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Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

Evaluare

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.

CAPACITATEA DE A ÎNVĂȚA: cunoașterea de sine, a propriilor 
posibilități și neajunsuri prin activități fizice și expresive, utilizând 
cunoștințele dobândite în diferite situații.

Durata acestei unități de învățare:  50‘

KM

Dezvoltarea unor mecanisme de protecție împotriva experiențelor 
care ar putea fi copleșitoare.

Reziliența este capacitatea unei persoane de a reveni la normalitate 
în urma unui șoc. Înțelegeți care sunt resursele interioare și 
exterioare ale unei persoane, precum și factorii de protecție și 
învățați cum să consolidați reziliența copiilor în mod practic.

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

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

Activitate 2.1 | Controlul balonului - Învățare

Resurse și planificare

Cel puțin 10 jucători

15 min

1 antrenor 1 balon pentru
fiecare jucător

Ajustați abilitățile în funcție de vârstă și de nivelul de competență.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

Activitate 2.1 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Cel mai bun rezultat personal

Toți copiii țin în mână un balon. Antrenorul le spune copiilor să facă o abilitate 
de mișcare combinată cu o abilitate balonul.

Copiii identifică abilitățile în care se simt mai încrezători și cele în care sunt
mai puțin încrezători. Ar trebui să își înregistreze răspunsurile.

După aceea, antrenorul le cere copiilor să aleagă o abilitate la care copiii sunt 
încrezători și le spune să o execute pe o perioadă de timp (poate fi de la 5 
secunde până la 30 de secunde - atenție, unele abilități sunt mai solicitante 
din punct de vedere fizic decât altele, prin urmare ar trebui executate mai 
puțin timp).

Copiii vor înregistra câte mișcări au reușit să facă. După aceea, o vor face din 
nou și vor încerca să obțină un rezultat mai bun decât data trecută. Repetați 
același proces cu abilitățile cu care sunt mai puțin încrezători. Faceți cel puțin 
4-6 seturi pentru fiecare (ajustați în funcție de grupul dumneavoastră).

Capacitatea de reziliență ajută la adaptarea în situații stresante. 

Fiecare persoană are nevoi de bază care, dacă sunt satisfăcute, 
constituie o bază bună pentru reziliență.

Stima de sine se stabilește prin existența unor baze sigure.

Instructorul/Profesorul poate reprezenta o bază sigură pentru copii.

Copiii își înregistrează scorurile și își veri�că progresul.

Copiii identi�că posibilele domenii de îmbunătățire, 
astfel încât sunt activi la lecție.

Copiii se exprimă cu privire la ceea ce simt atunci când 
nu-și pot atinge obiectivul și cer ajutorul profesorului 

când intră în di�cultate.
 

Copiii se adaptează pentru a crește treptat di�cultatea. 

Copiii continuă să se concentreze asupra procesului 
mai degrabă decât asupra rezultatul.

* Clasificare notare: 5 până la 7 puncte - nesatisfăcător | 8 până la 14 puncte - necesită 
îmbunătățiri | 15 până la 19 puncte - îndeplinește așteptările | 20 puncte-depășește așteptările

Fără spațiu
delimitat

Păstrați balonul sub control

Tot timpul trebuie să privim înainte

Deprinderi de mișcare: alergare, 
sărituri într-un picior.

Deprinderi cu balonul: aruncare și 
prinderea balonului cu câte o mână 
(dreapta și apoi stânga), aruncarea 
balonului cu o mână și prinderea 
acestuia cu cealaltă, aruncarea 
balonului în sus și bătaie din palme (o 
dată sau de mai multe ori, în față, la 
spate, deasupra capului, etc) și 
prinderea acestuia, rotirea balonului 
în jurul unor părți ale corpului 
(trunchi, gât, picioare, etc), traversați 
balonul printre picioare din mers 
fandat sau fandări laterale, etc).
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SE PLIAZĂ DE-A LUNGUL LINIEI PUNCTATEFaceți cunoștință cu proiectul nostru pe www.smartrugby.eu Contactați-ne smartrugby.eu@gmail.com

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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Activitate 2.2 | Pasarea și schimbare de direcție - Învățare

Resurse și planificare

15 min

1 antrenor 5 balonae 10 conuri

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

Activitate 2.2 | Pasarea și schimbare de direcție - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Ștafetă

1) Se organizează o ștafetă de alergare (dus - întors pe o distanță
de 10 -15 metri - total: 20 - 30 de metri).

2) Asigurați-vă că există cât mai multe culoare pentru a le permite 
copiilor mai multă activitate (mai mult timp activ pentru a exersa).

3) Rugați copiii să execute în viteză o sarcină.

4) Cronometrează-i.

5) După o pauză de 10-20 de secunde, rugați-i să repete.

6) Efectuați 3-6 seturi din fiecare sarcină. Utilizați abilitățile din activitatea 
2.1. Ajustați abilitățile în funcție de vârstă și de nivelul de competență.

7) Copiii vor identifica care sunt sarcinile la care se simt mai încrezători și 
la care sunt mai puțin încrezători și își vor înregistra răspunsurile.

Crește dificultatea prin adăugarea de sarcini noi sau prin 
stabilirea unui obiectiv (de exemplu, realizarea unui anumit 
număr de aruncări, sărituri sau ambele; etc.)

KP

Tips
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Activitate 2.3 | Pasarea și prinderea - Învățare

Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

Activitate 2.3 | Pasarea și prinderea - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Cursă cu obstacole

1) Amenajați un traseu cu obstacole în care copiii vor trebui să execute 
exerciții diferite în fiecare.

2) Cereți copiilor să execute abilitățile în viteză.

3) Cronometrează-l.

4) După o pauză de 30-40 de secunde, cereți-le să repete.

5) Efectuați 3-6 seturi din fiecare abilitate dată. Utilizați abilitățile din 
activitatea 2.1. Ajustați abilitățile în funcție de vârstă și de nivelul de 
competență.

6) Copiii vor identifica care sunt exercițiile la care se simt mai încrezători 
și la care sunt mai puțin încrezători și își vor înregistra răspunsurile.

7) Copiii vor înregistra câte repetări au reușit să facă. După aceea vor 
repeta și vor încerca să obțină un rezultat mai bun decât precedenta. 
Repetați exercițiul cu abilitățile cu care sunt mai puțin încrezători.

8) Faceți cel puțin 4-6 seturi fiecare (ajustați în funcție de grupul dvs.).

Asigurați-vă că există cât mai multe ateliere posibil. Copiii nu 
trebuie să aibă timp mort, dacă spațiul și materialele permit 
acest lucru.

KP

Tips

20 de jucători 

10-15 m

Atelier  A Atelier B

Atelier  E Atelier  D

Atelier  F Atelier C

5 m

3
 m

20 de jucători 1 antrenor 20 balonae 24conuri

Concentrare maximă
Controlează-ți acțiunile
Întrece-te pe tine însuți

Îmbunătățiți-vă cel mai bun rezultat personal.
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