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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Evaluare

Durata acestei unități de învățare: 3h 20’

KM

Ajută la dezvoltarea și menținerea autocontrolului, a 
respectului față de ceilalți și a unui comportament 
acceptabil din punct de vedere social.

Disciplina este capacitatea de a acționa în mod ordonat și 
perseverență pentru a obține un rezultat bun. Aceasta necesită 
ordine pentru a atinge mai repede obiectivele dorite, suportând 
inconvenientele pe care le provoacă. Copiii sunt atenți la lucruri noi și concepte

Copiii ascultă instrucțiunile antrenorului

Copiii execută instrucțiunile antrenorului

Copiii mențin pozițiile și alinierile stabilite de 
antrenor

Copiii respectă sarcinile indicate pentru 
prevenirea accidentelor

B A

* Clasificare notare: 5 până la 7 puncte - nesatisfăcător | 8 până la 14 puncte Necesită 
îmbunătățiri | 15-19 puncte - Îndeplinește așteptările | 20 puncte  - Depășește așteptările

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.1 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

20 de jucători

15 min

1 antrenor 20 baloane 16 conuri 

Toate instrucțiunile pentru categoriile mai mici + instrucțiuni 
noi pot fi aplicate la grupele de vârstă mai înaintată. 

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.1 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Amenajează o suprafață de joc de 10x10 metri. 
 
2) Fiecare participant ține în mână un balon de rugby. La semnalul 
antrenorului, toți copiii vor alerga în interiorul zonei delimitate. 
 
3) Începem să le dăm noi instrucțiuni pe care trebuie să le execute în 
timp ce rulează. 
 

· U6-Învârtirea balonului în jurul trunchiului, la semnal: se așează în culcat 
dorsal și se ridică cât mai repede posibil pentru a continua alergarea, fac o 
săritură, aruncă balonul ușor în sus ca să il poată prinde 
 
· U8 - La semnal se face o genuflexiune, faceți un abdomen. 
 
· U10 - Aruncă balonul în sus cu o mână și îl prind cu cealaltă. 
 
· U12 - Încercați să furați balonul de la alți colegi, la semnal faceți flotări, 
aruncați balonul în teren și prindeți-l când sare, da-ți pasă cu unul dintre 
colegi. 

Încearcă să te învingi pe tine, nu pe ceilalți.

Uneori nu trebuie să faci ceea ce vrei la un moment dat pentru 
a obține ceea ce îți dorești cu adevărat pe termen lung.

Ascultați antrenorul/profesorul și colegii,
evitați distragerea atenției.

10x10 m

Atenție la semnalele sonore și vizuale 

Aptitudini cu balonul 

Viteză de reacție 

Evitarea colegilor din zona delimitată  

LITERATURĂ: vocabularul specific domeniului și se exprimă în 
mod adecvat.

LITERATURĂ FIZICĂ: cunoașterea corpului și a motricității sale, 
dobândirea obișnuinței de a practica activitatea fizică, igiena și 
îngrijirea corpului.

CETĂȚENIE ACTIVĂ: folosiți activitatea fiziCĂ pentru a facilita 
relațiile, integrarea și respectarea regulilor convenite. Lucrul în 
echipă, cooperare și responsabilitate.

Evaluați cu 1 până la 4 puncte* fiecare dintre următorii indicatori despre grup înainte (B) și 
după (A) sesiunii și comparați. În cazul în care grupul este nou pentru dumneavoastră, 
completați doar coloana A. 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.



Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.2 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.2 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Păianjeni și furnici

1) Amenajați o zonă de joacă de 10 x 10 m.

2) Fiecare participant mai puțin păianjenii, țin în mână o minge de rugby. 
La semnalul antrenorului toți jucătorii trebuie să traverseze zona 
delimitată.

3) În centrul terenului, plasați un jucător care va fi păianjenul. Restul 
jucătorilor vor fi furnici.

4) La semnal, toate furnicile trebuie să traverseze terenul fără a fi prinse 
de păianjen.

5) Atunci când furnicile sunt prinse de păianjeni, aceștia devin și ei 
păianjeni și vor ajuta la prinderea furnicilor.

U10 și U12: Se poate juca și în interior sau pe suprafețe dure.

KP

Tips

5x55x5 m

10x10 m

20 de jucători 1 antrenor 20 baloane 16 conuri

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.3 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

6 jucători

20 min

1 antrenor 1 baloane 10 taguri

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.3 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Ferma

1) Amenajarea unei suprafețe de joc de 5x5 m

2) Alege o gâscă pentru a apăra coliba și dă-i o minge

3) Toți ceilalți copii vor fi cocoși

4) Gâsca va sta în afara terenului delimitat, într-o parte care se va numi 
coliba, iar toți cocoșii în afara terenului pe partea opusă, care va fi curtea 
fermei.

5) Gâsca va nominaliza un cocoș pe nume; amândoi - cocoșul și gâsca -
intră în zonă

6) Gâsca trebuie să paseze mingea cocoșului, iar cocoșul trebuie să 
ajungă la colibă cu ambele taguri pe el.

7) Dacă cocoșul reușește să treacă de gâscă, devine noua gâscă, iar 
gâsca devine cocoș în curte.

KP

Tips U10 și U12: Se poate juca și în interior sau pe suprafețe dure.

4 conuri

Gâscă

Cocoși

Dezvoltă o strategie pentru a prinde adversarii

Munca în echipă

Comunicare

Viteza de reacție

Schimbare de direcție

Luarea celei mai bune decizii în apărare
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.4 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.4 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Pasează și prinde

1) 2 grupuri de 10 copii, așezate în cerc.

2) 4 baloane pentru fiecare grup

U6, U8

-Folosind un singur balon, plasați jucătorii într-un cerc la o distanță de 1 
m unul față de celălalt.

-Unul dintre jucători primește balonul. Aceștia trebuie să o paseze de la o 
persoană la alta în sensul acelor de ceasornic până când balonul ajunge 
înapoi. Apoi, sensul de pasare se schimbă.

-După ce jucătorii se obișnuiesc cu jocul și cu pasele, se poate adăuga 
încă un balon și se poate mări distanța dintre jucători.

U10, U12

-Distanța dintre jucători trebuie să fie de 2 metri la început.

-Pe măsură ce se obișnuiesc cu jocul, cele 4 baloane pot fi introduse 
treptat.

Acitvitatea poate fi adaptată la U10-U12 prin creșterea distanței 
dintre jucători și introducerea mai multor mingi.

KP

Tips

20 de jucători 1 antrenor

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.5 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.5 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Contact la sol

1) Configurați o zonă de 20 x 20 m

2) Împărțiți copiii în grupe de câte 4.

3) Fiecare grup are nevoie de un balon

U6, U8, U10, U12:

Fiecare grup lucrează independent de celelalte. Purtătorul balonului 
aleargă în orice direcție, sare și aterizează pe ambele picioare și cade la sol, 
plasând balonul în în spate spre colegi. Un coleg din grup protejează 
balonul, altul ridică mingea și continuă să alerge. Toate acțiunile se repetă: 
purtătorul balonului aleargă, sare, aterizează.

20 de jucători 1 antrenor 5 baloane 16 conuri

20x20 m

KP

Tips Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă: 
U6, U8, U10, U12

8 baloane

1 m 2 m

U6-U8 U10-U12

Prindeți și pasați cu ambele mâini.

Conduceți balonul cu ambele mâini în timpul pasei și 
opriți brațele doar atunci când acestea sunt întinse în 
direcția pasei.

Așteptați mingea cu fața la pasator, oferindu-i acestuia o
țintă, cu palmele deschise.

Comunicare.

Urmăriți îndeaproape colegii.

Ridicați balonul de la sol cât mai repede posibil și 
continuați alergarea.

Treceți peste colegul de pe teren atunci când ridicați 
mingea.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.6 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.6 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Alergare și pase

1) Formați grupuri de 5 jucători

2) 1 balon pentru fiecare grup

3) Pregătiți un teren de 10 x 10 m cu conuri.

U6, U8, U10, U12 

Toți copiii dintr-un grup trebuie să alerge unul în spatele celuilalt. Primul 
jucător din coloană are balonul și conduce alergarea, toți ceilalți colegi nu 
trebuie să se abată de la traseu. Când jucătorul hotărăște, aruncă ușor 
balonul în sus pentru ca următorul să îl poată prinde. Ei trebuie să fie 
mereu atenți, deoarece mingea va fi aruncată fără niciun avertisment.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.7 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

10 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.7 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Pasează și prinde balonul

1) Amenajarea unui teren de joacă de 20x30 m

2) Împărțiți copiii în 2 grupuri

U6, U8, U10, U12:

-Scopul jocului este ca echipele să înscrie un eseu în spatele liniei de teren 
a adversarului (terenul de țintă).

-Când începe jocul (sau când se reia după un eseu), echipele trebuie să 
rămână în propriul teren de țintă. Acestea au voie să meargă în orice 
direcție. Dacă jucătorul care are mingea este atins de un adversar, acesta 
trebuie să paseze, iar echipa pierde un atac.Dacă în 5 atacuri echipa nu 
reușește să marcheze un eseu, cealaltă echipă va intra în posesia balonului.

20 de jucători 1 antrenor 1 baloane 10 conuri

KP

Tips This activity is suitable for all age groups. U6, U8, U10, U12

Această activitate este potrivită pentru toate grupele de 
vârstă. U6, U8, U10, U12

20 de jucători 1 antrenor 5 baloane 16 conuri

10x10 m

20x30 m

Atenție la colegi

Primiți balonul cu ambele mâini

Find free spaces when attacking

Keeping free colleagues in defense in the mark

Find solutions to continue the game without being 
touched

General movement in the field, all players must be 
moving continuously

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitatea 1.8 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitatea 1.8 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul lateral

1) Împărțiți copiii în perechi

2) Fiecare pereche trebuie să aibă un balon

U6, U8, U10, U12:

Ambii jucători sunt în genunchi

Jucătorul care face placajul este cu fața spre jucatorul care urmează să 
fie placat, iar jucătorul placat trebuie să stea în lateral.

Umărul celui care face placajul se află pe coapsa adversarului, mâinile în 
jurul coapselor și capul pe partea din spate.

Cel care face placajul va trage jucătorul cu ambele brațe și îl va
împinge ușor cu umărul. Practicați cu ambii umeri.

După o încercare de fiecare parte, rolurile se schimbă.

Jucătorul placat trebuie să țină balonul cu ambele mâini și să cadă pe 
umăr.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.9 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.9 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul frontal

1) Împărțiți copiii pe perechi

2) Fiecare pereche va avea un balon

U6, U8, U10, U12:

Un jucător se așează pe genunchi

Adversarul încearcă să treacă pe lângă el, la foarte mică distanță.

Apărătorul cuprinde coapsele adversarului cu brațele și își pune capul pe 
partea laterală a coapselor, îl trage cu brațele și îl împinge cu umărul la 
pământ, întorcându-l ușor, astfel încât cel care plachează trebuie să fie 
deasupra celui placat.

KP

Tips Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă:
U6, U8, U10, U12

Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă: 
U6, U8, U10, U12

2-20 de jucători 1 antrenor 1-10 baloane

Fără spațiu
delimitat

2-20 de jucători 1 antrenor 1-10 baloane

Fără spațiu
delimitat

Concentrarea asupra corectitudinii execuției, nu asupra 
frecvenței 

Poziția de început și poziția finală a placajul

Concentrează-te pe corectitudinea execuției, nu pe 
frecvența atacurilor.

Poziția de început și de sfârșit a placajului

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.10 | Pregătirea pentru meci - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.10 | Pregătirea pentru meci - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Rechini și insule I

1) 20 de copii împărțiți după cum urmează: 1 rechin, 4 insule de câte 3 copii 
care se țin de mână, 7 pești care sunt jucători individuali.

2) Amenajarea unui teren de joacă de 30 x 30 m

U6, U8, U10, U12:

Jocul începe cu un jucător care ține balonul cu ambele mâini. Acesta este
rechinul

Scopul jocului este de a atinge cu balonul (fără a-l arunca) cât mai mulți 
pești într-un minut. Dacă rechinul prinde toți peștii, una dintre insule este 
distrusă, iar jucătorii care o formează devin pești.

Jucătorii care sunt pești se pot alătura unei insule pentru a se salva. Atunci 
când un pește se alătură unei insule, trebuie să o facă prinr-o parte a insulei, 
niciodată prin mijloc. Jucătorul de pe partea opusă a insulei devine pește 
automat și trebuie să scape de rechin.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.11 | Pregătirea pentru meci - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.11 | Pregătirea pentru meci - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Meci de rugby

1) Împărțiți copiii în 2 grupe egale numeric și echilibrate valoric

2) Amenajarea unui loc de joacă de 30x50 m (sau mai mic, în funcție de 
numărul de copii și de vârsta lor).

3) Se vor juca 2 reprize a câte 10 minute fiecare

4) Opriți copiii ori de câte ori situația necesită o explicație a jocului, a 
corectării greșelilor și dați-le sugestii.

5) Nu le impuneți ce ar trebui să facă, lăsați-i să descopere
singuri cea mai bună cale de a învinge adversarul.

U6, U8,U10, U12:

-Jocă rugby tag sau cu placaj, în funcție de bagajul tehnic al copiilor și de 
suprafața de joc disponibilă.

30x50 m
În funcție de numărul

de copii

KP

Tips
Creșterea sau reducerea numărului de jucători pe echipă.

Modificarea dimensiunii terenului, adaptându-l la numărul de 
copii și la vârsta acestora.

Putem crește dificultatea activității prin micșorarea spațiului
sau prin creșterea numărului de rechini.

20 de jucători 1 antrenor 1 balon

2 grupe egale  1 antrenor 1 balon

30x30 m

16 conuri

Rechinul
Insulele 
Peștii

10 conuri Taguri

Purtătorul balonului trebuie să țină mingea cu două
mâini.

”Peștii” trebuie să evite prinderea.

Comunicare în echipă pentru siguranța ”peștilor”.

Antrenorul ar trebui să încurajeze creativitatea - de exemplu, 
insulele se pot muta.

Luarea deciziilor

Un dialog constant pentru a le spune ce au făcut bine 
și ce ar trebui îmbunătățit

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.
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