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Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

Evaluare

Împreună suntem mai puternici.
Fiecare persoană poate contribuii cu ceva.

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. Munca în 
echipă, cooperare și responsabilitate.

Durata acestei unități de învățare: 50’

KM

Dezvoltarea capacității de a colabora și de a-i ajuta pe 
ceilalți, de a promova încrederea și simțul comunității.

Munca în echipă este definită ca fiind munca și activitatea mai 
multor persoane care contribuie individual la eficacitatea 
întregului grup. Solidaritatea este uniunea de interese, scopuri 
sau simpatii între membrii unui grup.
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20x30 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

Activitate 4.1 | Evitarea și alergare - Învățare

Resurse și planificare

Cel puțin 10 jucători  

15 min

1 antrenor 1 balon 10 conuri

Purtătorul de balon ține mingea cu ambele mâini
Căutarea de spațiu prin evitarea adversarului 
Penetrarea spațiilor create în apărare 

Adaptare pentru categoriile U-6 și U-8: reducerea 
dimensiunilor terenului.

KP

Tips

1/2

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

Activitate 4.1 | Evitarea și alergare - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Formați 2 echipe de cel puțin 5 persoane.

2) Prima echipă în spatele liniei de eseu, cu spatele la terenul de joc, iar a 
doua echipă este distribuită pe teren conform indicațiilor antrenorului. 
Antrenorul poate indica:

-Toți într-o singură parte
-Împărțiți în 2 locuri de pe teren
-Împrăștiați pe tot terenul

3) La semnalul antrenorului, prima echipă se va întoarce și va alerga 
înainte pentru a marca un eseu, evitând jucătorii din apărare prin pase 
și/sau schimbare de direcție.

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

E
 P

LI
A

Z
Ă

 D
E

-A
 L

U
N

G
U

L 
LI

N
IE

I 
P

U
N

C
T

A
T

E

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.

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.

* Clasificare notare: 4 până la 6 puncte - nesatisfăcător | 7 până la 11 puncte - necesită 
îmbunătățiri 12 până la 15 puncte - îndeplinește așteptările | 16 puncte - depășește așteptările

Jucătorii înțeleg importanța lucrului în echipă și a 
solidarității pentru atingerea obiectivelor.

Jucătorii înțeleg mesajele cheie 

Jucătorii manifestă un comportament de 
susținere față decoechipieri

Jucătorii își arată disponibilitatea de a lucra 
împreună ca o echipă 
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Activitate 4.2 | Evitare și susținerea - Învățare

Resurse și planificare

15 min

3 baloane 19 conuri

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

Activitate 4.2 | Evitare și susținerea - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Liniile de conuri reprezentând adversarii.

2) între aceste grupuri de conuri vor exista spații libere unde trebuie să se 
atace, formând 3 linii de apărători cu spații libere în diferite zone și cu o 
distanță suficientă între linii.

3) Se împart jucătorii pe perechi.

4) Unul dintre ei iese și atacă apărarea în căutarea unei breșe,

5) Odată ce apărarea a fost depășită, jucătorul îi va pasa partenerului său 
care va merge în sprijin și va ataca următorul rând de conuri, iar 
partenerul său va merge în sprijin.

Pentru grupele U6 și U8, liniile de apărare vor fi 
simplificate la un singur rând de conuri. 
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40x40

SMARTRUGBY
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Activitate 4.3 | Controlul balonului - Consolidare

Resurse și planificare

Cel puțin 10 jucători  

20 min

1 antrenor 2 baloane

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

Activitate 4.3 | Controlul balonului - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Împărțiți jucătorii în 2 echipe de cel puțin 5 jucători.

2) Cele două echipe trebuie să stea în câte un cerc și să-și paseze mingea 
una în interiorul grupului.

3) La semnal, cele două echipe pornesc într-un cerc strâns, la o distanță 
de o jumătate de metru între fiecare persoană.

4) Jucătorul care va pasa balonul nu are voie să îl paseze unui coleg aflat 
imediat lângă el sau pasatorului celui care i-a oferit pasa.

5) Jucătorul care primește balonul se poate deplasa cel mult un pas 
pentru a prinde mingea. Dacă se respectă regulile și balonul este prins, 
toți jucătorii vor face un pas înapoi, lărgind cercul. Cel care primește 
mingea pasează unui alt jucător și așa mai departe. Dacă mingea este 
scăpată, cercul nu se mărește. Se execută exercițiul timp de minim 2 
minute.

6) Când timpul a expirat, măsurăm cercurile.

7) Câștigătoarea este echipa care a obținut cel mai larg cerc după 5
runde.

Oferiți o țintă pasatorului punând mâinile la nivelul pieptului. 

Țintiți pasa spre mâinile prinzătorului (la nivelul pieptului). 

Comunicare între pasator și prinzător

Pasă de pe ambele părți (stânga, dreapta)

Exercițiul poate fi adaptat în funcție de abilitățile jucătorilor
și vârstă. (folosind mai multe sau mai puține persoane în
cerc)
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Tips

Purtător de balon ține mingea cu ambele mâini

Căutarea spațiului prin evitarea adversarului

Coechipierii purtătorului de balon aleargă ca să îi ofere suport

Comunicarea între purtător de balon și suport

5 m
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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.

1 antrenorCel puțin 10 jucători  


