
        Grupa:   Performanta 

Loc desfasurare: Sala de antrenament LPS „MIRCEA ELIADE” 

Subiecti: 8 sportivi  

Materiale: manechin, saltele, fluier, cronometru  

prof. Mumjiev Șerban 

 

Proiect de lecție – LUPTE LIBERE – grupa performanță 

 

 

 

Tema: 

 

  1. Perfecționări doborâri:  - în combinaţii tehnico-tactice cu  aruncări peste șold 

                                               și aruncări peste umăr. 

  2. Luptă cu schimb de parteneri 

 

Obiective operaționale 

 Pe parcursul si la sfarsitul lecției elevii vor fi capabili: 

             1 Obiective Motrice 

O.M.1. – să execute corect aruncările peste șold; 

O.M.2. – să execute corect podul la centurari laterale 

    2. Obiective  Cognitive 

O.C.1. – să cunoască denumirea tehnica a procedeelor; 

O.C.2. – să cunoască regulamentul de concurs; 

    3.Obiective  Afective  

O.A.1. – să manifeste interes pentru procedeelor perfectionate; 

O.A.2. – să se mobilizeze în vederea competitiei care urmeeaza. 

    4. Obiective Sociale  

O.S.1. – să-și dezvolte spiritu de echipa 

 

 

Forme de organizare:  

- Frontala; 

- Perechi cate 2 

Durata: 90 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Parte pregatitoare 

 

Incalzire 30’: 

     -    mers normal în coloana cate unul 30”; 

- mers pe partea exterioara a piciorului 30”; 

- mers pe partea interioara a piciorului 30”; 

- mers pe varfuri cu bratele deasupra capului, arcuiri stanga-dreapta 30”; 

- mers pe calcaie cu bratele la spate 30”; 

- alergare 1’;  

- pauza exercitii de respiratie 30”; 

- alergare cu rotirea bratelor spre inainte alternativ 30” 

- alergarea cu rotirea bratelor spre inapoi alternativ 30”; 

- alergare cu aplecari stanga-dreapta să atinga salteaua 30”; 

- alergare cu pas saltat 30”; 

- pauza exercitii de respiratie 30”; 

- alergare cu balansarea bratelor stanga-dreapta 30”;                                                        

- mers normal cu exercitii de respiratie 30”;                                                                      

- mers normal, bratele la piept, arcuiri si extensii 30”; 

- mers normal, bratele intinse la nivelul pieptului, forfecari si extensii 30”;       

15’        

- alergare usoara 1’; 

- alergare cu pas adaugat 30’; 

- pauza exercitii de respiratie 30”; 

- alergare cu pas incrucisat 30”;  

- alergare cu spatele20’; 

- pauza exercitii de respiratie 30”; 

- mers normal cu exercitii de respiratie 30”; 

- mers fandat cu bratele la nivelul pieptului 30’; 

- pauza exercitii de respiratie 15”; 

- mers normal cu rotirea bratelor spre inapoi si inainte, aplecari si extensie 

     30”; 

- alergare cate doi si rostogoliri în fata ghemuit pe lungimea saltelei 30”; 

- alergare cate doi si rostogolire cu spatele ghemuit pe lumgimea saltelei  

 30”; 

- alergare cate doi si saritura leului pe lungimea saltelei 30”; 

- alergare cate doi si rostogolire cu spatele si ridicare pe brate 30”; 

- mers normal cu exercitii de rspiratie 30”; 

- pauza exercitii de respiratie 20”; 

 

- pe doua linii: - fata în fata - rotiri de mijloc; 

                                                - forfecari brate si picioare; 

                                                      - incucisari brate si picioare;             30” 

                                                      - sarituri cu genunchi la piept (10 x); 



                                                      - pauza 10”  

                                                      - joc de glezna si intrari la coapse (10 x);                 

15’ 

                                                      - pauza 10”                                                                    

                                                      - joc de glezna si aparari la ambele coapse (10 

x); 

                                                      - pauza 10”                                                                      

                                                      - joc de glezna si genuflexiuni (10 x); 

                                                      - pauza 20” 

     - culcat dorsal, abdomene (brate la ceafa 10 x); 

     - culcat abdominal ,extensii (10 x);                                                                                 

     - culcat dorsal, abdomene (echere 10 x); 

     - pauza 15” 

     - din ghemuit, aparari la coapse (10 x); 

     - pauza 15” 

     - culcat dorsal, abdomene (sprijin pe coate ridicarea picioarelor la 90°, 10 x); 

     - din pozitia start de jos, forfecarea piciorelor inainte si inapoi (10 x);  

     - pauza 15” 

     - culcat dorsal abdomene (abdomene în patru timpi 10 x); 

     - din parter, aparari la rebur (10 x);  

     - pauza 15” 

     - culcat dosal, bratele sub sezut picioarele intinse, forfecari si incrucisari (20 

x); 

     - culcat abdominal, aparare la centurare laterala (10 x); 

     - pauza 15” 

 

 

     - din parter, incalzirea gatului, exercitii de pod, intrari-iesiri (10 x); 

     - pauza 30” 

     - din picioare, intrare si caderi în pod (10 x);                                                              

5’ 

     - 2’ pauza; 

 

2. Parte fundamentala 

 

1. - tur de cap: - primul executant 30” cu 30”pauza; 

                        - al doilea executant 30” cu 30” pauza; 

    - pauza 1' 

    - tur de cap si ducere mai departe cu centurare laterala: 

                         - primul executant 30” cu 30” pauza; 

                         - al doilea executant 30” cu 30” pauza; 

    - pauza 1' 

2. - tur de șold:  - primul executant 30” cu 30” pauza; 



                          - al doilea executant 30” cu 30” pauza; 

    - pauza 1' 

3. –tur de brat:  - primul executant 30” cu 30” pauza; 

                          - al doilea executant 30” cu 30” pauza; 

    - 2’ pauza; 

    - lupta intre  partener 3 reprize x 2’ cu 30” pauza intre ele; 

    - pauza 2’;  

     

3. Parte de incheiere – 10 min. 

- Exercitii de alergare usoara si mers – 2 serii x 1 min.; pauza 1 min. 

- Rulari, rostogoliri - 2 serii x 1 min.; pauza 1 min. 

- Relaxare treptata a organismului si deconectare psihica – 4 min. 
 


