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Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

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.

Evaluare

LITERATURĂ: vocabular 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.

CONȘTIENTIZAREA ȘI EXPRESIA CULTURALĂ: exprimă idei,
senzații și sentimente folosind corpul și mișcarea.

Durata acestei unități de învățare 50‘

KM

Promovați percepția și empatia prin rugby, cultivați curiozitatea, 
ieșiți din zona de confort, creați conexiuni și încredere.

Felul în care percepem lucrurile în viață are un mare impact asupra 
gândurilor și comportamentelor care urmează - în bine sau în rău. 
Empatia este definită „tendință a receptorului de a trăi afectiv, prin 
transpunere simpatetică” – dexonline.ro. Această abilitate esențială 
în sport are beneficii extraordinare nu numai pentru sportivi, ci și 
pentru părinți și antrenori. Prin practicarea sportului, copiii au șansa 
de a se confrunta cu eșecul și cu succesul. De asemenea, ei învață 
să muncească din greu, să coopereze și să fie corecți.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

Activitatea 3.1 | Contactul cu partenerul și jocul la sol

Resurse și planificare

Cel puțin 10 jucători 

15 min

1 antrenor 1 balon
pe pereche

Cărți ‘Merit
insigne’

Ar trebui să se folosească o suprafață moale, iarbă sau saltele. 
Căștile și protezele sunt obligatorii.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

Activitatea 3.1 | Contactul cu partenerul și jocul la sol

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Jucătorii se împart pe perechi de greutate similară. 1 balon pe pereche:

1) Fiecare jucător, alternativ, stând în picioare cu balonul în mână, va 
efectua căzătura, ținând cont de punctele cheie (KP). 5 încercări pentru 
fiecare.

2) Ambii jucători stând pe genunchi, încearcă să se doboare reciproc, câte 
5 încercări fiecare, alternând ambii umeri.

3) Un jucător stând pe genunchi și unul în picioare; jucătorul din stând pe 
genunghi va încerca să-l placheze pe celălalt jucător care vine spre el fără 
balon. 5 încercări fiecare, alternând ambii umeri.

4) Un jucător stând pe genunchi și unul în picioare, jucătorul din stând pe 
genunchi va încerca să-l placheze pe celălalt jucător care se apropie de el 
cu balonul. 5 încercări fiecare, alternând ambii umeri.

Pentru a dezvolta empatia în timpul acestor activități (3.1, 3.2, 3.3), 
recompensați comportamentul empatic în timpul sesiunilor de formare 
care urmează aceste etape:
 
- Clarificați principiul: definiți 5 principii pe care dorim să le 

recompensăm prin intermediul unor carduri pe care le vom avea 
agățate în vestiare. De exemplu, în timpul activităților, putem premia 
un copil care: ajută alți copii arătându-le cum să facă corect 
exercițiul, felicită și încurajează un coleg care are dificultăți, etc.

- Comportamentul de recompensă: Vom întrerupe antrenamentul, îi 
vom aduna pe toți și vom clarifica ce comportament dorim să 
recompensăm. Vom răsplăti prin recompense verbale imediate și prin 
acordarea unei "insigne de merit".

Reflectați asupra sentimentelor și senzațiilor dumneavoastră.
Privește și imită ceea ce fac alții bine 
Cooperează și fii corect
 

Fără spațiu
delimitat

Ține balonul cu ambele mâini. Protejează-l.
Luați contact cu solul pe umeri, în lateral. 
Nu încercați să vă sprijiniți pe mâini atunci când cădeți.
Întoarce-te spre echipa ta și prezintă mingea când ai ajuns la sol.
 

Copiii cooperează cu profesorul și coechipierii lor

Copiii dau dovadă de empatie față de coechipierii lor

Copiii sunt corecți cu coechipierii și antrenorii

Copiii își încurajează și felicită coechipierii

1/2

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.

SE PLIAZĂ DE-A LUNGUL LINIEI PUNCTATEFaceți cunoștință cu proiectul nostru pe www.smartrugby.eu Contactați-ne smartrugby.eu@gmail.com
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* 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



SE PLIAZĂ DE-A LUNGUL LINIEI PUNCTATEFaceți cunoștință cu proiectul nostru pe www.smartrugby.eu Contactați-ne smartrugby.eu@gmail.com
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Activitate 3.2 | Placajul lateral - Învățare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

Activitate 3.2 | Placajul lateral - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Jucătorii se împart pe perechi de greutate similară. 1 balon pe pereche:

1) Cinci placaje fiecare alternând umerii, în mod progresiv în această 
primă etapă, fără balon. Urmărind punctele cheie (KP) ale placajului 
lateral.

2) Placaj lateral, cinci placaje fiecare alternând umerii, în mod progresiv
în această a doua etapă jucătorul placat va avea balon.

3) Un jucător din stând pe genunchi și unul în picioare, jucătorul stând pe 
genunchi va încerca să îl placheze pe celălalt jucător care vine spre el cu 
balonul. 5 încercări fiecare, alternând ambii umeri.

Pentru a dezvolta empatia în timpul acestor activități (3.1, 3.2, 3.3), 
recompensați comportamentul empatic în timpul sesiunilor de formare 
care urmează aceste etape:

- Clarificați principiul: definiți 5 principii pe care dorim să le 
recompensăm prin intermediul unor carduri pe care le vom avea 
agățate în vestiare. De exemplu, în timpul activităților, putem premia 
un copil care: ajută alți copii arătându-le cum să facă corect 
exercițiul, felicită și încurajează un coleg care are dificultăți, etc.

- Comportamentul de recompensă: Vom întrerupe antrenamentul, îi 
vom aduna pe toți și vom clarifica ce comportament dorim să 
recompensăm. Vom răsplăti prin recompense verbale imediate și 
prin acordarea unei "insigne de merit".

Ar trebui să se folosească o suprafață moale, iarbă sau saltele. 
Căștile și protezele sunt obligatorii.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

Activitatea 3.3 | Placaj frontal - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) ormează un pătrat de 5x5 metri

2) Copiii vor fi aranjați în două rânduri, unul de placheori (apărători) și 
celălalt de purtători de balon (atacanți), pe laturi opuse ale pătratului.

3) La semnalul antrenorului, un jucător va ieși din fiecare parte și se va 
face placajul, după care fiecare jucător se va muta în rândul opus.

Pentru a dezvolta empatia în timpul acestor activități (3.1, 3.2, 3.3), 
recompensați comportamentul empatic în timpul sesiunilor de formare 
care urmează aceste etape:

- Clarificați principiul: definiți 5 principii pe care dorim să le 
recompensăm prin intermediul unor carduri pe care le vom avea 
agățate în vestiare. De exemplu, în timpul activităților, putem premia 
un copil care: ajută alți copii arătându-le cum să facă corect 
exercițiul, felicită și încurajează un coleg care are dificultăți, etc.

- Comportamentul de recompensă: Vom întrerupe antrenamentul, îi 
vom aduna pe toți și vom clarifica ce comportament dorim să 
recompensăm. Vom răsplăti prin recompense verbale imediate și 
prin acordarea unei "insigne de merit".

Placheorul:

Poziție puternică, stabilă și joasă a corpului Țintiți și faceți 
contactul umărului cu coapsele.
Strângeți bine brațele în jurul picioarelor împingând cu picioarele. 
Eliberați purtătorul de balon și ridicați- vă imediat. Contestă 
posesia balonului
  

Purtător de
balon:

Să poarte balonul cu ambele mâini Să îl protejeze
Nu încercați să vă sprijiniți pe mâini atunci când cădeți.
Întoarce-te spre echipa ta și prezintă balonul când ai ajuns la sol.

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

Activitatea 3.3 | Placaj frontal - Învățare

Resurse și planificare

20 min

Ar trebui să se folosească o suprafață moale, iarbă sau saltea. 
Căștile și protezele sunt obligatorii. Contează executarea 
placajului, nu evitarea adversarului. Pentru U6 și U8, placajul
poate fi înlocuit cu rugby tag sau pe atinse
 

KP

Tips

4 conuri

Placheorul:

Privirea în sus la purtătorul balonului Poziție puternică, stabilă și 
joasă a corpului
Țintește și ia contact cu umărului la coapse. Strânge bine brațele 
în jurul picioarelor adversarului împingând cu picioarele. 
Eliberează purtătorul de balon și ridică-te imediat. Contestați 
posesia balonului
  

Purtătorul de balon:

Să poarte balonul cu ambele mâini Să îl protejeze
Nu încercați să vă sprijiniți pe mâini atunci când cădeți.
Întoarce-te spre echipa ta și prezintă balonul când ai ajuns la sol.

5x5 m

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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Cel puțin 10 jucători 1 antrenor 1 balon
pe pereche

Cărți ‘Merit
insigne’

10 de jucători 1 antrenor 1 balon
pe pereche

Cărți ‘Merit
insigne’


