
PLANIFICARE  ANUALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ GRUPA MICĂ 

  

SĂPTĂMÂNA TEMA 

1 
Învățarea schemei corporale – Jocuri exercițiu pentru recunoașterea și denumirea diferitelor segmente ale corpului; Joc: „Luați 

seama bine”; „Arată ce spun eu”  - predare etc. 

2 
Cunoașterea posibilităților motrice ale diferitelor segmente ale corpului – Mișcări ale corpului și membrelor superioare; Joc: 

„Privim cerul, privim pământul”; „Roată mică, roată mare” - predare etc. 

3 
Cunoașterea posibilităților motrice ale diferitelor segmente ale corpului – Mișcări ale membrelor inferioare și ale trunchiului; Joc: 

„Șut la poartă” ; „Tăiem lemne” ; „Privim după fluturi” - predare etc. 

4 
Perceperea componentelor spațiale și de orientare: direcție, distanță, poziții față de diverse obiecte; Joc: „Picior înainte, picior 

înapoi”; „Pas în față, pas în spate“ ; „Aproape de bancă, departe de bancă“ – predare etc. 

5 
Perceperea componentelor spațiale și orientare – acțiuni pe loc ; Joc : „Cercul mare, cercul mic” ; „Unul lângă altul” ; 

„Trenulețul”  - predare etc.  

6 
Perceperea componentelor spațiale și de orientare adecvată; acțiuni din deplasare; Joc : „Mergem la plimbare”; „Mai încet, mai 

repede” - predare etc. 

7 
Perceperea componentelor spațiale și de orientare adecvată; acțiuni din deplasare; Joc: „Printre copaci”; „Culegem flori”; 

„Ferește capul prin tunel” – predare etc. 

 Vacanță învățământ preșcolar și primar  

8 
Deprinderi motrice de bază: Mersul 

„Deplasare în mers cu diferite poziții de brațe și în diferite direcții” - predare; Joc: „Mergi la fel ca mine” etc. 

9 
Deprinderi motrice de bază: Mersul 

„Mers pe vârfuri și călcâie și cu ridicarea accentuată a genunchilor”  - predare; Joc:  „Uriașii”; „Mersul berzei” etc. 

10 
Deprinderi motrice de bază: Alergare 

„Alergare cu atingerea șezutului cu călcâile și cu ridicarea accentuată a genunchilor” – predare; Joc:  „Alergăm la iepuraș” etc. 

11 
Deprinderi motrice de bază: Alergare 

„Alergare în diferite direcții, cu oprire și pornire la semnal” – predare; Joc:  „Trenul prinde viteză” etc. 

12 
Deprinderi motrice de bază: Alergare 

„Alergare în linie dreaptă”  - predare; Joc: „Ține drumul drept” etc. 



13 
Traseu aplicativ: 

„Consolidarea deprinderilor motrice de bază: mers și alergare”; Joc: „În vacanță la munte” etc. 

 Vacanță de iarnă 

 Vacanță de iarnă 

14 
Deprinderi motrice de bază: Săritură 

„Săritura pe loc cu desprindere de  pe ambele picioare” – predare; Joc: „Sări ca mingea”;  „Sări ca vrăbiuța” etc. 

15 
Deprinderi motrice de bază: Săritură 

„Săritură cu deplasare de pe loc înainte” – predare; Joc: „Broscuțele sar în lac”; „Veverițe jucăușe” etc. 

16 

Deprinderi motrice de bază: Săritură 

„Săritura în înălțime de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare, cu atingerea unui obiect suspendat” - predare; Joc:  „Atinge 

clopoțelul”; „Atinge balonul”; „Culegem fructe” etc.  

17 
Traseu aplicativ: 

”Consolidarea deprinderilor motrice de bază: mers cu ocolire de obstacole, alergare, săritură”.  

 Vacanță intersemestrială 

18 
Deprinderi motrice de bază: aruncarea  

„Exerciții pentru învățarea prizei la obiect”  – predare (apucare, ținere, transmitere); Joc: „Mingea frige” 

19 
Deprinderi motrice de bază : aruncarea 

“ Aruncarea cu o mână de la umăr“  - azvârlire -  predare; Joc : “Aruncăm bulgări de zăpadă “ ; “ Mingea peste sfoară“etc. 

20 
Deprinderi motrice de bază: aruncarea 

„Aruncarea cu două mâini în sus și în jos” – predare; Joc:  „Mingea sus și mingea jos” etc. 

21 
Deprinderi motrice de bază: aruncarea 

„Aruncarea cu două mâini înainte” - predare; Joc: „Mingea la perete” etc. 

22 Dans folcloric: „Hora mare” – predarea pașilor adăugați (stâng, dreapta) 

23 Dans folcloric: „Hora mare” – predarea pașilor succesivi (înainte, înapoi). 

24 Dans folcloric: „Hora mare” – consolidare 

25 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: mers în echilibru 

„Mers în echilibru cu reducerea suprafeței de sprijin” – predare; Joc:  „Suntem balerini”; „Suntem berze” etc. 



26 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: mers în echilibru 

„Mers în echilibru între două linii trasate pe sol” (30 cm) – liber – predare; Joc: „Mergem pe potecuță” 

 Vacanță de Paște 

27 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: mers în echilibru 

„Mers în echilibru între două linii trasate pe sol” (30 cm) – cu transport de obiecte – predare; Joc: „Cărăm apă de la râu”. 

28 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: mers în echilibru 

„Mers în echilibru pe un plan înălțat” (20 – 30 cm)” – predare; Joc:  „Trecem podul” 

29 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: Târâre 

„Târâre pe palme și genunchi” – predare; Joc: „Oițele la păscut”; „Șoriceii la brânză” etc. 

 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: Târâre 

„Târâre pe palme și pe tălpi” – predare; Joc: „Ursul caută miere” etc. 

30 
Deprinderi motrice utilitar – aplicative: tracțiune 

„Transport de obiecte” – predare; Joc: „Furnica harnică”; „Punem scaune la loc” etc. 

31 
Traseu aplicativ: Deprinderi motrice de bază și utilitar – aplicative - consolidare 

„Mers printre obstacole, săritură în adâncime, mers în echilibru între două linii”, alergare – Joc: „Ștafeta” 

32 

Traseu aplicativ: Deprinderi motrice de bază și utilitar – aplicative – consolidare 

„Alergare printre obstacole, săritură în adâncime, mers în echilibru cu transport de obiecte, tâtâre pe palme și genunchi”; Joc:  

„Sportivii”. 

33 Dans tematic: „Dansul florilor și fluturilor” - predare (mers pe vârfuri cu diferite poziții de brațe, întoarceri, rotiri). 

34 Dans tematic: „Dansul florilor și fluturilor” - consolidare (mers pe vârfuri cu diferite poziții de brațe, întoarceri, rotiri). 

 
 


