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Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

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: 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.

Durata acestei unități de învățare: 60‘

KM

Dezvoltarea capacității copiilor de a se apăra singuri și de a 
dezvolta o atitudine pozitivă fără a fi răutăcioși sau rău intenționat.

Asertivitatea este o metodă de gândire critică, prin care o persoană 
vorbește în apărarea opiniilor sale sau în fața unor informații eronate. 
Asertivitatea este considerată o abilitate esențială pentru viață și se 
recomandă copiilor să o dezvolte. Asertivitatea este o abilitate de 
comunicare care poate fi învățată, iar abilitățile de comunicare 
asertivă pot fi învățate în mod eficient. Putem defini atitudinea ca fiind 
un mod stabilit de a exprima liber gândirea sau de simțirile personale.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

Activitate 7.1 | Evitarea și alergarea - Consolidare

Resurse și planificare

4 echipe de max.
6 jucători

15 min

1 antrenor 1 balon

Jocul pentru categoriile U6 și U8 va fi adaptat prin reducerea 
terenului și simplificarea regulilor, cu condiția să existe doar o 
singură zonă de antrenament și doar 2 echipe, atacatori și 
apărători.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

Activitate 7.1 | Evitarea și alergarea - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Configurați o zonă de 30x30 m

2) Fiecare latură a pătratului este numerotată și se formează 4 echipe de
maximum 6 jucători.

3) Fiecare echipă este identificată cu o culoare. Toți jucătorii echipelor 
încep să se deplaseze și să-și paseze balonul unii altora, fără a ține cont de 
culoarea echipelor, evitând ciocnirile cu ceilalți jucători.

4) La semnalul antrenorului, care desemnează un număr (poarta de intrare 
a jucătorilor atacanți) și o culoare (pentru atac) și o culoare a echipei în 
apărare. Jucătorii echipei desemnate vor ataca intrând pe poarta indicată și 
vor încerca să înscrie un eseu în latura opusă. Echipa în apărare va intra în 
teren pe poarta unde se va marca încercarea.

Vom folosi acest exercițiu în așa fel încât, după ce terminăm, îi vom întreba 
pe jucători cum se simt și ce părere au despre ei, unde cred că au eșuat și 
ce au învățat, căutând o abordare pozitivă.

Jucătorii își comunică opiniile și gândurile 

Jucătorii au o atitudine pozitivă

Jucătorii se simt liberi să se exprime

Jucătorii înțeleg importanța de a fi asertiv

4 conuri

Purtătorul de balon ține mingea cu două mâini
Căutarea spațiului liber prin evitarea adversarului 
Deplasarea în spațiile libere apărute în apărare
Accelerarea pentru penetrarea spațiilor

30 x 30 m

Simțiți-vă liberi să vă exprimați sentimentele, gândurile și dorințele.

Vino cu un răspuns pozitiv la orice situați.e
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Exemplu de apel: 2 galben, roșu
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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.

* 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
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Activitate 7.2 | Evitare si suport - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

Activitate 7.2 | Evitare si suport - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Configurați o zonă de 40x30 m

2) Jucătorii ies în rânduri de câte 4 și își pasează mingea, la semnalul 
antrenorului, un al doilea rând iese în spatele primului rând și depășește 
primul rând, jucătorii avansează printre spațiile dintre jucători și cer 
mingea de la purtătorul primului rând.

3) După ce această sarcină a fost îndeplinită, se reia din alergare exercițiul 
până se parcurge toată distanța terenului marcat.

După ce a fost parcursă toată lungimea terenului, antrenorul întreabă 
fiecare echipă cum crede că a efectuat exercițiul și întreabă fiecare 
jucător care a scăpat balonul despre motivele care au dus la acest lucru, 
cum s-a simțit și cum poate evita acest lucru.

Activitatea poate fi adaptată la categoriile U6 și U8 prin 
reducerea distanței.

KP

Tips

Min. 2 linii de patru 1 antrenor 1 balon 4 conuri

40x30 m

SMARTRUGBY
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Activitate 7.3 | Trecerea și schimbarea direcției - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Formarea de perechi

2) Perechile pornesc de la un con, unul purtând balonul și celălalt în sprijin.

3) Purtătorul de balon va ajunge la al doilea con pe care trebuie să-l evite 
cu o schimbare de direcție (pas lateral, schimbare simplă), să treacă peste 
și să paseze către sprijin.

4) În prealabil, cu o schimbare de direcție, el va alege partea pe care să o 
atace, iar al doilea jucător trebuie să îi sprijine și să primească pasa. După 
ce au terminat, se întorc la start, schimbând rolurile.

După ce exercițiul s-a terminat, antrenorul va întreba fiecare pereche cum 
consideră că au făcut exercițiul și va întreba fiecare jucător care a greșit  
care consideră că au fost motivele, cum s-a simțit și cum poate evita acest 
lucru.

Activitatea poate fi adaptată la categoriile U6 și U8 prin
Sfaturi scurtarea distanței și limitarea schimbării de direcție la o 
simplă schimbare de direcție, fără a folosi un pas lateral.

KP

Tips

Perechi de jucători 1 antrenor 1 balon 2 conuri

Purtătorul de balon ține mingea cu două mâini
Căutarea spațiului liber pentru evitarea adversarului
Sprijin aproape și bine poziționat pentru a primi pasă.
Comunicarea între atacator și suport.

Purtător de balon ține mingea cu două mâini.
Căutarea spațiului liber prin evitarea adversarului.
Sprijin aproape și bine poziționat.
Comunicare.

Activitate 7.3 | Trecerea și schimbarea direcției - Consolidare

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.


