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PLAN DE LUCRU  -  SMS Preşcolar iunie -august 2013 

A1: Activitatea 1 
 Învăţarea mersului în diferite direcţii cu mişcări de 

braţe. Joc : „Roboţelul stricat” , „Trenul”, „Stopul” 
 Învăţarea mersului pe vârfuri, pe călcâie, mersul 

piticului, mersul moşului. Joc: ”Uriaşii şi piticii”, 
„Ştrengarii”. 

 Învăţarea mersului cu ridicarea genunchiului la piept, 
şchiopătând, cu pas lungit, cu pas încrucişat înainte. 
Joc :„Mersul berzei”, „Ştrengarii”, „Copilul accidentat” 

 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3 voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcările învăţate 

A2: Activitatea 2 
 Învăţarea alergării cu pendularea gambei înapoi şi 

ridicarea genunchiului sus la piept  Joc: „Berzele 
grăbite” 

 Învăţarea alergarii organizate în diferite direcţii cu 
opriri, porniri şi întoarceri la semnal. Joc : Şarpele” 
„Păsărelele şi colivia” 

 Învăţarea alergării cu ocoliri şi păşiri peste obstacole,  
Joc: „Cursa cu obstacole”, „Fugim prin pădure”  

 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
scăunele, cuburi, mingi 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3 voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcările învăţate 

A3: Activitatea 3 
 Învăţarea alergării cu împrăştiere şi regrupare. Joc: 

„Cercurile olimpice” 
 Învăţarea săriturii libere de pe loc cu desprindere pe 

un picior şi pe două picioare. Joc: „Mingea sare” 
 Învăţarea săriturii cu deplasare pe un picior şi pe 

ambele picioare, înainte-înapoi, dreapta-stânga. Joc: 
„Sari din cerc în cerc” 

  

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
cercuri, mingi 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3 voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcările învăţate 

A4: Activitatea 4 
 Învăţarea săriturii în adâncime(40-50m). Joc: „Barza şi 

broscuţele” 
 Învăţarea săriturii în înălţime pentru atingerea unui 

corp suspendat. Joc: „Atinge clopoţelul” 
 Învăţarea săriturii în lungime de pe loc. Joc:”Cine sare 

mai departe” 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
structură modulară 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3 voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcările învăţate 
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A5: Activitatea 5 
 Organizare eveniment sportiv sub formă de parcurs 

aplicativ, cu recapitularea tuturor mişcărilor învăţate 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melinda Dinu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
structură modulară 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 4 
bibliotecari, 6 voluntari 
Timp: 4 ore 

Rezultate aşteptate: 
 
30 concurenţi 

A6: Activitatea 6 
 Exerciţii pentru învăţarea prizei la obiect (apucarea, 

ţinerea transmiterea şi lansarea obiectului). Joc: 
„Loveşte popicele”, „Cine prinde mingea” 

 Învăţarea aruncării mingii cu două mâini sus, jos, 
înainte, înapoi. Joc: „Mingea călătoare”, „Cine aruncă 
mai departe” 

 Învăţarea aruncării cu o mână de la umăr, de pe loc la 
distanţă şi la ţintă fixă. Joc: „Cel mai bun ţintaş” 

 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
popice, mingi, panouri 
plută 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcarile învăţate 

A7: Activitatea 7 
 Învăţarea mersului în echilibru pe o linie trasată pe sol 

cu mâinile în diferite poziţii Joc:”Mica balerină”, 
„Acrobatul” 

 Învăţarea mersului în echilibru pe banca cu mâinile în 
diferite poziţii. Joc: „Avionul”, „Cu coşuleţul pe punte” 

 Învăţarea târârii pe genunchi şi palme. Joc: „Ursul prin 
poiană”, „Şoriceii şi pisica” 

 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
 
Materiale: spaţiu, 
coardă,  
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcarile învăţate 

A8: Activitatea 8 
 Învăţarea târârii pe abdomen cu sprijin în antebraţe şi 

împingere în vârful picioarelor. Joc: „Şarpele” 
 Învăţarea târârii pe genunchi şi palme cu trecere pe 

sub obstacole. Joc „Pe sub gard”, „Nu atinge 
clopoţelul”. Învăţarea tracţiunii unor obiecte (individual 
şi în grup). Joc: „Tragem sacul”, „Ridichea uriaşă” 

 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu, 
scaunele, mingi, coardă 
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcarile învăţate 

A9: Activitatea 9 
 Învăţarea împingerii unor obiecte( individual şi în 

grup). Joc: „Camionul defect”, „Ducem căruţul cu 
fructe”. 

 Învăţarea unor exerciţii de căţărare şi coborâre la scară 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu,  
structură modulară 
scaunele, mingi, coardă, 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcarile învăţate 
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fixă. Joc: „Ursuleţul se urcă la miere”, „Şopârla prin 
pădure” 

 Învăţarea deprinderii de a transporta individual sau în 
grup anumite obiecte. Joc: „Ne mutăm”, „Ducem 
copilul”, „Grădinarii udă florile” 

 

Melania 
Butnariu  

cercuri,  
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

A10: Activitatea 10 
 Învăţarea unor paşi de dans pentru serbare. Joc : 

Alunelul” ,„Raţa” 
 Învăţarea unor exerciţii din gimnastica ritmică cu corda 

şi cercul. Joc:Dansul florilor”. 
 Învăţarea unor exerciţii din gimnastica ritmică cu 

baloane. Joc: „Dansul florilor” 
 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melania 
Butnariu  

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu,  
structură modulară 
scaunele, mingi, coardă, 
cercuri,  
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 2 
bibliotecari, 3voluntari 
Timp: 3 şedinte a 1h30 

Rezultate aşteptate: 
 
150 copii care execută 
corect şi cu uşurinţă 
mişcarile învăţate 

A11: Activitatea 11 
Organizare eveniment final program. Concurs ştafetă şi 
exerciţii de căţărare şi coborâre pe aparate improvizate 

Persoana 
responsabilă: 
 
Claudia 
Popescu 
Melinda Dinu 

Termen 
limită: 
 
1 săptămână 

Resursele necesare: 
 
Materiale: spaţiu,  
structură modulară 
scaunele, mingi, coardă, 
cercuri,  
Umane: 1 instructor ed. 
fizică, 1 cadru medical, 4 
bibliotecari, 6 voluntari 
Timp: 4 ore 

Rezultate aşteptate: 
 
30 concurenţi  

Mărimea unei grupe este de 15 preşcolari care participă la un program cu 28 de şedinţe cu durata de 1h30 şi două evenimente concurs cu durata 
a 4h. Pe parcursul întregului program ian – iun 2013 vor beneficia de acest program un număr de 150 de preşcolari, repartizaţi în 5 serii a 2 grupe, 
cu un total de 10 grupe. Prima serie va rula 2 grupe după cum urmează: Grupa 1 luni, miercuri, vineri, Grupa 2 marţi, joi, sâmbătă   


