
1/2

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Atenție

* 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

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Evaluare

Durata acestei unități de învățare: 45‘

KM

Lucrul asupra motivației prin intermediul activităților legate de 
pase și șuturi, placaj, contact și sprijin.

Termenul "motivație" provine din cuvântul "motiv". Motivația 
poate fi definită ca nevoi, dorințe, conduceri sau impulsuri în 
interiorul individului. Motivația este definită ca fiind procesul care 
explică intensitatea, direcția și persistența efortului unui individ în 
vederea atingerii unui obiectiv. Nivelul de motivație variază atât 
între indivizi, cât și în intrinsec, în momente diferite.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.1 | Pasa și șutul - Consolidare

Resurse și planificare

Echipe de 3 jucători 

15 min

1 antrenor 1 balon /
echipă

3 conuri/
echipă

Pentru U6 și U8 se vor face doar șuturi la 5 metri.
Este important să învețe corect lovirea balonului, fără 
a pune presiune pe prinderea acestuia după șut.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.1 | Pasa și șutul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Configurați echipe de 3 jucători pentru o competiție

2) Scopul este de a face cât mai puține greșeli în această activitate
propusă.

3) Cei trei jucători din fiecare echipă, plasați într-un triunghi, fac 10 pase și 
10 șuturi, astfel încât cel care primește mingea să nu se poată mișca decât 
un pas din poziția sa pentru a primi pasa. Un jucător șutează, cel care 
primește balonul trebuie să dea o pasă și se repetă ciclul. Se poate pasa și 
suta către oricare coleg din grup sau într-un singur sens.

Jucătorii se concentrează pe obiectivele lor 

Jucătorii sunt foarte motivați 

Jucătorii depun efort în activități

Jucătorii cred în ei înșiș

Concentrează-ți toate gândurile asupra lucrului pe care îl ai de 
făcut.

Credeți în voi înșivă.

Adoptați o poziție echilibrată, stabilă și puternică a corpului. 

Țineți balonul în două mâini.

Întindeți brațele complet când pasați (coatele drepte).

Păstrați trunchiul încordat.

Lasă balonul pe picior păstrând o poziție înaltă. Sprijin pe piciorul 
care nu lovește.

Întindeți piciorul prin extinderea șoldului, a genunchiului și laba 
piciorului.
 
Lovește vârful mingii cu șiretul, menținând degetele de la picioare 
îndreptate spre sol și piciorul întins maximal.

Menținerea vitezei piciorului prin contact.

10
 m

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

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

ANTREPRENORIAT: dezvoltarea abilităților sociale de respect față 
de ceilalți, cooperare și lucru în echipă cu inițiativă și creativitate.

Spațiu
nedeterminat

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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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.



2/2

$

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.2 | Placajul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

Exercițiul poate fi adaptat la categoriile U6 și U8 prin
Sfaturi scurtarea distanței, eliminarea loviturilor de picior
și înlocuirea placajelor cu touch rugby

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.2 | Placajul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Formați echipe de 3 jucători pentru o competiție

2) Scopul este de a face cât mai puține greșeli în această activitate
propusă.

3) Evoluând de la exercițiul anterior, echipa de 3 jucători este organizată în 
șutor/pasatorul, cel care recepționează și placheor.

4) Tot formând un triunghi ca în exercițiul anterior, un jucător 
pasează/șutează, un al doilea jucător primește balonul și inițiază un atac 
spre poziția celui de-al treilea jucător care atacă.

5) Jucătorii își schimbă pozițiile succesiv până când fiecare face 10 
placaje.

Țineți privirea sus spre purtătorul de balon pentru a menține capul 
în poziția corectă.

Urmărește mișcarea purtătorului de balon și apropie-te de el 
suficient de mult să poți face contactul cu umărul pe copsa 
acestuia, iar cu brațele să îi cuprinzi picioarele.

Pregătiți-vă pentru contact adoptând o poziție a corpului care 
este puternică, stabilă și joasă.

Capul trebuie poziționat în spatele sau înlateralul acestuia.

Eliberați jucătorul placat, reveniți imediat în picioare și contestați 
posesia mingii.

$

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.3 | Contactul si suportul - Conso

Resurse și planificare

15 min

Exercițiul poate fi adaptat la categoriile U6 și U8 prin
scurtarea distanței, eliminarea loviturilor de picior și înlocuirea
placajelor cu touch rugby sau tag rugby.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 8 | MOTIVAȚIA

Activitate 8.3 | Contactul si suportul - Conso

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Formați echipe de 3 jucători pentru o competiție

2) Scopul este de a face cât mai puține greșeli în această activitate
propusă.

3) Evoluând de la activitatea precedentă, echipa de 3 jucători este 
organizată astfel: un pasator/șutor care devine în același timp jucătorul 
care plachează, cel care primește balonul devine cel placat și un jucător de 
sprijin.

4) Al treilea jucător vine în sprijin

5) Jucătorii își schimbă pozițiile succesiv până când fiecare face 10 placaje.
Purtați mingea cu ambele mâini.

Protejați mingea ținând-o strâns la piept cu coatele în lateral.

Să ia contact cu solul cu fesele și apoi cu umărul.

Să nu-și întrerupă căderea cu mâna sau cu mingea.

Să se întoarcă spre echipa lor și să paseze, să plaseze sau să 
prezinte mingea.
 
Să revină în picioare cât mai repede posibil.

10
 m

10
 m

Echipe de 3 jucători 1 antrenor 1 balon/
echipă

3 conuri /
echipă

Espacio sin
determinar

Echipe de 3 jucători 1 antrenor 1 balon/
echipă

3 conuri /
echipă

Spațiu
nedeterminat

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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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.


