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Optimizarea
dezvoltării fizice

Influențarea selectivă
a aparatului locomtor

Dezvoltarea fizică
armonioasă

(7 min)

COMPLEX DE EXERCIȚII CU BASTONUL

4X4T
Ex.1.Stând cu bastonul înaintea corpului apucat la capete:
1.ridicarea brațelor înainte;
2.ridicarea brațelor sus;
3.îndoirea brațelor, bastonul la ceafă;
4.coborârea brațelor prin înainte și revenire în P.I.

Ex.2.Stând cu bastonul înaintea corpului (brațele înainte) apucat la capete:
1.semiflectarea genunchilor cu bastonul pe verticală;
2.revenire în stând cu brațele înainte;
3.semiflectarea genunchilor cu bastonul pe verticală în partea opusă;
4.revenire în P.I.

4X4T

Ex.3.Stând depărtat cu bastonul la ceafă apucat la lățimea umerilor:
1.răsucirea trunchiului spre stânga;
2.revenire în stând depărtat cu bastonul la ceafă;
3.ridicarea piciorului stâng îndoit și atingerea coapsei piciorului cu bastonul;
4.coborârea piciorului ridicat simultan cu ridicarea bastonului la ceafă;
5-8 idem spre partea opusă..

3X8T

Ex.4.Stând depărtat cu brațele sus cu bastonul apucat la capete:
1.aplecarea trunchiului înainte (900), brațele sus;
2.îndoirea trunchiului și coborârea bastonului la nivelul gleznelor;
3.ridicarea trunchiului în stând aplecat cu brațele sus;
4.revenire în stând depărtat cu brațele sus.

4X4T

Ex.5.Stând depărtat cu brațele înainte bastonul apucat la lățimea umerilor:
1.aplecarea trunchiului înainte la 900 cu brațele sus;
2.îndoirea brațelor și trecerea bastonului la ceafă;
3.întinderea brațelor în stând depărtat cu trunchiul aplecat cu brațele sus ;
4.prin ridicarea trunchiului se trece în P.I.

4X4T
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Ex.7.Stând cu bastonul la nivelul șoldului apucat la lățimea umerilor:
1.pas lateral spre stânga simultan cu ridicarea brațelor înainte;
2.apropierea piciorului stâng și coborârea brațelor cu trecere în stând;
3.pas înainte cu piciorul stâng simultan cu ridicarea brațelor sus;
4.prin apropierea piciorului și coborârea brațelor se trecere în P.I..
5-8. idem cu piciorul drept.

3X8T

Optimizarea
dezvoltării fizice

Influențarea selectivă
a aparatului locomtor

Dezvoltarea fizică
armonioasă

(7 min)

Ex.8.Stând cu bastonul înaintea corpului apucat la lățimea umerilor:
1.îndoirea genunchilor și trecere în sprijin ghemuit;
2.întinderea genunchilor cu trecere în stând pe vârfuri cu brațele sus;
3.trecere în sprijin ghemuit prin îndoirea genunchilor;
4.îndoirea lor și revenire în stând.

4X4T

Ex.9.Sprijin ghemuit cu bastonul apucat la capete;
1.pas fandat înainte cu piciorul stând simultan cu ridicarea brațelor sus;
2.pas înapoi și trecere în sprijin ghemuit;
3.pas fandat înainte cu piciorul drept simultan cu ridicarea brațelor sus;
4.pas înapoi și revenire în sprijin ghemuit.

4X4T

Ex.10.Sprijin ghemuit cu bastonul apucat de capete;
1.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele înainte;
2.prin săritură trecere în stând cu brațele sus;
3.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele înainte;
4.prin săritură apropierea picioarelor și revenire în sprijin ghemuit.

4X4T

Ex.11.Stând cu brațele sus bastonul apucat la lățimea umerilor;
1.prin săritură trecere în stând depărtat în plan antero-posterior cu stângul înainte, dreptul înapoi;
2.prin săritură schimbarea picioarelor în plan antero-posterior cu dreptul înainte, stângul înapoi;
3.prin săritură trecere în stând depărtat;
4.revenire în P.I. prin apropierea picioarelor cu brațele sus.

4X4T
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Optimizarea
dezvoltării fizice

Influențarea selectivă
a aparatului locomtor

Dezvoltarea fizică
armonioasă

(7 min)

COMPLEX DE EXERCIȚII CU FLACOANE

4X4T
Ex.1.Stând:
1.ridicarea brațelor înainte;
2.ducerea brațelor lateral;
3.ridicarea brațelor sus simultan cu atingerea flacoanelor;
4.coborârea brațelor prin lateral și revenire în P.I.

Ex.2.Stând cu brațele înainte:
1.semiflectarea genunchilor simultan cu ridicarea brațelor sus;
2.prin întinderea genunchilor și coborârea brațelor revenire în stând cu brațele înainte;
3.ducerea brațului stâng lateral și a brațului drept sus;
4.revenire în P.I.
5.8. idem cu ducerea brațului opus în direcția opusă.

4X8T

Ex.3.Stând ușor depărtat cu brațele sus:
1.coborârea brațelor lateral;
2.ridicarea brațelor sus;
3.ridicarea piciorului stâng îndoit la piept și coborârea brațelor cu atingerea flacoanelor sub coapsă;
4.coborârea piciorului ridicat simultan cu ridicarea brațelor sus;
5-8 idem cu ridicarea piciorului drept.

3X8T

Ex.4.Stând:
5.pas lateral spre stânga simultan cu ridicarea brațelor lateral;
6.apropierea piciorului și revenire în stând;
7.pas înainte cu piciorul stâng și ridicarea brațelor prin lateral sus ;
8.pas înpoi și coborârea brațelor prin înainte și revenire în P.I.
9.8. idem cu piciorul opus.

4X8T
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Ex.5.Stând depărtat cu brațele lateral:
5.răsucirea trunchiului spre stânga;
6.revenire în P.I.;
7.îndoirea trunchiului spre stânga cu mâna stânga la șold și brațul drept sus;
8.revenire în stând depărtat.
5-8. idem spre partea opusă

3X8T

Optimizarea
dezvoltării fizice
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(7 min)

Ex.6.Stând:
5.îndoirea genunchilor și trecere în sprijin ghemuit;
6.întinderea genunchilor cu trecere în stând cu corpul îndoit flacoanele la glezne;
7.trecere în sprijin ghemuit prin îndoirea genunchilor;
8.întinderea lor și revenire în stând.

4X4T

Ex.7.Sprijin ghemuit cu bastonul apucat la capete;
5.pas fandat înainte cu piciorul stând simultan cu ridicarea brațelor sus;
6.pas înapoi și trecere în sprijin ghemuit;
7.pas fandat înainte cu piciorul drept simultan cu ridicarea brațelor sus;
8.pas înapoi și revenire în sprijin ghemuit.

4X4T

Ex.8.Sprijin ghemuit;
5.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
6.prin săritură trecere în stând cu brațele sus;
7.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
8.prin săritură apropierea picioarelor și revenire în sprijin ghemuit.

4X4T

Ex.9.Sprijin ghemuit;
5.prin săritură trecere în stând depărtat;
6.prin săritură trecere în stând depărtat în plan antero-posterior cu stângul înainte, dreptul înapoi;
7.prin săritură schimbarea picioarelor în plan antero-posterior cu dreptul înainte, stângul înapoi;
8.prin săritură revenire în sprijin ghemuit.

4X4T
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Optimizarea
dezvoltării fizice

Influențarea selectivă
a aparatului locomtor

Dezvoltarea fizică
armonioasă

(7 min)

COMPLEX DE EXERCIȚII LIBERE

4X4T
Ex.1.Stând:
1.ridicarea brațelor înainte;
2.ducerea brațelor lateral;
3.ridicarea brațelor sus simultan cu bătaia palmelor deasupra capului;
4.coborârea brațelor prin lateral și revenire în P.I.

Ex.2.Stând:
1.îndoirea brațelor cu mâinile la șold;
2.ridicarea și îndoirea brațelor cu mâinile pe umeri;
3.întinderea lor în stând cu brațele sus;
4.prin coborârea brațelor prin lateral revenire în P.I.

4X4T

Ex.3.Stând ușor depărtat cu brațele sus:
1.coborârea brațelor lateral;
2.ridicarea brațelor sus;
3.ridicarea piciorului stâng îndoit la piept și coborârea brațelor cu bătaia palmelor sub coapsă;
4.coborârea piciorului ridicat simultan cu ridicarea brațelor sus;
5-8 idem cu ridicarea piciorului drept.

4X8T

Ex.4.Stând cu brațele sus:
10.semiîndoirea genunchilor simultan cu balansarea brațelor prin înainte jos;
11.întinderea genunchilor și ridicarea brațelor sus dinapoi prin înainte sus;
12.îndoirea genunchilor și coborârea brațelor lateral ;
13.prin întinderea genunchilor și ridicarea brațelor se trece în P.I.

4X4T
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Ex.5.Stând:
1.pas lateral spre stânga simultan cu ridicarea brațelor lateral;
2.apropierea piciorului și revenire în stând;
3.pas înainte cu piciorul stâng și ridicarea brațelor prin lateral sus ;
4.pas înpoi și coborârea brațelor prin înainte și revenire în P.I.
5.8. idem cu piciorul opus.

4X8T

Ex.6.Stând depărtat cu brațele lateral:
9.răsucirea trunchiului spre stânga;
10.revenire în P.I.;
11.îndoirea trunchiului spre stânga cu mâna stânga la șold și brațul drept sus;
12.revenire în stând depărtat.
5-8. idem spre partea opusă.

4X8T

Ex.7.Stând;
9.îndoirea genunchilor și trecere în sprijin ghemuit;
10.întinderea genunchilor cu trecere în stând cu corpul îndoit;
11.trecere în sprijin ghemuit prin îndoirea genunchilor;
4.întinderea lor și revenire în stând.

4X4T

Ex.8.Sprijin ghemuit;
9.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
10.prin săritură trecere în stând cu brațele sus;
11.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
12.prin săritură apropierea picioarelor și revenire în sprijin ghemuit.

4X4T

Ex.9.Sprijin ghemuit;
9.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
10.prin săritură trecere în stând cu brațele sus;
11.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
12.prin săritură revenire în sprijin ghemuit.

4X4T



7 # 12

Optimizarea
dezvoltării fizice
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COMPLEX DE EXERCIȚII ÎN PERECHI

4X4T
Ex.1.Stând față-n față cu brațele înainte palmă-n palmă::
1.îndoirea simultană a brațelor cu înclinarea trunchiului înainte;
2.întinderea brațelor și revenire în P.I.;
3.ridicarea brațelor sus și înclinarea trunchiului înainte cu apăsare pe umeri;
4.coborârea brațelor cu revenire în P.I.

Ex.2.Stând față-n față cu brațele înainte palmă-n palmă:
1.“B” îndoaie brațele cu înclinarea trunchiului înainte;
2.revenire în P.I.;
3.ducerea brațelor lateral cu înclinarea trunchiului înainte;
4.revenire în P.I.;
5-8. idem cu celălalt executant.

4X8T

Ex.3.Stând față-n față apucat de mâini încruțișat, înainte jos:
1.răsucirea trunchiului spre stânga cu ducerea brațului stâng lateral jos;
2.revenire în P.I.;
3.răsucirea trunchiului spre dreapta cu ducerea brațului drept lateral jos;
4.revenire în P.I.

3X4T

Ex.4.Stând depărtat față-n față:
1.aplecarea trunchiului înainte cu așezarea mâinilor pe umerii partenerului;
2.răsucirea trunchiului spre stânga;
3.răsucirea trunchiului spre dreapta;
4.ridicarea trunchiului cu revenire în P.I.

4X4T

Ex.5.Stând față-n față apucat de mâini, brațele înainte:
1.fandare înainte cu piciorul stâng cu ridicarea brațelor sus și apăsare pe umeri;
2.revenire în P.I. prin apropierea piciorului fandat;
3.fandare înainte cu piciorul drept cu ridicarea brațelor sus și apăsare pe umeri;
revenire în P.I. prin apropierea piciorului fandat.

4X4T
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Ex.6.Stând spate-n spate apucat de mâini înapoi:
1.pas înainte cu piciorul stâng simultan cu ridicarea brațelor prin lateral sus;
2.apropierea piciorului stâng și coborârea brațelor prin lateral jos revenire în P.I.;
3.îndoirea trunchiului înainte cu apucarea mâini partenerului;
4.ridicarea trunchiului cu revenire în stând spate-n spate.
5.-8. idem cu piciorul drept.

4X8T

Ex.7.Stând costal apucat mâna din interior:
1.pas lateral spre exterior cu ridicarea brațului exterior lateral sus;
2.fandare spre exterior cu apucarea mâinilor sus;
3.întinderea piciorului din exterior cu ridicarea brațului exterior lateral sus;
4.revenire în P.I.
5.8 idem cu schimbarea locurilor între elevi.

4X8T

Ex.8.Stând spate-n spate agățat la coate:
1.îndoirea genunchilor în stând ghemuit;
2.întinderea lor cu revenire în P.I.;
3.îndoirea trunchiului înainte cu apucarea mâini partenerului;
4.ridicarea trunchiului cu revenire în stând spate-n spate.

4X4T

Ex.9.Sprijin culcat depărtat față-n față;
1. răsucirea trunchiului „A” spre dreapta „B” spre stânga și apucarea mâinii:
2. revenire în P.I.;
3. răsucirea trunchiului „A” spre stânga „B” spre dreapta și apucarea mâinii;
4. revenire în P.I.

4X4T

Ex.10. Stând spate-n spate apucat de mâini înapoi:
1.ridicarea brațelor prin lateral sus, „A” îndoaie ușor genunchi;
2.„A” apleacă trunchiul înainte ridicând partenerul pe spate în extensie cu arcuire;
3.revenire în stând spate-n spate cu brațele sus;
4.coborârea brațelor prin lateral;
5-8. schimbarea rolurilor.

4X4T

Ex.11.Așezat depărtat față-n față cu brațele înainte, apucat de mâini:
1.„B” se lasă în culcat dorsal, ”A” îndoaie trunchiul înainte;
2.revenire în P.I.
3.”A” se lasă în culcat dorsal, ”B” îndoaie trunchiul înainte;
4.revenire în P.I.

4X4T
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Ex.12. Stând pe un picior față-n față, celălalt picior îndoit ridicat înapoi apucat cu mâna glezna:
1-2. sărituri pe loc pe un picior;
3-4. sărituri pe loc celălalt picior.

4X4T
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COMPLEX DE EXERCIȚII LA SCARA FIXĂ

4X4TEx.1.Stând facial – față de scara fixă – cu brațele sus la 1 metru față de scară:
1-2. ridicare pe vârfuri, dezechilibrare înainte în atârnat stând cu corpul extins;
3-4. apăsare pe scara fixă cu brațele – pentru impulsie – și revenire în poziția de stând.

Ex.2.Stând facial – față de scara fixă – cu brațele sus la 1.5 metri față de scară:
1.pas lateral și aplecarea trunchiului – 90o – cu așezarea mâinilor pe scara fixă la nivelul bazinului;
2.răsucirea trunchiului spre stânga;
3.revenire în stând depărtat cu corpul aplecat – 90o – apucat la nivelul bazinului;
4.ridicarea trunchiului cu revenire în poziția inițială – stând cu brațele sus – .
5.8. idem cu răsucirea trunchiului spre dreapta.

4X8T

Ex.3.Sprijin culcat înaintea scării fixe:
1.ridicarea brațului stâng și sprijinirea pe scara fixă;
2.apropierea celuilalt braț în sprijin culcat înalt;
3.coborârea brațului stâng;
4.apropierea celuilalt braț cu revenire în sprijin culcat.

4X4T

Ex.4.Atârnat stând pe prima șipcă, apucat la nivelul pieptului, cu brațele îndoite:
1.aplecarea trunchiului prin retragerea bazinului și apăsare pe umeri;
2.îndoirea genunchilor în atârnat stând ghemuit;
3.întinderea picioarelor;
4.îndoirea brațelor și revenire în P.I.

4X4T

Ex.5.Atârnat stând pe prima șipcă, apucat la nivelul pieptului cu brațele îndoite:
1.aplecarea triunchiului prin retragerea bazinului și apăsare pe umeri;
2.ridicarea piciorului stâng înapoi;
3.coborârea piciorului în atârnat stând cu triunchiul aplecat – cu apăsare pe umeri –;
4.revenire în P.I.;
5-8. idem cu ridicarea piciorului drept înapoi.

4X8T
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Ex.6.Atârnat stând aplecat pe prima șipcă:
1.întoarcere 90o spre stânga (dreapta) cu ridicarea piciorului stâng (drept) lateral și ducerea brațului stâng
(drept) lateral;
2.îndoirea brațului drept (stâng);
3.întinderea brațului drept (stâng);
4.întoarcere 90o cu revenire în P.I.;
5-8. idem cu întoarcere de 90o spre dreapta;

4X8T

Ex.7.Atârnat dorsal:
1.ridicarea piciorului stâng îndoit – la piept – înainte;
2.ridicarea și apropierea celuilalt picior în atârnat ghemuit;
3.coborârea piciorului stâng în atârnat cu piciorul drept îndoit la piept;
4.coborârea celuilalt picior cu revenire în poziție inițială – atârnat dorsal – ;

4X4T

Ex.8.Atârnat dorsal:
1.ridicarea piciorului stâng – întins - înainte;
2.ridicarea și apropierea celuilalt picior în atârnat echer;
3.coborârea piciorului stâng în atârnat cu piciorul drept întins înainte;
4.coborârea celuilalt picior cu revenire în poziție inițială – atârnat dorsal – ;

4X4T

Ex.9. Stând pe un picior facial celălalt picior întins sprijinit pe scara fixă la înălțimea bazinului, brațele
sus:
1.semiflectarea piciorului de bază – cel pe verticală – ;
2.întinderea piciorului semiflectat în stând pe un picior celălalt întins sprijnit pe scara fixă;
3.îndoirea trunchiului înainte – pe piciorul sprijinit pe scara fixă – ;
4,ridicarea trunchiului și revenire în poziția inițială.

4X4T

Ex.10.Stând costal stâng piciorul stâng sprijinit pe scară la nivelul bazinului, brațele sus:
1.aplecarea trunchiului înainte – 90o – cu brațele în lateral;
2.îndoirea trunchiului înainte – pe piciorul de bază – palma la nivelul gleznei;
3.ridicarea trunchiului – în aplecat la 90o – cu ducerea brațelor lateral;
4.ridicarea trunchiului și a brațelor sus cu revenire în poziția inițială;
5-8. idem din stând costal drept.

4X8T
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Ex.11.Sprijin culcat adânc cu picioarele sprijinite pe șipca a-2-a:
1.extensia trunchiului – cu coborârea trunchiului – ;
2.rotunjirea spatelui;
3.extensia trunchiului – cu coborârea trunchiului – ;
4.ridicarea trunchiului cu revenire în sprijin culcat adânc – bazinul pe orizontală – .

4X4T

Ex.12.Atârnat dorsal:
1-2. ridicarea picioarelor și a bazinului spre orizontală;
3-4. sub-balansare cu aterizare.

4X4T


