
Exerciții de executat acasă 

-Rezistență, conducerea mingii- 

Clasa a VI-a 

 

 

Vom încerca să efectuăm cele doua teme în același timp deoarece 

rezistența se educă prin alergare iar conducerea mingii este 

dependentă de alergare.  

Traseul 1  

 

 

S-a plecat in conducere de la jalonul start(nr 1), s-a realizat dribling 

printre obstacole, a urmat ocolirea jalonului din colțul drept(nr3), 

dribling printre cele două jaloane albastre, ocolirea jalonului cu 

numărul 4, înaintarea în cea mai mare viteză cu mingea controlată cu 

diferitele parți labei piciorului, ocolirea jalonului cu numărul 5 

continuând cu încadrare între cele două obstacole verticale și 

terminarea traseului prin trecerea razantă pe lângă jalonul numărul 2. 



Bineînțeles în loc de jaloane sau conuri se pot utiliza orice tip de 

obiecte ce pot fi ocolite.  

Se va efectua traseul de 5 ori cu pauza de 45 de secunde între repetări. 

 

Traseul 2 

 

Acest traseu a constat în pornirea de la nivelul jalonului numărul 1 în 

dribling, continuând până la finalul coloanei de jaloane din partea 

dreapta, driblingul fiind realizat  în cea mai mare viteză și printre 

jaloanele din coloana de jaloane din stânga. Distanța între conuri este 

de 3m, la fel și de la punctul de start la primul cât și de la al doilea la 

punctul de oprire. 

Bineînțeles în loc de jaloane sau conuri se pot utiliza orice tip de 

obiecte ce pot fi ocolite.  

Se va efectua traseul de 5 ori cu pauza de 45 de secunde între repetări. 

Traseul 3 

Se va pleca de la jalonul cu numărul 1 în diagonală spre cel de-al 

doilea, urmând ocolirea celui de-al treilea, conducând mingea până la 

al patrulea jalon , driblând-l și deplasând-se până când îl va atinge pe 

primul. Până în dreptul jalonului numărul 3 se va conduce mingea cu 

piciorul drept iar de la al treilea se va conduce cu piciorul stâng. 



Distantele dintre jaloanele 2-3 si 4-1 este de 35 m iar între jaloanele 2-

3 si 4-1 este 25 m. 

Bineînțeles în loc de jaloane sau conuri se pot utiliza orice tip de 

obiecte ce pot fi ocolite.  

Se va efectua traseul de 5 ori cu pauza de 45 de secunde între repetări. 

 

 

 

 

După realizarea celor 3 trasee, se va efectua alergare usoară timp de 

13 minute, urmate de 3 minute de mers normal.  
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