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      Exercițiile de dezvoltare fizică generală (influențare selectivă a aparatului locomotor)) constau 

din poziții și mișcări naturale sau special construite, care se pot executa fără sau cu obiecte, cu 

partener sau la aparate speciale. 

       Prin acestea se realizează însușirea bazelor generale ale mișcării : direcție precisă, 

amplitudine, repere temporale (viteză, ritm, tempo) grad de încordare și relaxare musculară, 

structură coordinativă, precum și dezvoltarea și întărirea aparatului locomotor, cardio-vascular, 

respirator, al sistemului nervos. 

      Aceste exerciții conțin un număr foarte mare de mișcări, cu posibilități nelimitate de combinare 

a acestora, cu influență precisă asupra diferitelor grupe musculare, articulații sau părți ale corpului, 

acționând selectiv sau analitic asupra organismului în întregime. De aceea constituie verigă de sine 

stătătoare ( influențarea selectivă a aparatului locomotor), în lecția de educație fizică. 

     Exercițiile de dezvoltare fizică generală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 Sa fie accesibile; 

 Sa fie adecvate nivelului de pregătire, vârstă, sex și obiectivelor de urmărit în lecție; 

 Să fie concepute într-o ordine logică potrivite fiecărui segment care execută mișcarea; 

 Să se realizeze simetric , spre dreapta și stânga; 

 Să se facă creșterea treptată a efortului prin: 

o Schimbarea poziției inițiale; 

o Modificarea poziției anumitor segmente în raport cu cele care lucrează; 

o Modificarea tempoului de execuție; 

o Introducerea de îngreuieri (amplitudine, tempo, structură, etc.); 

 Alternarea grupelor musculare solicitate; 

 Alternarea activității musculare; 

 Dozare adecvată prin număr de repetări, complexitate, îngreuiere; 

 Organizarea adecvată a colectivelor; 

 Păstrarea importanței instructive prin schimbarea liderilor 

 Respectarea principiilor didactice; 

 Creșterea și asigurarea atractivității prin: 

o Lucru cu partener; 

o Cu obiecte și aparate special; 



o Introducerea acompaniamentului musical; 

o Introducerea jocurilor, întrecerilor; 

o La început să fi simple, executate cu amplitudine medie și în tempo moderat; 

o Să fie împărțite în “timpi”: 2 T; 4 T; 8 T, niciodată fără soț, deoarece în cazul 

lucrului pe muzică să poată fi în acord cu frazele muzicale. 

     Mai mute mișcări legate formează un exercițiu, iar mai multe exerciții se grupează în 

COMPLEXE. 

     Un complex trebuie să cuprindă un număr de 8 -12 exerciții, (în funcție de scopul și obiectivele 

urmărite în lecție), într-o ordine anumită, cu grad de complexitate și tempo de execuție diferit. 

Exercițiile trebuie să  se adreseze tuturor segmentelor. Exercițiile de respirație se introduc ori de 

câte ori este necesar, dar obligatoriu la sfârșitul complexului. 

    Complexele de exerciții efectuate pot fi compuse din exerciții libere, cu partener, la scara fixă, 

la / cu banca de gimnastică, cu bastoane, cu mingii medicinale, cu obiecte portative clasice și 

neclasice, la aparatele de gimnastică. 

    Complexele de exerciții efectuate în cicluri de 6 -7 lecții după ce au fost însușite, poate să treacă 

la legarea acestora prin modificarea poziției finale în poziție inițială a următorului exercițiu, 

asigurându-se o densitate optimă și o atractivitate acestor tipuri de exerciții. 

            REGULI pentru descrierea exercițiilor de influențare selectivă a aparatului locomtor. 

Descrierea și scrierea exercițiilor de dezvoltare fizică generală se face într-o succesiune bine 

stabilită, care trebuie respectată: 

1. Poziția inițială; 

2. Timpul sau timpii de execuție; 

3. Denumirea mișcării; 

4. Segmentul care execută mișcarea; 

5. Direcția mișcării. 

6. Poziția finală, care de cele mai multe ori este identică cu cea inițială. 

 

1. POZIȚIA INIȚIALĂ : reprezintă poziția din care începe mișcarea. Dacă poziția 

inițială este mai complexă, în descriere se începe cu reazemul, după cere se continuă 

cu celelalte părți ale corpului. 

            EXEMPLU: 

 P.I. - PE GENUNCHI, PE CĂLCÂIE AȘEZAT, TRUNCHIUL DREPT, 

MÂINILE ÎNTINSE ÎNAINTE 

 Pentru pozițiile inițiale sau finale se utilizează pozițiile fundamentale ale 

întregului corp sau derivate ale acestora. 

EXEMPLE: 

 P.I  - STÂND  

- Depărtat 

- Fandat 

- Ghemuit 

 P.I  -  PE GENUNCHI  

                           -  pe un genunchi 

       -  pe  genunchi și pe  călcâie așezat 



       -  sprijin pe genunchi 

       -  sprijin pe genunchi pe călcâie așezat 

 

 P.I  -  AȘEZAT 

- Cu picioarele apropiate 

- Cu picioarele depărtate 

- Cu sprijin înapoi cu picioarele îndoite 

- Cu sprijin înapoi cu picioarele apropiate 

- Cu sprijin înapoi cu picioarele depărtate 

 P.I.  - CULCAT 

- Facial 

- Dorsal 

- Lateral (costal) 

 Fiecare poziție inițială poate avea nenumărate derivate rezultate din schimbări ale 

poziției picioarelor, brațelor, trunchiului ori capului, precum și din sprijinul pe 

toată talpa, pe ambele picioare ori pe un picior, pe vârfuri. 

 CARACTERISTICILE POZIȚIEI INIȚIALE: 

 Să fie stabilă 

 Să ușureze efectuarea mișcării 

 Să permită continuarea mișcării 

 Sa fie comodă 

 Să permită continuarea mișcării 

2. TIMPUL SAU TIMPII DE EXECUȚIE 

 Se scriu sub poziția inițială, la început. Timpul este multiplu de doi. 

             PI. Stând depărtat:                                                                         

            T 1-2  ridicarea brațelor prin înainte sus 
            T 3-4  coborârea brațelor prin înainte jos 
            T 5-6  ridicarea brațelor prin lateral sus 
            T 7-8  coborârea brațelor prin lateral jos 
 

3. DENUMIREA MIȘCĂRII; 

4. SEGMENTUL CARE EXECUTĂ MIȘCAREA; 

5. DIRECTIA MISCĂRII. 

6. POZIȚIA FINALĂ, CARE DE CELE MAI MULTE ORI ESTE IDENTICĂ CU 

CEA INIȚIALĂ. 

 

EXEMPLU: EXERCIȚII CU PARTENER 

 În execuția acestor exerciții intervine a doua persoană cu rol de sprijin, ajutor 

colaborare pentru realizarea sarcinilor; 

 Ele necesită organizarea atentă a colectivului cu respectarea unor cerințe de 

bază: 

- Constituirea perechilor în funcție de înălțime, sex sarcini de 

îndeplinit, nivelul de pregătire; 

- Schimbarea rolurilor; 

- Precizarea clară a sarcinilor partenerilor; 



- Corectarea reciprocă a execuției; 

- La poziția inițială intervine poziția executanților unul față de 

celălalt (ex. Față în față, spate în spate, umăr la umăr) 

 

1. P.I. Stând față în față, cu mâinile întinse pe umărul partenerului           

T 1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire 

T 3-4 extensia capului cu arcuire  

T 5-6 aplecarea capului înainte cu arcuire 

T 7-8 extensia capului cu arcuire 

 
 

2. P.I. Stând  față în față, de mâini reciproc apucat, jos, distanță 1m:                    

T 1-2 rotarea brațului drept prin înapoi –sus și oprire pe umărul partenerului 

           T 3-4 rotarea brațului stâng prin înapoi –sus și oprire pe umărul partenerului 

           T 5-6 rotarea brațului drept pe sus, înapoi- jos, de mână reciproc apucat 

           T 7-8 rotarea brațului stâng pe sus, înapoi- jos, de mână reciproc apucat 

 

3. P.I. Stând umăr lângă umăr, brațul din interior jos, cel din exterior sus, de 

mâini reciproc apucat:                                                                                                                                    

T 1 fandare spre exterior cu îndoirea trunchiului spre interior              

           T 2-3 doua arcuiri 

           T 4- revenire PI 

           T 5-8 idem T 1-4 

 

4. P.I. Stând față în față, brațele întinse, cu mâinile pe umerii partenerului:                    

T 1-2 extensia trunchiului cu arcuire, brațele întinse sus                          

           T 3-4 aplecarea trunchiului înainte cu mâinile pe umărul partenerului și arcuire 

T 5-6 extensia trunchiului cu arcuire, brațele întinse sus 

           T 7-8 aplecarea trunchiului înainte cu mâinile pe umărul partenerului și arcuire 

            

5. P.I Stând depărtat, spate în spate, cu brațele sus, de mâini reciproc apucat:     

 

T 1-2 aplecarea trunchiului înainte simultan cu extensia trunchiului partenerului 

T 3-4 revenire PI 

T 5-6 aceeași mișcare  T1-2 inversând  rolurile 

T 7-8 revenire PI 

 

6. P.I. Stând spate în spate, brățele reciproc apucate la nivelul axilelor            

T 1-2 îndoire spre dreapta/ stânga, cu arcuire 

T 3-4 îndoire spre stânga/ dreapta, cu arcuire 

T 5-6 îndoire spre dreapta/ stânga, cu arcuire 

T 7-8 îndoire spre stânga/ dreapta, cu arcuire 

 

 

7. Stând față in față cu mâinile pe umărul partenerului:                 

T 1-2 pas fandat dreapta/ stânga , cu arcuire 

           T 3-4 revenire PI 



T 5-6 pas fandat stânga/ dreapta , cu arcuire 

           T 7-8 revenire PI  

            

8. P.I. Stând față în față, cu mâinile pe umerii partenerului:                  

T 1-2 ridicare pe vârfuri, cu ducerea brațelor prin înainte sus cu inspirație 

           T 3-4 revenire pe călcâie, cu coborârea brațelor prin înainte pe umerii partenerului și 

expirație 

T 5-6 ridicare pe vârfuri, cu ducerea brațelor prin înainte sus cu inspirație 

            T 7-8 revenire pe călcâie, cu coborârea brațelor prin înainte pe umerii partenerului şi 

expirație. 

 

 

                             

 

 


