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MOTTO: 
 

 

„Sportul te învaţă să câştigi cinstit. 

Sportul te învaţă să pierzi în mod demn. 

Prin urmare sportul te învaţă de toate. 

Te învaţă ce este viaţa.” 
 

(Emest Hemingway) 
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ÎN LOC DE INTRODUCERE 

 

O vorbă din bătrâni spune:”copilul care nu se 

mişcă, nu este vioi, este un copil bolnav”. Eu vin şi 

completez că mişcarea, exerciţiul fizic (sub orice 

formă şi în orice moment, contribuie la menţinerea 

şi întărirea sănătăţii.  

La vârsta preşcolară copilul simte dorinţa de 

a se mişca, fiind atras mai mult de activităţile 

dinamice decât de cele statice.  

Este greşit atunci când părinţii, bunicii 

stopează dorinţa de mişcare liberă a copilului pe 

motive că transpiră sau "trage aer rece în piept" si 

ca urmare va răci, se va îmbolnăvi ori se va lovi.  

Activitatea predominantă la această vârstă 

este jocul. Prin jocurile şi exerciţiile motrice, jocurile 

distractive cu text si cânt, concursuri sportive, 

dansuri tematice, dansuri populare desfăşurate cu 

preşcolarii, în condiţii de respectare a 
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particularităţilor de vârsta si a unor norme igienico-

sanitare, urmărim ca obiective:  

- întărirea stării de sănătate, călirea 

organismului şi creşterea capacitaţii 

generale la efort prin cei trei factori: aer, 

soare, apă;  

- stimularea proceselor de creştere şi 

asigurarea dezvoltării fizice armonioase, 

întărirea tonicităţii si traficităţii musculare 

generale - prevenirea instalării atitudinilor 

fizice deficiente;  

- dezvoltarea capacităţii de orientare în 

spaţiu, de percepere a componentelor 

temporale;  

- dezvoltarea calităţilor motrice de bază: 

viteză, îndemânare, rezistenţă  şi forţă; 

- perfecţionarea deprinderilor motrice: mers, 

alergare, săritură, căţărare, aruncare, 

prindere;  

- formarea unei ţinute corecte;   

- educarea şi perfecţionarea trăsăturilor 

morale pozitive a personalităţii copilului. 
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Parte componentă a sistemului educaţional, 

activitatea de educaţie fizică reprezintă procesul de 

rezolvare a acestor sarcini de educare şi instruire 

prin valorificarea sistematică şi metodică a formelor 

de practicare a exerciţiului fizic.  

În cadrul activităţilor de educaţie fizică sunt 

proiectate exerciţii fizice pentru încălzirea 

diferitelor grupe musculare (gât, braţe, spate, 

abdomen, trunchi, membre inferioare) înainte de a 

"se trece la jocuri motrice care urmăresc 

dezvoltarea unor deprinderi motrice şi 

perfecţionarea calităţilor motrice, activitatea 

încheindu-se printr-un joc de relaxare a 

organismului.  

În activitatea mea cu preşcolarii am constatat 

că, încă de la grupa mică, sunt preferate exerciţiile 

si jocurile de mişcare libere, care nu implică 

încadrarea lor în coloană de gimnastică şi prevăzute 

cu comenzi, dozări precise.  

În general, jocurile, prin regulile lor, impun 

copilului un anumit comportament, deci apasă si pe 

pedala inhibiţiei, adesea involuntare. Dar există şi 
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jocuri, exerciţii care urmăresc, în mod special, 

dezvoltarea inhibiţiei voluntare si a autocontrolului 

asupra reacţiilor motrice.  

Pornind de la exerciţii de înviorare având ca 

tematică imitarea mişcărilor vietăţilor si fiinţelor 

apropiate de lumea lor înconjurătoare (ex: "sari ca 

broscuţa", "zburăm ca fluturaşii", "roata mică, roata 

mare", "ne târâm ca şarpele"), continuând cu 

exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii  în 

vederea coordonării ocolo-motrice pentru 

executarea scrisului, desenului, modelajului, 

picturii, activităţilor practice (ex: "ploaia" "cântam la 

pian", "batem toba", "scuturăm frunzele"), ajungem 

la jocurile distractive, jocurile cu text si cânt sau 

concursuri sportive, acestea fiind planificate, de 

regulă, în activităţi alese, după activităţile statice cu 

implicarea unei concentrări maxime din punct de 

vedere psihic si au ca scop relaxarea organismului 

sub o formă mai mult sau mai puţin dinamică (ex: 

''Mişcă vântul frunzele", "Albinuţa şi florile", " În 

pădure", "Ciupercuţele", "Şoriceii şi  pisica", "Barza 

şi broaştele", "Vânătorii şi veveriţele").  
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Concursurile sportive au şi rolul de a dezvolta 

calităţile motrice într-o formă  plăcută şi pot fi 

desfăşurate ca o evaluare a deprinderilor formate şi 

cu ocazia unor evenimente din viaţa preşcolarilor( 

ex: "Ştafeta", "Cel mai bun biciclist", "Aruncă la 

ţintă", "Copiii îndemânatici"). Un rol la fel de 

însemnat îl au dansurile populare (ex: "Hora", 

"Raţa", "Alunelul", "Haţegana", "Şchioapa") sau 

dansurile tematice (ex: "Dansul fluturaşilor", 

"Dansul ciupercuţelor", "Dansul crenguţelor de 

brad") acestea presupunând multe repetiţii pentru 

a fi perfecţionate deprinderi, calităţile motrice, fiind 

prezente în toate programele artistice din grădiniţă 

sau cu alte ocazii.  

Dacă în cadrul activităţilor de educaţie fizică 

desfăşurate în sala de gimnastică sau în sala de 

grupă trebuie să ţinem seama de particularităţile de 

vârstă şi chiar individuale ale copilului, în aer liber 

(în parc, în excursii) acesta poate depăşi unele limite 

în mişcare, pe care mulţi părinţi nu le bănuiesc sau 

nu le permit, (dar care pe copil îl fac sa se simtă 

bine) din motive mai mult sau mai puţin obiective: 
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lipsa de încredere în forţele proprii ale copilului, 

sensibilitate la anumiţi factori si, mai ales, durata 

prea scurtă de petrecere a timpului liber  în 

compania acestuia  în aer liber. Copilul simte gustul 

performanţei  şi autoperformanţei. Este atras de 

balustrade, de căţărări pe garduri şi pe pomi, se 

angajează in jocuri mai dificile, complexe decât le 

permite vârsta sau dezvoltarea fizica. Loveşte 

mingea cu mâna sau cu piciorul spre o direcţie 

anume, intră în jocuri "de-a ascunselea", "de-a hoţii 

şi poliţiştii", jocuri în care există strategii de mişcare, 

de orientare.  

Acest fapt este cauza unor frustrări asupra 

copilului, acesta crescând mai trist sau dezvoltându-

se insuficient atât fizic cât şi psihic în cele mai multe 

cazuri. 

Copilăria şi, îndeosebi, preşcolaritatea este 

vârsta curiozităţii, vârsta sincerităţii, vârsta marilor 

visuri  şi patente creative dar şi vârsta necesitaţii 

absolute de dragoste şi de libertate  în mişcare.  

Plecând de la convingerea unei mame care a 

contribuit, cu dragoste şi grijă Ia realizarea dorinţei 
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de libertate în mişcare a copilului şi la realizarea 

visului acestuia, doresc să dau un sfat:  

Dragi părinţi, nu confundaţi dragostea cu 

care ii înconjuraţi pe copiii voştri, cu egoismul, cu 

frustrarea, cu inactivitatea. Iubiţi-i, dar lăsaţi-le 

libertate de mişcare pentru a vi-i apropia mai mult! 

 

"Sunt trei lucruri pe care omul le poate 

considera că sunt ale sale: trupul, sufletul si timpul” 

 

Leon Batista Alberti 

 

AUTOAREA 
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JOCURI DE MIȘCARE PENTRU COPII 

 

 

 

«Copilul rade: 

Înţelepciunea și iubirea mea e jocul» 

 

LUCIAN BLAGA 
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COȘUL CU FRUCTE 

 

Copiii sunt împărțiti în două echipe, egale ca 

număr, aşezate pe perechi, pe şiruri, în afara liniei 

de plecare. 

Înaintea fiecărei echipe se afla câte un coş cu 

fructe: mere, pere, nuci etc. 

La o distantă de 10 m înaintea echipelor se 

fixează un semn de întoarcere, marcat vizibil pe sol. 

Primele perechi din echipe apucă coşurile de 

toarte şi la semnalul educatoarei aleargă spre 

semnele marcate, le ocolesc, şi se întorc la echipele 

lor, predau coşurile perechilor următoare si se 

aşează la coada şirurilor. 

Jocul se termină când ultima pereche trece 

linia de plecare. Câştigă echipa care a terminat 

prima. 

 



 

16 

 

TRANSPORTUL MERELOR 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca 

număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare, 

pe care se aşază câte un coş cu mere. La o distanţă 

de 8—10 m se plasează de asemenea câte un coş 

gol pentru fiecare echipă. 

La semnalul educatoarei, primul copil ia un 

măr din coş şi aleargă spre coşul gol unde îl depune. 

După ce a lăsat mărul revine la loc, îl atinge pe 

următorul care executa acelaşi lucru s.a.m.d. 

Echipa care termină prima transportarea 

merelor este declarată câştigătoare. 

 

 

HRĂNEŞTE VIEZURELE! 

 

Efectivul grupei este împărţit în două echipe, 

egale ca număr, aşezate pe şiruri. Fiecare are în mîna 

o castană, o ghindă sau o nucă etc. Pe terenul de joc, 

înaintea fiecărei echipe, se desenează câte o spirală. 
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La capătul fiecărei spirale se plasează câte un coş pe 

care se lipeşte un viezure decupat. 

La comanda dată, primii lasă castanele în 

coşuleţe, se întorc, îi ating pe următorii, iar ei se 

aşează la coada şirului. 

Câştigă echipa care a terminat prima. 

 

 

CURSA CU DOUĂ SCAUNE 

 

Copiii sunt împărţiti în două echipe, egale ca 

număr, aliniate pe şiruri, înapoia liniei de plecare. În 

partea opusă a sălii, înaintea fiecărei echipe, se 

plasează câte două scăunele cu spetează. De 

speteaza primului se leagă o fundă. 

La comanda educatoarei, primii din fiecare 

echipă aleargă până la primul scăunel, dezleagă 

funda şi o leagă la al doilea. Se întorc la echipele lor, 

îi ating pe următorii şi se aşează la coada şirurilor. 

Următorii dezleagă funda şi o leagă pe primul 

scăunel s.a.m.d. Echipa al cărei ultim component 

termină primul este cistigatoarea jocului. 
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CURSA SCĂUNELELOR 

 

Efectivul grupei este împărţit în două echipe, 

egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de 

plecare. Primii din fiecare echipă primesc câte un 

scăunel. În partea opusă a terenului de joc se 

desenează câte un cerc. 

La comanda educatoarei, primii din fiecare 

echipă aleargă până la cerc, lasă scăunelul în 

interiorul acestuia, se aşează pe el şi numără până la 

3 ; apoi se ridică, ia scăunelul şi aleargă cu el înapoi 

până la linia de plecare, îl predă următorului care 

procedează la fel, iar ei trec la coada şirurilor. 

Echipa care termina prima este declarată 

câştigătoare. 

 

 

ŞTAFETA CU TREI URSULEŢI 

 

Efectivul grupei este împartit în trei echipe, 

egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de 
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plecare. Înaintea fiecărei echipe se desenează câte 

un cerc, în care se aşează cite un ursuleţ. La câţiva 

metri de cerc se mai marchează un semn pe sol. La 

comanda educatoarei, primul copil din fiecare 

echipă aleargă spre cerc, se ghemuieşte lângă 

ursuleţ, îl ia în braţe, aleargă spre semnul marcat, îl 

înconjoră, apoi se înapoiază la cerc, aşează ursuleţul 

la loc, aleargă la echipa sa, îl atinge pe următorul şi 

se aşează la sfârşitul sirului. Jocul continuă până 

când toţi copiii ajung la locurile iniţiale. 

 

 

CURSA CU FLUIERĂTURI 

 

Efectivul grupei este împărţit în două echipe, 

egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de 

plecare. În partea opusă a terenului de joc se 

marchează două semne de sosire (câte unul pentru 

fiecare echipă). 

La comanda educatoarei, primii aleargă spre 

semnele din faţă pe care trebuie să le ocolească. În 

timp ce aleargă, educatoarea fluieră. La auzul 
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fluierului ei se întorc 360° pe loc, apoi continuă 

alergarea, ocolesc semnul, se întorc la echipele lor 

s.a.m.d. 

Educatoarea poate fluiera de mai multe ori 

sau niciodată pe parcursul alergării. 

 

 

CEASORNICUL 

 

Grupa este împărtită în trei echipe, egale ca 

număr, aşezate în formaţie de careu. Pe o latură stă 

educatoarea, care conduce desfaşurarea jocului, iar 

pe celelalte 3 câte o echipă, în linie, cu faţa spre 

interior. În mijlocul careului sunt marcate cadranele 

a 3 ceasornice, pe care sunt indicate prin cifre orele. 

Pe cadrane, la ora 12, se asază două vergele 

(bastoane), care reprezintă limitele ceasornicelor. 

La începerea jocului, educatoarea cere copiilor să 

indice o anumită ora. Primii din fiecare echipă 

aleargă la cadran, schimbă -arătătoarele la ora 

indicată de educatoare, se întorc la locul lor în pas 

alergător şi îi bat pe umăr pe următorii,- acestia 
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corectează ora, în caz că cel dinainte a greşit, sau 

indică o nouă oră cerută de educatoare. Greşelile se 

corectează imediat cu atenţionarea celui ce le-a 

comis. 

Este declarată câştigătoare echipa care indică 

cel mai „corect” orele cerute de educatoare şi a 

terminat mai repede. 

 

 

ŞTAFETA PICTORILOR 

 

Copiii sunt organizaţi ca în jocul anterior. 

În faţa fiecărei echipe se plasează câte o tablă 

de scris, iar pe linia de plecare se pun mai multe 

bucăti de cretă, diferit colorate. 

Înainte de începerea jocului, educatoarea 

hotărăşte ce anume trebuie să deseneze copiii pe 

tablă şi ce element din desen trebuie să execute 

fiecare dintre ei. De exemplu, se stabileşte 

desenarea unei case. La comanda de începere, 

primii din fiecare echipă iau câte o bucată de cretă, 

aleargă la tablă şi desenează un singur element al 
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casei, un perete, apoi aleargă la coada şirurilor 

proprii; pornesc următorii s.a.m.d. până ce se 

termină desenul respectiv (pereţii, acoperişul, 

ferestrele, uşile, coşul, pragul de la intrare, gardul, 

florile din curte etc). 

Este declarată câştigătoare echipa care a 

terminat prima, care a desenat cel mai corect şi a 

colorat mai bine. 

 

 

CULESUL Şl PLANTATUL CARTOFILOR 

 

Colectivul este împărţit în două echipe, egale 

ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare. 

Pe aceasta sunt puşi câte 3 cartofi pentru fiecare 

echipă care trebuie să fie „culeşi" şi „plantaţi" de 

copii. Înaintea fiecărei echipe la distanţe egale, se 

desenează cite 3 cercuri. 

La comanda educatoarei, primii din fiecare 

echipă aleargă, iau un cartof şi îl aşează în primul 

cerc, îl „plantează", apoi se întorc, iau al doilea 

cartof şi il aşează în al doilea cerc, revin şi fac acelaşi 
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lucru şi cu al treilea cartof. După ce au „plantat" 

cartofii, se întorc în alergare, îi ating pe următorii, 

iar ei trec la coada şirurilor. Următorii au sarcina să 

culeagă cartofii în aceeaşi ordine şi să-i aşeze pe 

linia de plecare. Jocul continuă până aleargă toţi 

copiii. Este declarată câştigătoare echipa care a 

cules şi a plantat mai repede cartofii. 

 

 

BANDA RULANTĂ 

 

Copiii sunt dispuşi în formaţie de semicerc, la 

un pas distanţă între ei. La capatul din dreapta al 

semicercului se aşază un număr mai mare de cuburi 

(sau alte obiecte). Jocul începe la comanda 

educatoarei. Primul din dreapta ia un cub şi-l dă 

celui de langă el, iar acesta îl transmite mai departe, 

până ce ajunge la ultimul, care aşază cubul jos şi aşa 

se transmit, pe rând, toate cuburile. 

Trecerea cuburilor din mână în mînă se face 

cât mai repede şi fără întreruperi. După ce toate 

cuburile au fost trecute dintr-o parte în cealaltă, 
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jocul se poate repeta, cu schimbarea copiilor din 

cele două capete ale semicercului. 

 

 

HAI SĂ CONSTRUIM 

 

Copiii sunt împarţiţi în trei echipe, egale ca 

număr, aşezate în linie pe trei laturi ale unui careu, 

a patra fiind ocupată de educatoare care 

supraveghează desfaşurarea jocului.  Înaintea 

fiecărei echipe, la câţiva metri, se trasează cîte o 

linie. La mijlocul fiecarei linii se aşază mai multe 

cuburi (numărul lor trebuie să fie cel puţin egal cu 

cel al copiilor) . 

La comanda educatoarei, „Hai să 

construim!", primii din fiecare echipă aleargă la 

grămada de cuburi, iau câte unul şi aleargă spre 

locul indicat şi marcat înainte de începerea jocului 

de către educatoare pentru fiecare echipă, lasă 

cubul acolo şi se întorc tot în alergare, îi lovesc pe 

următorii şi trec la coada şirurilor. Următorii 

execută aceleaşi acţiuni. 
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Copiii au obligaţia să aşeze cuburile în aşa fel, 

încât să construiască un zid. Sunt declaraţi buni 

constructori componentii echipei care a terminat 

prima şi cel mai corect construirea zidului. 

 

 

VEVERIŢELE 

 

Toti copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc. În 

jurul picioarelor fiecare îşi desenează pe sol un cerc 

mic care reprezintă „cuibul veveriţei". În mijlocul 

cercului mare se desenează un cerc cu raza de 30 

cm în care se pun multe nuci. 

La comanda educatoarei de începere a 

jocului, „veveriţele" aleargă spre nuci, iau câte una 

şi se întorc repede să o depună în „cuiburile" lor 

s.a.m.d. Înainte de începerea jocului, educatoarea 

fixează şi timpul în care „veveriţele" trebuie să care 

nucile în „cuiburile" lor. Când educatoarea strigă 

„Veveriţele la cuibiuiri!" copiii işi reiau locurile şi se 

numără nucile. Sunt declarate câştigătoare 
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„veveriţele" care au cele mai multe nuci în 

„cuiburile" lor.  Câştigă echipa care termină prima. 

 

 

PĂSĂRARUL 

 

Copiii sunt aşezati pe două şiruri, câte doi. Un 

copil, „păsărarul", este plasat în faţa coloanei şi 

strigă : „Păsari, plecaţi!", „Huşi!", bătând din palme 

la cuvântul „Huşi". După aceste cuvinte ultima 

pereche aleargă unul prin dreapta, celălalt prin 

stânga, căutând să se reântâlnească înaintea 

coloanei. „Păsărarul" încearcă să-l atingă pe unul 

dintre ei, înainte ca aceştia să se reântâlnească. 

Dacă izbuteşte, face pereche cu el si se aşază în 

capătul formaţiei ; dacă nu, cel rămas fără pereche 

aleargă pe terenul de joc urmărit de toţi copiii 

pentru a-l prinde. Dacă acesta reuşeşte să ajungă la 

capătul terenului, jocul continuă în aceeaşi 

formaţie; dacă nu, copilul rămas fără pereche 

devine „păsărarul". 

 



 

27 

 

CURSA PE NUMERE 

 

Copiii sunt împarţiţi în două echipe, egale ca 

număr. În cadrul fiecărei echipe, copiii sunt aşezati 

pe perechi şi stau dispuşi pe şiruri şezând încrucişat. 

Componenţii ambelor echipe primesc numere de 

ordine, pe care trebuie să le reţină. 

La comanda educatoarei, de exemplu, 3, 

copiii cu numărul respectiv se ridică, aleargă prin 

afara şirului, ocolesc o dată echipa şi revin la locurile 

lor în poziţia din care au plecat. Acela care s-a 

aşezat primul în poziţia iniţială caştigă un punct 

pentru echipă. Jocul se termină după ce toti copiii 

au alergat. 

Echipa care totalizează mai multe puncte 

este declarată câştigătoare. 

 



 

28 

 

CURSA PĂSĂRILOR 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca 

număr, aşezate pe şiruri, pe perechi şi stau aşezat 

încrucişat. Copiii dintr-o pereche primesc nume de 

pasăre: rândunică, şoim, vultur, piţigoi, cocoş etc, 

pe care trebuie să le reţină. La comanda 

educatoarei, de exemplu, „rân-dunica", perechea 

care poartă acest nume aleargă prin afara şirului, 

ocolesc o dată echipa şi se întorc la locurile lor, în 

poziţia iniţială. Acela care a luat primul pozitia 

initială cistiga 1 punct pentru echipa sa. Jocul 

continuă, educatoarea strigând pe rând (sau 

repetând) nume de păsări. Echipa care a realizat 

cele mai multe puncte este declarată câştigătoare. 

 



 

29 

 

CUCUL 

 

Copiii sunt dispuşi în formaţie de cerc. 

Educatoarea alege 3 dintre ei, care formează în 

mijlocul cercului mare unul mai mic si un alt copil pe 

care îl ascunde în sală îndeplineşte rol de ,,cuc". 

Atât copiii din cercul mare, cât şi cei din cercul mic 

se deplasează spre dreapta cântând. 

După ultimul vers, cei 3 copii din mijlocul cercului 

pornesc în căutarea „cucului", fiecare în altă 

direcţie. „Cucul" poate să scape de urmărire dacă 

reuşeşte să intre în mijlocul cercului mare, fără să 

fie atins. Dacă îl găsesc şi îl ating cu mâna, este 

declarat prins şi educatoarea îl înlocuieşte cu alt 

copil. 
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STRÂNGEREA RECOLTEI 

 

Efectivul grupei este dispus în formaţie de 

cerc, fiecare având desenat în jurul picioarelor un 

cerc. În centrul cercului mare se răspîndesc 

pietricele, bucăţele de hârtii sau de carton. La 

semnalul dat de educatoare, copiii aleargă spre 

centru, iau câte o pietricică, o depun în cerculeţul 

propriu, se duc din nou la centru, iau iar câte o 

pietricică s.a.m.d. până ce le adună pe toalte. Copiii 

nu au voie să ia decât câte o pietricică de fiecare 

dată. La sfârşit este declarat câştigător acela care a 

reuşit să adune mai multe pietricele. 

 

 

ŞTAFETA PĂCII 

 

Pe o distanţă de 40 m se trasează mai multe 

culoare. Din 10 în 10 m de la linia de plecare sunt 

marcate trei linii de schimb. Înapoia acestor linii se 
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plasează câte un copil din echipă, fiecare echipă 

fiind formată din 4 copii. 

Aceia care sunt înapoia liniei de plecare au în 

mână câte un steguleţ de culori diferite . La 

comanda de începere a jocului, copiii de la linia de 

plecare aleargă până la linia de schimb unde predau 

următorilor copii steguleţele. Aceştia aleargă la 

schimbul următor căruia îi transmit steguleţul, iar 

aceştia predau ştafeta educatoarei. 

Echipa care a predat prima ştafeta 

educatoarei este declarată câstigatoarea „Ştafetei 

păcii". 

 

 

ŞTAFETA OLIMPICĂ 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca 

număr, aşezate pe şiruri, înapoia unei linii de 

plecare. În partea opusă a terenului de joc se fixează 

o platformă mare. Primii copii, o fetiţă şi un băieţel, 

ţin în mâna dreaptă un beţişor la capătul căruia sunt 

legate câteva panglici roşii, care reprezintă „ştafeta 
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olimpică". La comanda educatoarei începe 

întrecerea. Copiii, pe rînd, alearga până la 

platformă, se urcă pe ea, se întorc la echipă şi 

transmit „ştafeta olimpică" următorului copil. 

Ultimul aleargă până la platformă, se urcă pe ea, şi 

rămâne acolo cu braţul oblic în sus, până ce ajunge 

şi perechea lui din cealaltă echipă. În timpul 

întrecerii, cei care aşteaptă să le vină rândul îşi 

încurajează partenerii strigând :„Hai mai repede, nu 

sta Să câştige grupa mea !" 

Echipa care a pierdut înaltă steagul grupei pe 

un catarg fixat pe terenul de joc, în cinstea echipei 

câştigătoare. 

 

 

ŞTAFETA CU CERCURI DIN LEMN 

 

Educatoarea împarte efectivul grupei în doua 

echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia 

unei linii de plecare, înaintea echipelor, la distante 

egale, se plasează 2 cercuri din lemn. La comanda 

educatoarei, primii din fiecare echipă aleargă spre 
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primul cerc, îl ridică, trec prin el, îl pun la loc şi 

aleargă spre al doilea, cu care procedează la fel, 

apoi se întorc cât mai repede la echipele lor, îi ating 

pe următorii şi se aşază la coada şirurilor. Ciştigă 

echipa care termină prima. 

 

 

ŞTAFETA MERELOR 

 

Copiii sunt împărţiţi în mai multe echipe, 

egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de 

plecare. La 3-4 metri de aceasta se fixează un 

steguleţ care marchează locul de întoarcere.  Primii 

din fiecare echipă au câte un măr, pe care îl aşază 

pe cap în echilibru. La comanda educatoarei, primii 

pornesc spre steguleţ îl ocolesc, apoi se întorc la 

echipele lor si transmit mărul următorului. Acela 

care ajunge primul cistiga 1 punct pentru echipa sa. 

Dacă în timpul deplasării unui copil îi cade 

mărul de pe cap, el trebuie să reia cursa, indiferent 

de locul unde se afla. În final este declarată 

câştigătoare echipa care are cele mai multe puncte. 
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ŞTAFETA AVIOANELOR 

 

Toţi copiii sunt dispuşi în formaţie de cerc, iar 

în mijloc stă educatoarea, care ţine în mână un 

avion confecţionat din carton. Pentru începerea 

jocului, educatoarea dă avionul unui copil care 

înconjuară cercul o dată şi când ajunge la locul de 

unde a plecat predă avionul celui din dreapta. 

Acesta procedează la fel s.a.m.d. până aleargă toţi 

copiii. Când avionul ajunge din nou la primul acesta 

aleargă la mijlocul cercului şi-l predă educatoarei. 

 

 

ŞTAFETA CU JUCĂRII 

 

Pe terenul de joc se delimitează o pârtie de 

ştafetă sub forma de pătrat, cu laturile de 10—15 m 

şi în fiecare din cele patru colţuri ale pătratului se 

desenează câte 2 cercuri. Colţurile se numerotează 

de la 1 la 4. 

În cercurile din colţul nr. 2 se plasează câte 

un şoricel, în cele din colţul nr. 3 câte o pisică, iar în 
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colţul nr. 4 câte un căţel. Copiii rămaşi se împart în 

două echipe, egale ca număr, dispuse pe şiruri în 

colţul nr. 1, cu mult în afara pătratului. Primii din 

fiecare echipă aşteaptă comanda în cercurile din 

colţul nr. 1. Jocul se desfăşoară sub formă de 

ştafetă, fiecare schimb având de parcurs un circuit 

întreg, de-a lungul pătratului, cu o jucărie în mână. 

La comanda educatoarei, cei 2 din primul schimb 

aleargă până la colţul nr. 2, iar cu şoriceii aleargă 

spre colţul nr. 3, îi lasă acolo şi iau pisicuţele, 

aleargă la coltul nr. 4, lasă pisicuţele şi iau caţeluşii, 

apoi aleargă să-i transmită următorilor din echipe. 

Aceştia aleargă să-i aşeze în continuare în cercul nr. 

2 s.a.m.d. până termină toţi copii. 

 

 

ŞTAFETA VESELĂ 

 

Terenul de joc este marcat pe o lungime de 

100 m, traseul ştafetei fiind circular. Colectivul este 

împărţit în echipe de câte 10—12 jucători, aşezate 

pe traseu pentru schimburi. Fiecare echipă poartă 
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un semn distinct, vizibil, pentru a putea fi uşor 

deosebiţ. Jucătorii au de efectuat următoarele 

actiuni:  

— primul schimb, alergare în saci ; 

— al doilea schimb execută alergarea 

combinată cu sărituri peste coardă; 

— al treilea schimb trebuie să parcurgă 

distanţa de 30 m pe două bucăţi din carton 

prin sărituri sau păşind pe bucăţelele 

respective pe care le pun pe sol în faţă (sînt 

obligaţi să calce numai pe ele) ; 

— al patrulea schimb execută din alergare 

aruncarea şi prinderea unei mingi mici cu o 

singură mână, cel putin de 10 ori de-a 

lungul traseului pe care îl are de parcurs ; 

— al cincilea schimb se deplasează lovind o 

minge de fotbal în sol cu mâna până ajunge 

la schimbul al şaselea, care prinde mingea şi 

o transmite odată cu ştafeta ; 

— al şaselea lasă mingea jos şi o loveşte uşor 

cu piciorul şi înainte de a ajunge la schimbul 
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următor o ridică tot cu piciorul în sus, o 

prinde şi o transmite mai departe ; 

— al şaptelea schimb aleargă spre direcţia de 

deplasare, ţinând pe palme un baston de 

gimnastică. Dacă ii cade bastonul, îl ridică, îl 

aşaza pe palme şi continuă cursa. Pentru 

schimbul următor fiecare echipă are 2 

concurenţi care primesc ştafeta şi aleargă 

către linia de sosire cu o căldare plină cu 

apă. Ei trebuie să alerge fără să o verse si 

după ce ajung la linia de sosire pun căldarea 

jos şi predau ştafeta conducatorului jocului  

 

 

VULPOIUL Şl GÂSCANUL 

 

Toţi copiii sunt dispuşi în formaţie pe un şir, 

ţinându-se unul de celălalt de mijloc, ei sunt 

„bobocii". Cel din capătul şirului reprezintă 

„gâscanul". Într-un colţ al sălii se desenează un cerc 

în care sta un copil, „vulpoiul". 
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La comanda de începere a jocului „bobocii" 

înaintează spre „vulpoi", recitind : 

 

Scăldati-vă, scăldati-vă, „bobocilor!" 

„Vulpoiul" nu este acasă, 

S-a dus la pădure, 

Să aducă aripi pentru jupineasa vulpe. 

 

Când ajung în dreptul cercului unde stă 

„vulpoiul", „gâscanul" strigă: „Bună ziua, vulpoiule 

!". Acesta, raspunde: „Multumesc, cumetre!. Cum 

este vremea?" „Gâscanul" spune: „Vremea este 

frumoasă!". „Vulpoiul" adaugă: „Vremea este 

frumoasă pentru mine, dar nu şi pentru bobocii tăi", 

apoi, aleargă să prindă un „boboc". Copiii aleargă 

prin sală ca să nu fie prinşi. Cel prins este adus în 

cerc şi jocul continuă până când jumătate din 

„boboci" sunt prinsi. Jocul se încheie cu o tracţiune 

de braţe, efectuată peste o linie de demarcatie. 
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CLOŞCA CU PUI 

 

Copiii sunt aşezaţi în formaţie pe un şir, 

ţinându-se fiecare de mijlocul celui din faţă. Primul 

reprezintă „cloşca", ceilalti „puii". În faţa lor, la o 

distanţă de 2 m, stă un copil ghemuit, cu un beţişor 

în mână, acesta este „uliul". El imită cu beţişorul 

mişcairea de amestecare într-un ceaun. ,,Cloşca" îl 

întreabă : 

— Ce faci acolo „uliule?" 

— Fac o mămăliguţă. 

— Pentru cine? — întreabă „cloşca". 

— Pentru mine, 

— Cu ce o mănânci? 

— Cu un pui de-al tău, fiindcă acum am să-ţi 

fur un puişor ! 

— Am să-ţi scot un ochişor ! Încearcă numai 

să-l prinzi!  

 

Apoi „uliul" aleargă încercând să prindă 

ultimul „pui" din rând. „Cloşca" cu aripile desfacute 
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se deplasează in toate direcţiile, pentru a-şi apăra 

„puii", iar aceştia se ţin unul de altul şi toţi de 

cloşcă, alergând după cum îi conduce ea, ca să nu-i 

poata prinde „uliul". 

„Puii" care sunt prinsi trec în cercul „uliului" 

şi jocul continuă. 

 

 

CIOARA Şl CLOŞCA CU PUI 

 

Un copil, „cloşca", stă în capatul coloanei, iar 

ceilalţi, „puii", se ţin de mână. La câţiva metri de ei 

stă un alt copil, „cioara". „Cloşca" îşi scoate „puii" la 

plimbare. „Cioara" îi zăreşte şi se apropie 

croncanind şi fâlfâind din aripi (mişcând din braţe). 

Când se repede asupra „puilor" (care nu au voie să 

rupă şirul), „cloşca" se opune, apărându-i. Dacă 

„cioara" a atins cu aripa un pui, acela este dus în 

„cuibul" ei. Dacă „cioara" nu reuşeste să fure „pui" 

este schimbată cu alt copil, apoi se reia jocul. 
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PLĂCINTUŢA 

 

Copiii sunt aşezaţi în formaţie pe un şir, 

ţinându-se fiecare de mijlocul celui din faţă. Primul 

reprezintă „brutarul", ceilalti copii „cuptorul", iar 

ultimul are rol de „plăcintuţă". În faţa „brutarului", 

la 2 m distanţă, stă un copil care are rol de 

,,cumpărător". 

La începerea jocului, cumpărătorul spune: 

„Vreau să cumpăr o plăntuţă". Copilul care are acest 

rol aleargă spre „brutar" să-l apere. „Brutarul" îi iese 

în întâmpinare cu tot şirul de copii, fără a strica 

formaţia. Dacă „plăcintuţa" reuşeşte să ajungă în 

braţele „brutarului", înainte de a fi aitinsă de 

„cumpărător", devine „brutar", acesta „plăcintuţă", 

iar „cumpărătorul" trece în rândul celor care 

formează „cuptorul". Educatoarea numeşte un nou 

„cumpărător" şi jocul continuă. 
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AJUNGE-ŢI ADVERSARUL ! 

 

Efectivul grupei este împarţit în două echipe, 

egale ca număr, aşezate pe câte o linie spate în 

spate, la distanţă de 3 m între ele.La comanda 

educatoarei, primul din fiecare echipă aleargă, 

ocoleşte spre stânga, prin faţă şi prin spate ambele 

echipe, apoi revine la locul iniţial şi transmite 

următorului ştafeta. Următorii procedează la fel 

s.a.m.d. Cursa devine mai interesantă atunci când 

cel din prima echipă îl ajunge pe cel din echipa a 

doua, pe care nu are voie să-l depaşească decât prin 

exterior. 

 

 

LUMÂNAREA 

 

Copiii sunt aşezaţi în formaţie pe un şir, 

ţinându-se fiecare de mijlocul celui din faţă. 

Conducătorul şirului ţine în mâna un beţişor, 

„lumânarea". La începerea jocului acesta strigă: 
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„Aprinde lumânarea ca sa vezi cărarea!" Ultimii 2 

copii se desprind din formaţie şi pornesc în alergare 

unul prin dreapta, celalalt prin stânga, până ajung în 

capătul şirului. 

Acela care reuşeşte să ajungă primul la 

conducător preia „lumânarea" şi conducerea 

jocului. Perechea lui iese din joc. Jocul se terminâ 

când mai rămân câţiva copii în formaţie. 

 

 

ULTIMA PERECHE FUGE 

 

Copiii sunt aşezţti pe două şiruri, câte doi. În 

faţa lor, la aproximativ 2 m, se plasează un copil, 

„conducătorul", înaintea echipelor se trasează o 

linie. 

La începerea jocului, conducătorul strigă: 

„Ultima pereche fuge!" Ultima pereche se 

desprinde din coloană şi aleargă, unul prin dreapta, 

celalalt prin stinga, până în capătul formatiei, unde 

încearcă să-şi dea mâna între ei, dar numai dincolo 

de linia de urmărire. Conducătorul încearcă să-l 
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prindă sau să-l atingă pe unul dintre ei, înainte ca 

aceştia să poată forma din nou o pereche. Dacă 

reuşeşte, acesta formează perechea cu el si se asază 

în capatul coloanei. Cel care rămâne fără pereche 

devine conducător. Dacă nu reuşeste sa-l atingâ pe 

nici unul, rămâne în continuare conducător şi jocul 

continuă, perechea urmărită aşezându-se în capătul 

coloanei. Jocul se termină după ce au alergat toate 

perechile. 

 

 

FOTBALUL MĂMĂRUŢELOR 

 

Se stă în cerc strâns, cu picioarele depărtate 

("poartă") şi cu corpul aplecat înainte (genunchii nu 

au voie să fie îndoiţi). Mingea va fi aruncată de la un 

jucător la altul, iar cu mâinile se apără 

"poarta".Când mingea a trecut prin "poartă" 

jucătorul iese din joc şi devine arbitru. Acesta va 

trebui să urmărească să nu se îndoaie genunchii şi 

să se respecte regulile. 
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URSUL Sl ALBINELE 

 

Grupa este împărţită în două-trei echipe, 

egale ca număr, aşezate în interiorul unor „faguri" 

desenaţi pe sol cu creta. Copiii sunt „albinele", iar 

fagurii „stupii". 

Un copil, care reprezintă „ursul", stă ghemuit 

într-un colţ al terenului de joc, iar in jurul lui se 

trasează un cerc care reprezintă „bârlogul ursului". 

La o distanţă nu prea mare, se delimitează cu creta 

pe sol un spaţiu care reprezintă „gradina cu flori". 

„Albinele" ies din stupi, zumzăind şi dând din aripi, 

întocmiai ca atunci când zboară prin gradină ca să 

culeagă nectar. 

„Ursul", tiptil, leganânâdu-se, se îndreaptă 

spre unul din „stupi" pentru a mânca miere. 

„Albinele" în alergare revin la „stup" pentru a-l 

îndeparta pe „urs", înţepându-l. Acesta aleargă spre 

bârlog, urmărit de albine. Dacă „albinele" prind 

„ursul" înainte ca el să ajungă la „bârlog", cel care l-

a atins trece în locul „ursului", iar el ia locul 
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„albinei". În caz contrar jocul continuă în aceeaşi 

formaţie. 

 

 

VULTURUL 

 

Toţi copiii sunt răspândiţi pe terenul de joc. 

Unul dintre ei, ales prin tragere la sorţi ca să 

înceapa jocul, se retrage într-un spaţiu delimitat cu 

creta într-un colţ al terenului de joc, „cuibul", de 

unde iese în alergare strigând : „Vulturul pleacă la 

vânat!" şi încearcă să prindă un copil, îl alungă spre 

cuib, fiind urmărit de toţi ceilalţi copii. Aceştia caută 

să-l atingă pe „vultur" sau pe cel prins. Dacă 

izbutesc, „vulturul" trebuie să-l ducă în cârcă până 

la „cuib" pe cel care l-a atins. 

La ieşirea următoare din „cuib", „vulturul" 

apare de mână cu cel prins pentru a vâna şi astfel 

jocul continuă până ce se formează un lanţ de 

prizonieri ai „vulturului". 

Numai „vulturul" are voie să facă prizonieri. 
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ÎNTRECERE ÎN CERC 

 

Pe sol se desenează un cerc mare, astfel ca 

distanţa dintre copiii care stau pe circumferinta lui, 

să fie de 2 m. 

La semnalul educatoarei de începere a 

jocului, toţi copiii încep să alerge în acelaşi sens, pe 

circumferinţa cercului, căutând să-l depaşească pe 

cel din faţă. Acela care reuşeşte să depăşească este 

scos din joc şi trece în mijlocul cercului. Jocul 

continuă până când jumatate din jucători se află în 

mijlocul cercului. 

 

 

VARIANTA 

Acelasi joc se poate desfaşura cu schimbarea 

sensului alergării printr-o comandă dată de către 

conducător, un semnal stabilit înainte de începerea 

jocului, de exemplu, copiii aleargă într-o direcţie şi 

la un moment dat conducătorul fluieră. Aceştia se 

întorc la stânga-împrejur pe loc şi pornesc în pas 
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alergător, tot cu intenţia de a-şi depaşi colegul din 

faţă şi astfel jocul continuă pană când conducătorul 

consideră că preşcolarii au obosit. 

 

 

BUFNIŢELE 

 

Copiii sunt răspândiţi pe tot terenul de joc şi 

primesc diferite nume de animale, insecte, (şoricei, 

iepuraşi, broscuţe, fluturaşi etc). Educatoarea alege 

2—3 copii, care au rol de „bufniţe", pe care îi aşeză 

la marginea terenului de joc, într-un loc marcat 

printr-un cerc, care reprezintă „cuibul" lor. La 

comandă educatoarei de începere a jocului, 

„vieţuitoarele" aleargă pe teren în toate direcţiile. 

Când educatoarea strigă: „Noapte!", ele se 

îndreaptă în alergare spre adăposturile lor, care 

sunt marcate pentru fiecare specie la marginea de 

teren opusă celei cu „cuibul bufniţelor". În acelaşi 

timp „bufniţele" se reped să prindă un copil, lucru 

posibil numai dacă acesta nu a reusit să depăşească 

linia de demarcaţie a adăpostului său. Dacă 
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„bufniţele" reuşesc să prindă un „animal" sau o 

„pasăre", aceasta este dusă în „cuibul" lor şi 

educatoarea schimbă rolurile copiilor. Dacă nu 

reuşesc, „vieţuitoarele" aleargă pe teren până când 

aud cuvântul: „Zi!" (rostit de educatoare). La 

această comandă „bufniţele" se retrag la „cuibul" 

lor, iar „vieţuitoarele" părăsesc „cuiburile". Jocul 

continuă prin alternarea comenzilor „Noapte!" — 

„Zi!" si prin schimbarea rolurilor, când „bufniţele" 

reuşesc să prindă un copil. 

 

 

CURSA DE MOTOCICLETE 

 

Pe terenul de joc se desenează un cerc mare 

pe circumferinta căruia se plasează copiii, 

„motocicliştii", aproximativ la 2 m unul de altul. În 

mijlocul cercului stă „arbitrul". La semnalul : „Start" 

copiii aleargă cât pot de repede pentru a-l întrece 

pe cel din faţă. Când un „motociclist" reuşeşte, 

acesta îl loveşte pe cel întrecut cu mâna şi îşi 

continuă cursa. Cel atins este scos din cursă la 



 

50 

comanda „arbitrului". Depăşirea se face numai prin 

dreapta. Când jumătate din „motociclişti" au fost 

scoşi din cursă, „arbitrul" comandă cursa în sens 

invers. 

Este declarat câştigător „motociclistul" care i-

a depăşit, pe toţi ceilalti. 

 

 

DOUĂ VULPI 

 

În centrul terenului se desenează două 

cercuri mici, tangente, cu diametrul pe diagonală 

care uneşte colţurile opuse ale terenului de joc, 

împarţindu-le în două. 

La capetele diagonalei sunt aşezate cele două 

echipe, iar conducătorii, „două vulpi", stau spate în 

spate în cele două cercuri. După ce „vulpile" spun : 

suntem două vulpi şi vrem să vă prindem", caută să-

şi schimbe locurile între ele, alergând numai pe 

terenul din dreapta lor. Copiii aleargă cu paşi laterali 

şi se feresc de „vulpea" care-i urmăreşte strigând : 

„Nu mi-e frică, nu mi-e frică!" venind cât mai 
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aproape de „vulpe". „Vulpea" dacă reuşeşte să 

atingă un copil îl scoate temporar din joc. 

„Vulpea" care a prins cei mai mulţi copii 

câştigă jocul. 

 

 

CUI ÎI ESTE FRICĂ DE RECHIN? 

 

Copiii sunt aşezaţi înapoia laturii mici a unui 

dreptunghi, desenat vizibil pe sol. Unul din copii, 

„rechinul", este plasat la mijlocul terenului . 

„Rechinul" porneşte către copii şi strigă : „Cui 

îi este frică de rechin ?" la care toţi răspund : „Mie, 

nu !" şi pornesc toti în alergare spre partea opusă a 

terenului, ferindu-se de acesta. „Rechinul" încearcă 

să lovească unul sau mai mulţi copii. Cei loviţi devin 

„rechini", după care se retrag înapoia spaţiului 

destinat rechinului, unde formează un lanţ, ţinându-

se de mâini. Cu toţi pornesc strigând ca şi „rechinul" 

: „Cui îi este frică de rechin ?", încercând să atingă 

un copil numai prin cei doi din capetele şirului. 



 

52 

Copiii au voie să se furişeze pe sub lanţ sau să-l rupă 

dacă pot. 

Jocul reîncepe, iar ultimul copil prins devine 

„rechin". 

 

VARIANTA 

Terenul de joc este marcat la mijloc cu două 

linii paralele, la o distantă de 3 m una faţă de 

cealaltă. Copiii, împarţiţi în două echipe, stau în 

dreptul câte unei laturi a terenului de joc, în afară 

de unul, ,,rechinul", care stă între linii şi îşi păzesşte 

hotarul. Rechinul se duce în faţa unei echipe şi 

strigă: ,,Vă este frică de rechin?" La care toţi 

răspund „Nul". Apoi se întoarce spre echipa din 

partea opusă a terenului şi îi întreabă la fel. După 

aceasta cele două echipe trebuie să schimbe locul 

între ele, copiii fiind obligaţi să alerge şi prin terenul 

„rechinului". Acesta încearcă să prindă unul sau mai 

mulţi copiii şi jocul continuă întocmai ca cel descris 

anterior. 
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DANSURI ÎN ŢARC 

 

Suprafaţa de joc este delimitată cu o frânghie 

(lungimea ei depinde de numărul participanţilor). În 

acest perimetru jucătorii dansează după o muzică 

ritmată fără a se atinge unii pe alţii. După o 

perioadă de timp dinainte stabilită muzica este 

oprită iar suprafaţa de joc este micşorată. Jucătorii 

dansează apoi în continuare fără a se atinge unii pe 

alţii şi asta într-un spaţiu care se reduce tot mai 

mult cu timpul. Participanţii care se ating în timpul 

dansului se retrag din joc şi devin „Observatori”. 

Conducătorul de joc are misiunea de a nu restrânge 

excesiv de mult din suprafaţa avută la dispoziţie, 

tocmai pentru a preîntâmpina posibile momente de 

tensiune. 

Variaţiuni: - 

Observaţii: Daca membrii unei clase se 

cunosc foarte bine, acest joc se poate juca şi la 

sfârşitul unei ore de şcoală, ca metodă de relaxare. 
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CERCULEŢUL VOINICILOR 

 

Copiii stau în cerculeţe de câte 4, ţinându-se 

de mâini, răspândiţi pe tot terenul. Numerele 1 şi 2 

trag înapoi, de la centrul cercului în afară, iar 

numerele 3 şi 4 trag tot înapoi, însă spre centrul 

cercului, nepermiţându-le celorlalţi să mărească 

cercul. 

 

 

PRINDE PANTOFUL 

 

Efectivul este împărţit în mai multe grupe, 

formate din câte trei jucători, aşezate la distanţe 

egale, în interiorul unui cerc format dintr-o frânghie 

groasă. La semnalul dat, aceştia caută să tragă 

frânghia spre ei şi să prindă pantoful aşezat pe sol, 

în dreptul fiecăruia. Este declarat câştigător acela 

care a luat primul pantoful. 
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LUPTA PRIN ÎMPINGERE 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, aşezate 

pe două linii, pe perechi, spate în spate în aşezat pe 

sol. Fiecare îndoaie genunchii la piept apoi îşi 

împing adversarul, împingând cu tălpile în sol, fără 

să se ajute de braţe. Acela care îşi învinge 

adversarul câştigă un punct pentru echipa sa. 

Este câştigătoare echipa care la terminarea 

jocului are cele mai multe puncte. 

 

 

SCOATE-ŢI PRIETENUL DIN CERC 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe şi stau 

aşezate astfel: prima echipă ocupă mijlocul unui 

cerc aşezat pe sol, a doua în afara cercului. Aceştia 

caută, la comanda învăţătoarei, să-i tragă afară pe 

cei din cerc. Între tracţiuni se acordă pauză de 

odihnă. Pe parcurs se schimbă locurile între echipe.  
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Câştigă echipa care reuşeşte să tragă din cerc 

un număr mai mare de adversari. 

 

ZIG-ZAGUL DEPLASAT 

 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, aşezate 

pe două linii, faţă în faţă, ţinându-se de mâini în 

zigzag. La 2-3 m, înapoia fiecărei echipe, se trage 

câte o linie.  

Componenţii unei echipe încearcă să-i tragă 

peste linia trasată pe cei din echipa cealaltă. 

Echipa care reuşeşte este declarată 

câştigătoare. 

 

 

TRAGEŢI, ÎMPINGEŢI 

 

Copiii sunt împărţiţi în două grupe, aşezate 

faţă în faţă, apucat câte doi de mâini cu braţele 

încrucişate. 

La comanda „trageţi” sau „împingeţi” , ei 

execută mişcarea corectă. 
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DE-A LUNA 

 

Copiii stau câte doi, spate în spate: unul îl 

ridică pe celălalt pe spatele lui cu extensie, astfel 

încât acesta să ajungă cu faţa în sus. 

Acela care ridică începe următorul dialog cu 

cel ridicat: 

- Ce-i în sus? 

- Luna. 

- Dar în jos? 

- Chiua. 

- Dar dincoace? 

- Hai te-toarce! 

 

După rostirea ultimelor cuvinte, partenerii 

schimbă rolurile între ei, purtând acelaşi dialog. 

 



 

58 

 

ZBOARĂ, ZBOARĂ 

 

Elevii sunt dispuşi în formaţie de semicerc în 

poziţia ghemuit, cu faţa spre profesor; jocul începe 

când profesorul spune: „Zboară, zboară, porumbelul 

zboară!”…şi execută o săritură înaltă cu braţele 

lateral, imitând zborul porumbelului, elevii îl imită. 

În continuare se mai execută câteva asemenea 

exerciţii, imitând zborul altor păsări, după care 

profesorul spune: „Zboară, zboară elefantul 

zboară!”, atunci elevii vor rămâne ghemuiţi, întrucât 

elefantul nu zboară. Cei care nu sunt suficient de 

atenţi, imitând totuşi un zbor sunt penalizaţi cu un 

punct. 

 

 

VRĂBIUŢELE SĂLTĂREŢE 

 

Elevii aşezaţi în grupe de câte trei, cu faţa la 

profesor, în jurul lui. Cei din centru se află cu braţele 

oblic în jos. Ceilalţi stau ghemuiţi cu faţa în direcţii 
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opuse şi se ţin de braţele celui din mijloc. La 

semnalul profesorului, elevii încep să sară din 

ghemuit, cât mai lung posibil, sub formă de cerc. 

Când cei doi au făcut o tură de cerc, prin sărituri 

(până revin la poziţia iniţială), se ridică, schimbă un 

alt elev la centru şi continuă săriturile. După ce s-a 

schimbat şi al treilea elev la centru, jocul se încheie. 

Câştigă echipa care execută mai repede aceste 

sărituri în cerc de trei ori. 

 

 

TOŢI DEODATĂ 

 

Jucătorii pe mai multe grupe, în formaţie de 

şir, având câte un obstacol în faţă la 7-8 m distanţă; 

la semnal, grupele cu toţi componenţii deodată, 

aleargă, ocolesc obstacolul şi revin pe vechiul loc. 

Grupa care se aliniază mai repede câştigă 

întrecerea. 
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URMĂRIREA ÎN CERC 

 

Elevii aşezaţi în formaţie de cerc, la distanţă 

de 7-8 m unul de celălalt, stau cu umărul spre 

interiorul cercului (trasat cu cretă pe sol). La 

semnal, toţi participanţii încep să alerge în cerc cu 

intenţia ca fiecare din ei să-l ajungă pe cel din faţa 

sa. După 10 secunde de alergare elevii se opresc, cei 

ajunşi din urmă vor fi penalizaţi cu un punct şi jocul 

continuă. 

 

 

ALB ŞI NEGRU 

 

Echipele sunt aşezate pe două linii, faţă în 

faţă, la distanţă de trei m una de cealaltă. 

Conducătorul jocului are în mână un obiect 

asemănător unui zar de table vopsit în suprafeţe 

alb-negru. Acest obiect se rostogoleşte pe sol între 

cele două echipe, când se opreşte, suprafaţa rămasă 

deasupra (albă sau neagră) indică echipa care 
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trebuie să alerge până la o linie de salvare, la cca 15 

m înapoia lor, în timp ce cealaltă echipă încearcă să-

i prindă. Câştigă echipa care în finalul jocului prinde 

mai mulţi jucători. 

 

 

VÂNĂTORUL ŞI IEPURII 

 

Jucătorii se prind de mâini şi se aşează pe o 

linie de plecare. În faţa lor, la 3-4 m, se găseşte un 

alt jucător aşezat cu spatele la aceştia- vânătorul. El 

se deplasează înainte în diferite moduri: alergare, 

sărituri, etc., iar cei dinapoia lui sunt obligaţi să 

alerge după el la fel, şi în acelaşi ritm. În momentul 

în care conducătorul jocului a fluierat, vânătorul se 

întoarce şi încearcă să prindă un iepure. Pentru a nu 

fi prinşi elevii care se ţineau de mâini (iepurii), îşi 

dau drumul, se întorc şi fug spre linia de la care au 

plecat, loc unde urmărirea încetează. La reluarea 

jocului, cei prinşi devin vânători şi jocul continuă. 
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VIZUINA LUPULUI 

 

Jucătorii sunt dispuşi în cerc. În mijlocul lui, 

se desenează o vizuină cu două intrări în care stă 

„lupul”. La intrările în vizuină se aşează hrana 

lupului- 2 mingi. Jucătorii încep să alerge pe cerc la 

distanţă de 1 m unul de altul. La semnalul 

profesorului, toţi elevii se opresc cu faţa spre 

interior, iar cei doi jucători care se află în acel 

moment în faţa intrărilor în vizuină sunt obligaţi să 

intre în cerc şi să ia hrana lupului- mingea., alergând 

cu ea un tur de cerc până ajung la locul de unde au 

plecat. De la atingerea mingii şi până la venirea la 

loc, lupul are voie să-i prindă. Cel prins devine lup şi 

jocul se reia. 
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TUNELUL ÎN CERC 

 

Elevii, aşezându-se câte doi faţă în faţă, cu 

braţele sus, cu palmele lipite, formează două cercuri 

concentrice. 

Un elev aleargă în jurul cercurilor, la un 

moment dat, atinge cu mâna pe umăr un jucător din 

cercul exterior, rămânând în locul lui cu braţele sus. 

În acest moment, cei doi elevi pornesc în alergare, 

fiecare prin dreapta sa prin tunelul de braţe format 

de colegii din cerc. Cine ajunge mai repede pentru a 

forma pereche cu jucătorul rămas în locul lor, 

câştigă rămânând pe loc, iar celălalt continuă jocul. 

 

 

VULPEA SI IEPURELE (ALERGARE) 

 

Copii stau în cerc, un copil este ales să 

reprezinte vulpea şi va sta în mijlocul cercului. 

Vulpea trece pe la toti copii, îi atinge aleatoriu 

supunâd: 
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  „Eu sunt vulpea roşcovana  

  Iepure, păzeşte-ţi blana 

  Am fugit eu după tine, 

  Dar şi tu goneşti prea bine 

  Mi-ai scăpat o dat – n drum 

  Teafar n-ai să scapi acum. ” 

 

Copilul la care se termină numărătoarea 

devine iepure, acesta fuge, iar vulpea trebuie să-l 

prindă. Iepurele fuge în afara cercului si încearcă să 

intre în cerc evitând să fie prins de vulpe, ceilalti 

copii pot susţine vulpea sau iepurele. Jocul se 

termină când iepurele este prins de vulpe, acesta 

devenind vulpe , iar vulpea iepure. Jocul se reia, 

astfel încat majoritatea copiilor să fie iepure sau 

vulpe. 

 

 

ORA 10 (ALERGARE) 

 

Jocul se organizează cu întreaga grupă. 

Educatoarea va fixa vizuina, gardul vulpii, căsuţa, 
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curtea găinii şi cuşca cânelui. Un copil va fi vulpea, 

el va sta în vizuină întors cu spatele la copii (găini), 

cu mâinile la ochi. Alt copil va fi  căţelul care va sta 

în cuşcă. Ceilalti copii vor fi găinile. 

La semnalul educatoarei, găinile pornesc 

încet, fără zgomot şi se opresc la gardul vulpei care 

doarme. La al doilea semnal al educatoarei, găinile 

întreabă ”Vulpe cât este ceasul?”. Vulpea se 

trezeşte, se freacă la ochi, iar în clipa când răspunde 

“Ora 10” , se şi repede să prindă găinile; acestea fac 

zgomot, tipă, câinele se trezeşte şi se repede să 

prindă vulpea. Aceasta, de frică se retrage spre 

vizuină şi scapă doar dacă ajunge după gardul ei, 

înainte de a fi atinsă de câine. Găinile speriate se 

retrag în curtea lor. Găinile prinse de vulpe ies din 

joc. 

 

 

CINE SARE MAI DEPARTE (SARITURI) 

 

Copii se aşază pe patru rânduri. În fata faţa 

primului rând la distanţă de 2-3 metri, se marchează 
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linia unde se va executa bătaia pe un picior pentru 

săritură. Cel care a sarit cel mai departe, se aşează 

într-o parte a sălii, iar ceilalţi în cealaltă parte. După 

ce primul rând a terminat, al doilea rând înaintează 

spre locul de plecare, la semnalul educatoarei 

execută săritura. La sfârşit, copii care au sărit cel 

mai departe, formează un nou rând şi sar. Va fi 

considerat câştigător cel care a sărit  cel mai 

departe de această data. 

 

 

VEVERIŢELE ŞI VÂNĂTORUL (CĂŢĂRARE) 

 

Educatoarea va aşeza în semicerc în spatele 

clasei vizuinile veveriţelor din măsute, în mijlocul 

clasei va desena un cerc mare, într-un loc va fixa 

locul câinelui care va sta ascuns, iar în alt colţ locul 

vânătorului care va sta la pândă. Restul copiilor vor 

fi veveriţe şi vor sta în cerc şi vor culege alune. La 

semnal vânatorul iese şi strigă “Poc, poc” , 

veveriţele se sperie şi vor fugi, câinele se repede , 
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iar veveriţele se caţăra în vizuine. Veveriţele prinse 

de câine sau împuşcate de vânător vor ieşi din joc. 

 

 

CÂNTECUL COCOŞULUI 

 

Copiii sunt aşezaţi în cerc, cu faţa spre 

interior, ţinându-se de mâini. Fiecare are trasat în 

jurul lui un cerculeţ. Educatoarea împarte rolurile 

copiilor. Unul este “moşul” şi stã în mijlocul cercului, 

iar restul copiilor poartã nume de animale, ca: 

cocoş, vulpe, câine, lup, urs etc. Copiii se învârt şi 

cântã: 

„Şi era un moş 

Şi avea un cocoş 

Ah, ce mai cocoş. 

Cum cântã la moş. 

Cântã cocoşule  bis 

Scoalã joacã moşule. 

 

Şi-a venit o vulpe 

Sã-nhaţe cocoşul. 
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Ah! Ce mai cocoş, 

Cum cântã la moşi! 

Cântã, cocoşule!  bis 

Sãri şi joacã moşule! 

 

Şi-a venit un câine 

Sã-nhaţe pe vulpe. 

Ah! Ce mai cocoş, 

Cum cântã la moşi! 

Cântã, cocoşule!  bis 

Sãri şi joacã moşule! 

 

Şi-a venit un lup 

Sã-nhaţe pe câine, 

Câinele pe vulpe, 

Vulpea pe cocoş, 

Ah! Ce mai cocoş, 

Cum cântã la moşi! 

Cântã, cocoşule!  bis 

Sãri şi joacã moşule! 

Şi-a venit un urs 

Sã-nhaţe pe lup, 
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Lupul pe câine, 

Câinele pe vulpe, 

Vulpea pe cocoş, 

Ah! Ce mai cocoş, 

Cum cântã la moşi! 

Cântã, cocoşule!  bis 

Sãri şi joacã moşule! 

 

De câte ori unul dintre copii îşi aude numele 

strigat, vine şi se prinde de mijlocul moşului. Astfel, 

acesta este primul, apoi urmeazã cocoşul, vulpea, 

câinele, lupul, ursul. La versul “Cântã cocoşule” din 

ultima strofã, toţi spun: “Alungã-i pe toţi moşule!”. 

Dupã aceste cuvinte, toţi aleargã sã ocupe un loc în 

“cerculeţ”. Cel care rãmâne fãrã cerculeţ 

îndeplineşte rolul de “moş” şi jocul se reia. 

 

 

CAII ŞI CĂLĂREŢII 

 

Grupa este împãrţitã în douã echipe, egale ca 

numãr, una reprezintã “caii”, iar cealaltã “cãlãreţii”. 
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Ambele echipe formeazã douã cercuri concentrice. 

Un copil, “cãlãreţul”, nu are cal. 

La comanda de începere a jocului, “cãlãreţii” 

ţin mâinile pe umerii “cailor”, şi se învârt în cerc, 

cântând una sau mai multe strofe din cântecul 

“Copilul cãlãreţ” (melodie prelucratã de T. 

Popovici): 

 

“Cãlare pe bãţ, 

Copilul sãrea 

Şi calul de hãţ 

Mândru şi-l purta 

Hop în galop, hop, hop! 

Hop în galop, hop, hop, hop! 

 

Aşa el fugea 

Mereu se-ntrecea 

Cãluţu-şi bãtea 

Şi îi tot zicea: 

Hi, cãluţ, hi, hi! 

Hi, cãluţ, hi, hi! 
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Dar calul ca zmeu 

Sãrind sus voios 

Se-mpiedicã rãu 

Şi-ndatã-l dã jos: 

Zdup, de pãmânt, zdup, zdup! 

Zdup, de pãmânt, zdup, zdup!” 

 

La terminarea cântecului, ei trebuie sã-şi 

schimbe “caii”, iar “cãlãreţul” fãrã cal trece sã 

conducã în continuare jocul. 

 

 

LA URSUL DIN PĂDURE 

 

Copiii stau grupaţi într-un spaţiu limitat 

printr-un cerc denumit “casa copiilor”. În direcţia 

opusã acestui spaţiu se delimiteazã un loc, 

“bârlogul”, în care se plaseazã un copil care va fi 

“ursul”. 

Împreunã cu educatoarea, copiii se duc spre 

“bârlogul” ursului, imitând culesul florilor şi 

recitând: 
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“Culegem ciuperci şi mure, 

De la ursul din pãdure. 

Ursul doarme nemişcat. 

Ne-a vãzut, s-a-nfuriat! 

Mârâie, spre noi se-ndreaptã 

Fugim toţi… Nimeni n-aşteaptã!” 

 

Dupã ultimul vers, “ursul” aleargã sã-i prindã 

pe copii. Aceştia scapã numai dacã ajung la “casa 

copiilor”, înainte de a fi atinşi de “urs”. 

Dupã ce au fost prinşi mai mulţi copii, în locul 

“ursului” trece un alt copil şi jocul se reia. 

 

 

CÂINELE CIUFULIT 

 

Educatoarea delimiteazã un spaţiu care 

reprezintã “cuşca câinelui”. Unul dintre copii este 

“câinele ciufulit” şi stã în aceastã cuşcã. Ceilalţi copii 

se plaseazã în alt loc, marcat la o distanţã mai mare 

de “cuşcã”, denumit “casa copiilor”. 

Copiii, ţinându-se de mâini, se apropie tiptil 

de câine, recitând urmãtoarele versuri: 
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“Câinele cel ciufulit 

S-a culcat în cuşcã. 

Stã cuminte, liniştit, 

Nu latrã, nu muşcã. 

Doarme? 

Haide sã-l trezim, 

Sã vedem ce face 

Ş-apoi sã fugim!” 

 

La atingerea “câinelui” de cãtre copii, acesta 

începe sã latre şi sã alerge dupã ei. Copilul prins îi ia 

locul, iar ceilalţi se întorc la “casa copiilor” şi jocul se 

reia. 

 

 

SĂ SCAPE CINE POATE 

 

Copiii sunt dispuşi pe o linie în mijlocul sãlii, 

în spatele liniei de plecare, ţinându-se de mâini şi 

având în spatele lor rezervat un spaţiu mai mare 

pentru alergare. În faţa lor, la câţiva paşi, stã un 

copil, “povestitorul”, care le spune o istorioarã, 
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folosind propoziţii scurte, care trebuie sã se termine 

cu cuvintele: “Sã scape cine poate!”, iar copiii 

repetã întocmai ce spune acesta, de exemplu: 

Povestitorul: “Câţiva copii se plimbau într-o 

pãdure”. Copiii repetã cele spuse de povestitor. 

Povestitorul: “Deodatã au zãrit un urs”. Copiii 

repetã. 

Povestitorul: “S-au speriat grozav”. Copiii 

repetã. 

Povestitorul: “Sã scape cine poate!” 

La auzul acestor cuvinte, copiii se întorc cu 

spatele la “povestitor” şi aleargã în partea opusã a 

sãlii, unde trebuie sã atingã peretele. Cel care este 

prins înainte de a atinge peretele îl înlocuieşte pe 

povestitor şi jocul continuã 

 

 

PE CĂRAREA DREAPTĂ 

 

Material - Scăunele dacă jocul are loc în 

interior ,iar dacă se desfăşoară afară se însemnă 

dinainte folosinduse material din natură locul 



 

75 

destinat pentru ,,casă’’ fiecărui copil. Educatoarea 

propune copiilor să meargă la plimbare .Copiii merg 

unul după altul , spunând 

Pe cărarea dreaptă noi pornim, 

Printre pietricele ,hopa ,hop !Sărim! 

Într-o groapă am picat , buf,buf,! 

Repede ne-am ridicat ,uf,uf! 

 

Textul acesta ca şi mişcările corespunzătoare 

,se repetă de două ori.Apoi se continuă cu 

următoarele cuvinte  

Pe cărarea dreaptă am tot sărit 

Până când am obosit ....  

Hai acasă , să plecăm ,  

Uite casa noastră , acolo stăm!  

 

Regulile jocului  

1. Toţi copii trebuie să meargă împreună , nici 

unul nu va rămâne în urmă. 

2. Mişcările executate trebuie să corespundă 

textului. 

3. La terminarea textului ,copii trebuie să 

ocupe locurile care reprezintă „casele’’. 
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La început educatoarea poate executa 

mişcările cu copiii,arătându-le cum să 

procedeze.Când copii se obişnuiesc cu regulile şi 

mişcările şi să pronunţe numai textul ,supraveghind 

jocul şi dând îndrumările necesare. 

 

 

URSUL LA BÂRLOG 

 

Copiii împreună cu educatoarea ,merg într-o 

,,pădure’’,iar ursul stă la bârlog. Copii imită culesul 

fragilor şi murelor pe următoarele versuri 

 

Să culegem fragi şi mure  

De la ursul din pădure  

 

La un moment dat educatoarea strigă ,,Vine 

ursul ‚’’iar copii se trântesc la podea si cel care 

mişcă este prins de urs şi dus la bârlogul lui. Se 

repetă mişcările cu textul ,apoi se înlocuieşte şi rolul 

ursului. 
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