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DEZVOLTAREA   CALITĂŢILOR MOTRICE - UN OBIECTIV 

  IMPORTANT  AL  EDUCAŢIEI  FIZICE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL GIMNAZIAL 

 

cl. 8-9 

 

1. Importanta educatiei fizice 

 

Prin influenţele pe care le exercită asupra  copilului, educaţia fizică devine un mijloc de 

formare a  trăsăturilor pozitive ale personalităţii omului de tip nou, curajul, spiritul colectiv, 

sentimentele de prietenie şi colegialitate, de întrajutorare şi iniţiativă în activitate. În 

întrecerile sportive elevii fac eforturi de voinţă pentru  obţinerea unor rezultate cît mai bune, 

le fortifică voinţa  şi le măreşte capacitatea de efort, le dezvoltă spiritul de disciplină prin 

respectarea unor norme de joc. 

Orele de educaţie fizică trebuie să contribuie asupra dezvoltării armonioase a 

organismului, să dezvolte calităţi fizice, cum sunt: îndemînarea, rapiditatea, precizia în 

execuție, rezistenţa la efort, precum si formarea unor deprinderi şi obişnuinţe de igienă 

personală. 

Un rol important în dezvoltarea armonioasă al elevilor din ciclul gimnazial o are 

dezvoltarea calităţilor motrice,  proces ce se poate realiza cu ușurinţă, folosind o gamă 

variată de exerciţii,  jocuri şi ştafete simple, cu o bază materială destul de redusă. Deoarece, 

luînd în consideraţie particularităţile de vîrstă, vom discuta mai jos despre dezvoltarea forţei 

şi rezistenţei în învățămîntul gimnazial, forţe motrice la care trebuie de atras o mai mare 

atenţie decît în învățămîntul primar. 

 

 

2. Calităţi motrice- generalităţi si particularităţi metodice 

 

Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care oferă individului  

posibilitatea executării diferitelor acte motrice legate atît de activitatea sa zilnică, cît şi 

de cea sportivă. Ele sunt materializate în posibilitatea  organismului de a executa acțiuni 

motrice care pretind intr-o măsură mai mică sau mai mare la  forţă, rezistenţă, viteză sau 

îndemînare. 

Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale 

procesului de pregătire fizică a elevilor din ciclul gimnazial şi care trebuie  realizată 

concomitent cu formarea  priceperilor si deprinderilor motrice, ca rezultat al influenţelor 

sistematice ale exerciţiilor fizice. 
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Pentru fiecare calitate motrică sau formă de manifestare a  uneia din calităţi, trebuie să  

selecţionăm, în raport de vîrsta elevilor, numai acele metode, procedee si mijloace care s-au 

dovedit eficiente.  Este foarte  important ca efortul fizic să crească  treptat, atingînd apogeul 

în partea de bază a lecţiei, i-ar revenirea  să se facă mai repede sau mai lent, în funcţie de  

nivelul de pregătire al elevilor. De regulă, se folosesc exerciţii pentru dezvoltarea vitezei  si 

îndemînării  chiar în veriga lecţiei, iar exercițiile pentru forţă şi rezistenţă  se realizează 

înainte de revenirea organismului la normal, după  realizarea temelor lecției. 

 Ţinînd cont de particularităţile de vîrstă anatomo-fiziologice şi psihice ale elevilor, 

perioadele cele mai  avantajoase pentru calităţile motrice sunt vîrstele mici pentru  viteză şi 

îndemînare, iar cele mai mari pentru forţă şi  rezistentă. Anume din această cauză vom trage 

atenţie la dezvoltarea forţei şi rezistenţei în clasele a 8-9.  

 

 

3. Forța- generalităţi, indicaţii metodice 

 

Forţa  reprezintă calitatea cea mai frecvent  solicitată în activitatea motrică şi poate  fi 

folosită şi  definită drept capacitatea organismului de a învinge o  rezistenţă prin efortul 

muscular sau posibilitatea motrică de a  ridica, de a transporta, de a împinge, de a trage unele  

greutăţi pe baza contracţiei musculare. Forţa se  apreciază în kilograme şi se măsoară cu 

ajutorul dinamometrului sau a greutăţilor marcate. Valoarea forţei depinde de energia 

eliberată în unitatea de timp şi se situează în medie la o putere mecanică de 12 cal/oră sau 

1,5 m/s. 

Creșterea forţei se realizează prin modificări  produse în structura muşchiului, cît şi în 

activitatea  centrilor nervoşi care le coordonează activitatea. 

În activitatea practică întîlnim forţa sub două  forme principale de manifestare: 

- forţa generală (care se referă la forța întregului sistem muscular); 

- forţa specifică (ce se referă la forţa anumitor grupe musculare solicitate de 

specificul meseriei sau diferitelor ramuri sportive). 

Cele două forme ale forţei trebuie dezvoltate cu precădere în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică dar cu mare atenţie. Nu se recomandă dezvoltarea materială a grupelor  musculare, 

deoarece poate provoca unele tulburări în dezvoltarea  coloanei vertebrale, în creştere, în 

reducerea mobilităţii şi chiar a unor tulburări cardiace. 

 Forţa şi viteza se găsesc în raport invers  proporţional. Pentru ca forţa să aibă o 

influenţă favorabilă, ritmul de  execuţie trebuie să fie mediu sau mic. Între  repetări să se 

acorde pauze, completate de exerciţii de respiraţie şi relaxare. 

Se recomandă pentru dezvoltarea forţei generale, exerciţii special efectuate cu alte  

materiale decît cele specifice, care trebuie să corespundă în mare măsură  cu structura şi mai 

ales cu durata de desfăşurare  a probei  respective; efectuarea unor sărituri în lungime, în 
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înălţime,  pe şi peste aparate cu îmbrăcăminte îngreunată, împingerea unor  greutăţi, alergare 

cu încălţăminte îngreunată. Se pot folosi jocurile: Voinicii, Lupta cocoşilor, Fereşte 

picioarele, Transportul bușteanului, Vrăbiuţele săltăreţe, Ştafetele cu mingi medicinale.  

 

 

4. Rezistența - generalităţi, indicaţii metodice 

 

Rezistenţa înseamnă capacitatea organismului de a efectua timp îndelungat o activitate 

fizică, fără a scădea eficacitatea sau capacitatea de a face fată oboselii, sau de a efectua 

eforturi de intensitate mare un timp mai îndelungat.  

Rezistenţa este determinată în primul rînd de  posibilităţile  sistemului cardiovascular, 

respirator şi a  celorlalte sisteme şi funcţii care susţin efortul, precum şi de  nivelul de 

dezvoltare a unor calităţi şi   trăsături de  voință. 

 Rezistenţa se manifestă  sub doua  formă  principale; - rezistenţa generală care se 

referă la posibilitatea  organismului de a efectua eforturi de  o intensitate moderată, întrun 

timp mai îndelungat, în activităţi cît mai diferite; 

- rezistenţa specială  ce se referă la un  aspect particular al rezistenţei într-o anumită 

profesie sau ramură sportiva  (rezistenţa  lăcătuşului, a  proiectantului, a șoferului, a 

ciclistului, a jucătorului de  fotbal). 

În clasele gimnaziale ( 8-9)  se lucrează pentru dezvoltarea  rezistenţei la eforturi cît 

mai  diferite. Rezistenţa  se realizează pe seama  raportului dintre  volumul şi  intensitatea 

efortului, raport invers proporțional (pe măsură ce  volumul creste, intensitatea scade).  

Un procedeu clasic pentru dezvoltarea rezistentei  este alergarea în tempo uniform 

moderat, mărind treptat distanta sau timpul, ori scurtînd pauza. Pot construi mijloace 

eficiente pentru dezvoltarea rezistenţei  alergarea în tempo variat, jocurile dinamice sportive 

practicate sub formă de întrecere bilaterală, pe parcursul a 18-20 de minute, ştafete cu 

caracter aplicativ şi jocuri  ca: Automobilele, Lupta cocoşilor, Hai odată cu mingea, Cursa 

întrun picior, Cursa broscuţelor, Panglicuţele şi Sari şi aterizează la un punct fix. 

Rezistenţa este  o calitate  perceptibilă şi care se păstrează timp îndelungat în 

apropierea valorilor atinse. 

Unitatea de măsură a rezistenţei  o constituie durata sau numărul de repetări a unui 

anumit efort cu o intensitate  relativ constantă. 

 

 

5. Concluzii 

 

Calităţile motrice se dezvoltă în condiţiile  alternării unor eforturi cu intervale de 

odihnă  corespunzătoare vîrstei, prin exerciţii cu pondere asupra  unora sau alteia dintre ele. 
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 În  funcţie  de modul în care este efectuat, în acelaşi act motric, se pot exercita 

influenţe asupra fiecăreia dintre calităţi. De exemplu, genoflexiunile pot servi la dezvoltarea  

rezistenţei, în cazul in care se repetă de un  număr crescut de ori, a forţei, cînd se  exersează 

cu încărcătură suplimentară de 2-4 kg în spate, a vitezei ( de execuție) cînd se fac cu 

frecvenţă cît mai mare întrun timp cît mai scurt (10-15 secunde). 

Pentru educația fizică școlară, dezvoltarea calităţilor motrice reprezintă o finalitate de 

primă importanţă, care se realizează în  cadrul  procesului instructiv de educaţie fizică şi prin 

activitatea independentă a elevilor  şi nu necesită o bază materială deosebită. 
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