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UNITATE CURS 8 -- Suplimentar exemple de exerciții  

 

 

Predarea atletismului la elevii cu cerințe educative speciale 

 
 

 

Atletismul la copii cu dizabilităţi / incapacităţi  

totale sau parţiale 
 

 

Cel mai important obiectiv pentru copii cu dizabilităţi, după stabilizarea şi 

îmbunătăţirea stării de sănătate, este, în opinia noastră, adaptarea la mediul social prin 

includerea copiilor în diferite activităţi educativ-distractive. Cercetări efectuate de-a 

lungul timpului au arătat faptul că deficienţii psihici cu anumite stadii de dizabilităţi pot 

fi pregătiţi pentru a-şi câştiga existenţa în mod independent . 

La realizarea acestui obiectiv, o mare contribuţie  îşi aduce şi practicarea 

diferitelor exerciţii sau probe specifice atletismului (fie sub forma lor competiţională, fie 

sub forma exerciţiilor efectuate periodic în vedere menţineri sau îmbunătăţirii 

motricităţii generale). Dizabilităţile sau incapacităţile de toate tipurile îşi pot găsi 

mijloace de recuperare, ameliorare sau compensare prin practicarea diferitelor exerciţii 

atletice.  

În tabelul nr.1 prezentăm câteva obiective de referinţă şi exemple de activităţi de 

învăţare specifice lecţiei de atletism la copiii cu CES – deficienţe, dizabilităţi, 

incapacităţi (conform programelor şcolare elaborate de minister). 
 Tabel nr. 1 

Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare specifice lecţiei de atletism predate copiilor cu CES 

Învăţământ 

special 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 
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Stimularea senzorio-motorie 

 - mers rapid şi alergare uşoară în lateral, în 

zigzag, şerpuit, peste obstacole; 

 - alergări uşoare cu partener; 

Educarea şi reeducarea mersului 

 - diferite variante din şcoala mersului executate 

în condiţii variate (la deal, la vale, pe linia dintre 

culoarele de atletism, prin nisip etc); 

Educarea şi reeducarea alergării 

 - însuşirea diferitelor tipuri de alergare (a.u., 

a.J.g., a.G.s., a.P.G.înapoi, a.l.p.ad.); 

 - ştafete aplicative şi concursuri de alergare. 

Formarea şi dezvoltarea deprinderii 

de săritură 

 - sărituri de pe obstacole; 

 - sărituri cu desprindere pe verticală, de pe două 

picioare pe loc sau de pe un picior pe loc; 

 - însuşirea pasului sărit şi a pasului săltat; 

 - săritura în lungime de pe loc şi cu elan. 

Formarea şi dezvoltarea deprinderii 

de aruncare 

 - exerciţii diferite de aruncare a mingii de oină 

sau a celei medicinale, prin împingere, azvârlire 

sau lansare, cu o mână sau cu ambele mâini, 

înainte, lateral sau spre înapoi. 

Educarea echilibrului 
 - variante de mers pe diferite trasee, peste 

obstacole; 
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 - alergare uşoară sau cu pas adăugat pe linia unui 

culoar de alergare; 

Formarea deprinderii de transport 

de greutăţi 

 - mers rapid sau alergare cu diferite greutăţi 

ţinute în mână sau sub braţ; 

 - ridicarea şi transportul mingilor medicinale, a 

gărduleţelor utilizate în lecţie; 

Educarea vitezei 

 - exerciţii pentru însuşirea startului de sus /de jos; 

 - exerciţii de alergare de viteză pe distanţe scurte 

(15m, 25m, 50m); 

 - ştafete aplicative; 

 - jocul „crabii şi creveţii” (educarea vitezei de 

reacţie şi de execuţie) 

Educarea coordonării 

 - combinaţii de sărituri pe, de pe şi peste 

obstacole; 

 - combinaţii de sărituri şi alergări pe diferite 

distanţe; 

 - parcursuri aplicative care includ combinaţii de 

alergări, sărituri şi aruncări de mingi de oină; 

Dezvoltarea forţei 
 - aruncări împinse, lansate sau azvârlite cu mingi 

medicinale, cu ambele mâni sau cu o mână; 

Dezvoltarea rezistenţei 

 - alergări de durată cu pauze controlate; 

 - alergări destinate dezvoltării capacităţii cardio-

respiratorii, 

Formarea deprinderilor de 

practicare a unor sporturi adaptate 

posibilităţilor psihoindividuale ale 

elevilor: atletism 

 - probe de evaluare sau întreceri la alergarea de 

viteză pe 15m, 25m şi 50 m sau la alergarea de 

rezistenţă între 45 secunde şi 2 minute 
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 Formarea şi dezvoltarea 

capacităţilor fizice 

 - exerciţii pentru educarea echilibrului dinamic sub 

forma alergărilor în linie dreaptă pe o linie trasată pe 

sol; 

 - alergări şi sărituri peste obstacole; 

 - combinaţii de tipuri de alergări din şcoala 

atletismului; 

 - aruncări de mingi de oină la ţinte, peste anumite 

repere sau cu elan la distanţă; 

Dezvoltarea respiraţiei 

nonverbale şi verbale 

 - exerciţii de inspiraţie şi expiraţie din mers vioi sau 

din alergare uşoară; 

Formarea şi dezvoltarea 

motricităţii fine manuale 

 - realizarea prizei pe mingea de oină; 

 - aruncări şi prinderi ale mingii de oină dintr-o mână în 

alta; 

Dezvoltarea lateralităţii 

 - aruncări ale mingii de oină cu fiecare mână în parte, 

cu accentuarea aruncării pe mâna dominantă (elevul 

va fi conştientizat de faptul că aruncă mai bine cu 

mâna dreaptă/stângă); 

 - sărituri pe un picior peste obstacole joase, cu accent 

pe lucrul piciorului dominant; 

Sesizarea ordinii şi succesiunii 

unei activităţi 

 - exerciţiu pentru anticiparea efectului unei acţiuni 

cunoscute: când este aşezat înapoia liniei de start pe 

un culoar iar profesorul duce fluierul la gură înţelege 

că trebuie să plece în alergare sau când este dus lângă 

sectorul cu nisip înţelege că va urma să sară în 

lungime 
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Dezvoltarea abilităţilor de 

percepere a duratei intervalului 

 - sesizarea duratei alergării de rezistenţă după numărul 

de tururi efectuate 
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Executarea de exerciţii pentru 

dezvoltarea/educarea aptitudinilor 

motrice de bază 

 - alergări de viteză pe distanţe mici; 

 - sărituri pe, de pe şi peste obstacole; 

 - aruncări de mingi de oină sau medicinale la partener 

sau profesor; 

Însuşirea mecanismului de bază al 

deprinderilor necesare 

activităţilor sportive 

 - variante de alergări, variante de sărituri, variante de 

aruncări; 

 - ştafete sau jocuri dinamice care să includă alergări şi 

sărituri 

Cunoaşterea şi respectarea 

regulilor de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor sportive 

 - plecarea în alergare numai la semnalul sonor sau 

vizual dat de profesor; 

 - menţinerea culoarului de alergare la întrecerile pe 25-

50m; 

 - bătaia înapoia unui semn la săritura în lungime; 

Manifestarea spirit de echipă  - ştafete 

Execuţia de exerciţii fizice 

potrivit posibilităţilor individuale, 

în condiţii diverse 

 - alergarea pe teren variat; 

 - sărituri peste un obstacol jos aflat pe sol neted apoi în 

nisip, sau iarbă 

Manifestarea iniţiativei de 

colaborare cu colegii 

 - ştafete şi parcursuri aplicative incluzând alergări şi 

sărituri; 

Dezvoltarea rezistenţei şi a vitezei 
 - alergări în tempo moderat şi uniform; 

 - alergări de viteză în linie dreaptă 

Adaptarea comportamentului în 

relaţie cu partenerii şi adversarii, 

în funcţie de regulile stabilite 

  - diferite competiţii de alergări cu parteneri (ştafetă) 

sau adversari (alergări de viteză, de rezistenţă) 
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Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 
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Formarea abilităţilor motorii 

- variante de mers din şcoala mersului pe 

suprafeţe netede sau neregulate; 

- trecere de la mers normal la mers grăbit; 

- exerciţii de alergare spre un punct dat; 

- săritură de pe loc; 

- săritură în înălţime; 

- aruncarea şi prinderea mingii de oină; 

Transpunerea experienţei motrice în 

viaţa cotidiană 
- jocuri de mişcare care implică alergarea. 

Efectuarea corectă a unor acţiuni 

motrice complexe 

- ştafete care implică mersul rapid sau 

alergarea. 

Efectuarea exerciţiilor necesare 

pregătirii organismului în vederea 

atingerii parametrilor de viteză, forţă, 

coordonare 

- ştafete care implică mersul rapid, săritura 

peste obstacole joase sau alergarea. 

Execuţia mişcărilor de bază cu 

respectarea parametrilor de viteză, 

forţă, coordonare 

- exerciţii de alergări cu ocolire de obstacole; 

- exerciţii de alergări cu oprire la semnalul 

profesorului. 

Formarea capacităţii de transfer a 

aptitudinilor motrice formate în 

realizarea activităţilor zilnice 

- exerciţii de alergare pe teren variat (diferite 

suprafeţe); 
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INDICAŢII METODICE 

 

I. Surdocitate / deficienţe senzoriale multiple 

- se va evita alergarea sau mersul rapid cu copilul de mână  până când acesta cade; 

- atunci când se introduce alergare, se va acorda sprijin cu o mână de după umeri; 

- se va alerga înapoia copilului, atingându-i spatele cu mâna, pentru a-i oferi 

siguranţă, până când acesta va executa singur mişcarea; 

- la săriturile de pe obstacole, se va oferi copilului posibilitatea investigării atât a 

obiectului de pe care va sări, cât şi a locului unde va ateriza, pentru a-l ajuta să-şi 

formeze o ideea despre ceea ce se întâmplă; 

- la săriturile de pe obstacole se vor alege obstacole joase. 

 

INDICAŢII METODICE 

II.  Deficienţe mintale profunde, severe şi/sau asociate 

- la predarea diferitelor tipuri de alergări, se va accentua însuşirea coordonării braţ 

şi picior opus şi pe aplicarea concursurilor şi ştafetelor pe distanţe scurte; 

- elevii vor fi poziţionaţi individual sau în colectiv de către profesor, pentru a evita 

posibilele accidentări; 

- la alergări/sărituri, profesorul va sta cât mai aproape de elev pentru a da ajutor sau 

a asigura; 

- la mers rapid, la alergările uşoare /la săriturile de pe obstacole, elevii cu control 

postural slab sau tonus muscular redus, vor fi ajutaţi cu sprijin în jurul trunchiului 

şi nu apucaţi de mâini; 

- pentru a nu fi „luat pe nepregătite”, se va comunica înainte elevului care vor fi 

variantele de mers, alergare, săritură sau aruncare pe care le va executa; 

- se recomandă încurajările permanente, asigurarea sentimentului de securitate prin 

poziţionarea în imediata apropiere a elevului 
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