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Complex de exercitii pentru dezvoltarea fizica 

Ciclul primar 

Exercitiul 1.                              

P.I. Stand departat cu mainile pe sold; 

T1-2: aplecarea capului cu arcuire; 

T3-4:  extensia capului cu arcuire 

T5-6: indoirea capului lateral dreapta cu arcuire 

T7-8: indoirea capului lateral stanga, cu arcuire 

 

Exercitiul 2. 

P.I. Stand departat cu mainile pe sold; 

T.1-4: Rotirea capului spre dreapta 

T.5-8: Rotirea capului spre stanga 

 

Exercitiul 3. 

P.I.  Stand departat cu bratele pe langa corp 

T1-2: ridicarea bratului drept sus simultan cu coborarea bratului stang prin 

inainte:  

extensie cu arcuire 

T3-4: ridicarea bratului stang sus simultan cu coborarea bratului drept prin 

inainte: extensie cu arcuire 

T5-6: ridicarea bratului drept sus simultan cu coborarea bratului stang prin 

inainte: extensie cu arcuire 

T7-8: ridicarea bratului stang sus simultan cu coborarea bratului drept prin 

inainte: extensie cu arcuire 

 

Exercitiul 4. 

P.I.  Stand departat cu bratele indoite la nivelul pieptului 
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T1-2/5-6: extensie cu arcuirea bratelor indoite spre inapoi, palmele orientate 

spre podea; 

T3-4/7-8:  extensie cu arcuirea bratelor intinse lateral, palmele orientate spre 

tavan 

  

Exercitiul 5. 

P.I.  Stand departat cu bratele pe langa corp 

T1-8: rotirea simultana a bratelor spre inainte  

T1-8: rotirea simultana a bratelor spre inapoi  

 

Exercitiul 6.  

P.I.  Stand departat cu  mainile pe sold 

T1-2/5-6: indoirea trunchiului spre stanga simultan cu ducerea bratului drept  

sus prin lateral(usor indoit: coroana), si arcuire 

T3-4/7-8: indoirea trunchiului spre dreapta simultan cu ducerea bratului stang  

sus prin lateral (usor indoit: coronita), si arcuire 

 

Exercitiul 7. 

P.I.  Stand departat cu  mainile pe sold 

T1-2/5-6: rasucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire 

T3-4/7-8: rasucirea trunchiului spre stanga cu arcuire 

 

Exercitiul 8.  

P.I.  Stand departat cu  mainile pe langa corp 

  

T1-2/5-6: extensii ale trunchiului simultan cu ducerea bratelor intinse sus prin 

inainte si arcuire ; 

T3-4/7-8: aplecarea trunchiului cu ducerea palmelor pe sol si arcuire; 
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Exercitiul 9.  

P.I.  Stand departat cu, bratele intinse lateral, trunchiul indoit spre inainte,  

T1-2/5-6: rasucirea trunchiului spre dreapta cu ducerea palmei stangi la glezna 

piciorului drept si arcuire 

T3-4/7-8: rasucirea trunchiului spre stanga  cu ducerea palmei drepte la glezna 

piciorului stang si arcuire 

 

 

Exercitiul 10. 

P.I.  Stand departat cu  bratele intinse inainte   

T1-2/5-6: fandare laterala spre dreapta si arcuire 

T3-4/7-8: fandare spre stanga si arcuire 

 

Exercitiul 11. 

P.I.  Stand  

T1/3/5/7: sarituri  in departat simultan cu bataia palmelor sus  deasupra capului 

T2/4/6/8: revenire P.I. 
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Complex de exercitii pentru dezvoltarea fizica nr. 1 

Ciclul gimnazial 

 

I. Stand 4T x 8  

1. Ridicarea bratelor prin inainte sus 

2. Revenire 

3. Indoirea genuncjilor cu ridicarea bratelor 

4. Revenire  

II. Stand departat 4Tx 8 

1. Ridicarea bratelor prin inainte sus 

2. Indoirea trunchiului inainte, palmele pe sol 

3. Extensia trunchiului cu mainile pe sold 

4. Revenire  

III. Stand 2Tx 8 

1-2. Fandare spre stanga cu ridicarea bratelor lateral 

3-4. Revenire 

5-8. Aceeasi miscare spre dreapta 

IV. Pe genunchi pe calcaie asezat 4Tx8 

-rasucirea trunchiului spre stanga cu ridicarea bratelor lateral 

- renenire 

- aceeasi miscare spre dreapta 

V. Culcat facial cu mainile sub barbie 2Tx8 

- extensia trunchiului cu intinderea bratelor lateral 

-revenire 

VI. Culcat dorsal cu sprijin pe antebrate 4Tx8 

- Indoirea genunchilor la piept 

- Intinderea picioarelor in echer 

- Indoirea genunchilor 

- Renemire 

 

VII. Stand 2Tx8  

-sarituri in departat cu ridicarea bratelor lateral 

-revenire 

VIII. Stand departat 4Tx8 

-ridicarea pe varfuri cu ridicarea bratelor prin lateral cu inspiratie 

- revenire cu expiratie 
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Complex de exercitii pentru dezvoltarea fizica nr. 2 

Ciclul gimnazial 

 

I. Stand 

1. pas inainte cu piciorul stang simultan cu ridicarea bratelor prin 

inainte, lateral- sus, trunchiul in extensie 

2. revenire 

3. pas inainte cu piciorul drept simultan cu ridicarea bratelor prin 

inainte, lateral- sus, trunchiul in extensie 

4. revenire 

5. pas inainte cu piciorul stang simultan cu ridicarea bratelor prin 

inainte, lateral- sus, trunchiul in extensie 

6. revenire 

7. pas inainte cu piciorul drept simultan cu ridicarea bratelor prin 

inainte, lateral- sus, trunchiul in extensie 

8. revenire 

 

II. Stand 

- ridicare pe varfuri  cu ducerea bratelor prin inainte, sus 

- cobararea bratelor lateral 

- ducera bratelor inainte, coborare pe toata talpa 

- revenire cu coborarea bratelor jos  

 

III. Stand 

1. Fandare laterala spre stanga si indoirea trunchiului spre dreapta, cu 

bratul stang coroana, sus, bratul drept indoit la spate 

2. Revenire 

3. Fandare laterala spre dreapta si indoirea trunchiului spre stanga, cu 

bratul drept coroana, sus, bratul stang indoit la spate 

4. Revenire 

5. Rasucirea trunchiului spre stanga in fandare pe piciorul stang si 

ridicarea bratelor lateral sus 

6. Revenire 

7. Rasucirea trunchiului spre dreapta in fandare pe piciorul drept si 

ridicarea bratelor lateral sus 

8. Revenire 
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IV. Stand 

1. Pas lateral cu piciorul stang, aplecarea trunchiului la 900, cu bratele 

lateral 

2. Indreptarea trunchiului cu bratele lateral 

3. Aplecarea trunchiului cu bratele lateral 

4. Revenire 

5-8. Acelasi exercitiu spre dreapta 

 

V. Stand indoit cu palmele pe sol 

1. Sprijin ghemuit cu departarea piciorului drept lateral pe varf sprijinit 

2. Revenire in stand cu bratele lateral 

3. Sprijin ghemuit cu departarea piciorului stang lateral pe varf sprijinit 

4. Revenire in stand cu bratele lateral 

5. Revenire in stand cu bratele lateral 

 

VI. Pe genunchi cu bratele lateral sus 

1. Trecere in asezat pe calcaie si indoire rasucita spre stanga cu bratele 

de aceeeasi parte 

2. Revenire cu trunchiul in extensie ampla 

3. Trecere in asezat pe calcaie si indoire rasucita spre dreapta cu 

bratele de aceeeasi parte 

4. Revenire cu trunchiul in extensie ampla 

 

VII. Asezat sprijinit inapoi 

1. ridicarea bazinului in sprijin culcat inapoi 

2. revenire in asezat 

3. ridicarea bazinului in sprijin culcat inapoi 

4. revenire in asezat 

5. ridicarea bazinului in sprijin culcat inapoi si si a piciorului drept 

inainte 

6. revenire in asezat 

7. ridicarea bazinului in sprijin culcat inapoi si si a piciorului drept 

inainte 

8. revenire in asezat 

 

 

VIII. Culcat facial cu bratele indoite, palmele in dreptul pieptului 
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1. Intinderea bratelor si ridicarea trunchiului in extensie maxima, cu 

capul in extensie 

2. Revenire 

3. Intinderea bratelor, departarea picioarelor si ridicarea trunchiului in 

extensie maxima, cu capul in extensie 

4. Revenire 

5. Ridicare in sprijin culcat facial 

6. Revenire 

7. Ridicare in sprijin culcat facial 

8. Revenire 

 

IX. Pe spate culcat cu bratele sus 

1-2. ridicarea piciorului stang la 900 cu revenire 

3-4. ridicarea piciorului drept la 900 cu revenire 

5-6. ridicarea picioarelor la 900 cu revenire 

7-8. ridicarea picioarelor la 900 cu revenire 

 

X. Stand 2Tx8 

1-8 sarituri ca mingea 

1-8 sarituri cu departarea picioarelor si ducerea simultan a bratelor prin 

latearl sus 
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Complex de exercitii pentru dezvoltarea fizica nr.1 

Ciclul liceal 

I. Stand 

-ridicare pe varfuri  cu ducerea bratelor prin inainte, sus 

- cobararea bratelor lateral 

- ducera bratelor inainte, coborare pe toata talpa 

- revenire cu coborarea bratelor jos.  

II. Stand 

- Indoirea picioarelor cu ridicarea bratelor inainte 

- Revenire 

- Fandare laterala stanga simultan cu ridicarea bratelor lateral  

- Revenire 

- Indoirea picioarelor cu ridicarea bratelor inainte 

- Revenire 

- Fandare laterala dreapta simultan cu ridicarea bratelor lateral  

- Revenire 

 

III. Stand departat, mainile pe sold 

- Aplecare atrunchiului inainte, cu intinderea bratelor sus 

- Revenire 

- Extensia trunchiului cu mainile la ceafa 

- Revenire 

 

IV. Stand departat, mainile la ceafa 

-1-2 rasucirea trunchiului spre dreapta, arcuire 

-4 revenire 

- 5-7 rasucirea trunchiului spre stanga, arcuire 

     - 8 revenire 

 

V. Stand departat 

- 1-2 ridicare abratelor prin inainte sus, arcuire 

- 3-4 indoirea trunchiului la piciorul stang, arcuire 

- 5-6 ridicare atrunchiului cu bratele sus, arcuire 

- 7-8 indoirea trunchiului la piciorul drept, arcuire 
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VI. Stand cu mainile pe solduri 

1-3 fandare inainte cu piciorul drept, arcuire 

4 -revenire 

5-8 idem partea stanga 

VII. Stand,  

1. Sprijin ghemuit 

2. Ridicarea in stand cu trunchiul in extensie cu bratele sus si balansarea 

piciorului drept inapoi 

3. Sprijin ghemuit 

4. Ridicarea in stand cu trunchiul in extensie cu bratele sus si balansarea 

piciorului stang inapoi 

 

VIII. Stand, bratele lateral 

1. Balansarea piciorului drept inainte cu bataia palmelor sub picior 

2. Revenire 

3. Balansarea piciorului stang inainte cu bataia palmelor sub picior 

4. Revenire 

 

IX. Stand, mainile pe solduri 

1. sarituri in stand departat, cu ridicarea bratelor sus si bataie din palme 

2. saritura in stand cu bataia palmelor la spate 
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Complex de exercitii pentru dezvoltarea fizica nr.2 

Ciclul liceal 

 

I. Stand 

1. Pas lateral cu piciorul drept, mainile pe umeri 

2. Ridicarea pe varfuri, simultan cu intinderea bratelor lateral si extensia 

capului 

3. Coboratea pe toata talpa, mainile pe umeri 

4. Revenire 

5-8 idem pe partea stanga 

II.  Stand 

1. ridicarea bratelor lateral, varful piciorului drept sprijinit inainte 

2. ridicarea bratelor sus si a piciorului drept inainte 

3. coborarea bratelor simultan cu coborarea piciorului drept sprijinit inainte 

4. revenire 

5-8. idem cu piciorul stang 

III. Stand departat, 4Tx8 

1. Ridicarea bratelor prin inainte sus 

2. indoirea trunchiului inainte cu asezarea palmelor pe sol 

3. arcuire 

4. Revenire 

 

IV. Stand departat, bratele lateral 

1. Indoirea trunchiului spre stanga cu bratul drept sus, bratul stang la 

spate 

2. Revenire 

3. Indoirea trunchiului spre dreapta cu bratul stangt sus, bratul drept la 

spate 

4. Revenire  

 

V. Stand cu mainile pe solduri 

1-4 rotare mare de trunchi spre dreapta 

5-8 idem partea stanga 
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VI. Asezat 

1-2 ridicarea bratelor prin inainte sus, arcuire 

3-4 indoirea trunchiului inainte, arcuire 

 

VII. Asezat, cu sprijin inapoi  pe antebrate 

1-2 ridicarea picioarelor intinse la verticala 

3-4 revenire 

 

VIII. Culcat facial, mainile pe sol in dreptul pieptului 

1-3 intinderea bratelor cu extensia trunchiului 

4 Revenire 

5-7. trecerea pe genunchi pe calcaie asezat 

8  Revenire 

IX. Stand, mainile pe solduri 

1. saritura ca mingea 

2. saritura ca mingea 

3. saritura in stand departat 

4. saritura in stand 

 

X. Stand 

1-2 pas inainte cu piciorul stang cu ridicarea bratelor prin inainte sus, 

inspiratie 

3-4 revenire cu expiratie 

 

 

 

 

 

Exercitii pentru dezvoltarea fortei 

-liceu-baieti 

 

1. Flotari corecte: 2x20 repetari 

2. Ridicarea trunchiului la verticala din culcat dorsal: 30 repetari 

3. Extensia trunchiului din culcat facial; 30 repetari 

4. Genuflexiuni: 30 repetari 

5. Sarituri cu genunchii sus: 2x 20 repetari 


