainte sus cu 

inspirație 

T 3-4 revenire la PI, cu expirație 

T 5-6 pas înainte cu piciorul drept și ridicarea brațelor prin înainte sus cu 

inspirație 

T 7-8 revenire la PI, cu expirație 

      


