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SMARTRUGBY

Introducere

SMARTRUGBY este un proiect dezvoltat de Federația 

de Rugby din Galicia (Spania), Asociția de Rugby Nord 

(Portugalia), ACS Rugby Cluj Junior (România), RFC 

Sumi XV (Spania) și Muralla RC (Spania).

Obiectivul principal al acestui proiect este pregătirea, 

dezvoltarea și implementarea de instrumente 

educaționale și de formare prin intermediul rugby- 

ului ca sport de masă pentru dezvoltarea personală, 

socială și profesională a copiilor sub 12 ani.

Crearea unei noi rețele europene de colaborare și construirea unei relații solide pe termen lung 

între parteneri pentru un impact de durată.

Identificarea și schimbul a cel puțin 10 bune practici, confruntarea și schimbul metodelor de 

predare a abilităților fizice, psihologice, sociale și cognitive ale copiilor prin sport.

Mobilizarea a cel puțin 100 de părți interesate prin implicarea directă a acestora în colaborarea 

pentru promovarea sportului și a activității fizice.

Elaborarea unui set de instrumente cu cel puțin 9 unități de învățare pentru profesori, antrenori și 

părinți pentru a sprijini dezvoltarea abilităților fizice, psihologice, sociale și cognitive ale copiilor 

prin intermediul rugby-ului. Suntem convinși că, deși pe termen scurt, beneficiul copiilor pare a fi 

cea mai mare realizare a acestui proiect, pe termen lung, acest efort ne va conduce la un impact 

și mai mare asupra comunității.

Am fost selectați pentru cofinanțare prin programul Erasmus + Sport, Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a primit 1107 cereri eligibile pentru această cerere de propuneri 

315 au fost selectate pentru finanțare (121 de parteneriate de colaborare, 180 de parteneriate de 

colaborare mici și 14 evenimente sportive europene fără scop lucrativ).

Am ales rugby-ul ca mijloc de transfer al competențelor, deoarece acesta este domeniul de expertiză 

al tuturor instituțiilor implicate în acest proiect. Această inițiativă sprijină obiectivul Comisiei Europene 

de a promova sportul și activitatea fizică în Europa, având în vedere numărul tot mai mic de 

participanți la activitățile sportive.

Obiectivele noastre specifice sunt:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/623070-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP
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Tips

Obiectivul unității de învățare

Mesaje cheie ale unității de învățare

Competențe cheie

Durata unității de învățare

Puncte cheie ale activității

Sfaturi și recomandări pentru activitate

Unitatea de învățare 1: DISCIPLINĂ

Învățare:
Învățare:
Învățare:
Învățare:

SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU MINGEA DE RUGBY
CONTROLUL BALONULUI
PLACAJUL
PREGĂTIRE PENTRU MECI

Unitatea de învățare 2: REZILIENȚĂ
Învățare:
Învățare:
Învățare:

CONTROLUL BALONULUI
PASAREA ȘI SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE ALERGARE
PASAREA ȘI PRINDEREA BALONULUI

Unitatea de învățare 3: PERCEPȚIE ȘI EMPATIE
Învățare:
Învățare:
Învățare:

CONTACTUL CU PARTENERUL ȘI CU SOLUL 
PLACAJUL  LATERAL
PLACAJUL  FRONTAL

U. de învățare 4: MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE
 

Învățare:
Învățare:

Consolidare: 

EVITARE ȘI ALERGARE
EVITARE ȘI SUSȚINERE
CONTROLUL BALONULUI

Unitatea de învățare 5: COMUNICARE ȘI RESPECT
Consolidare: 
Consolidare: 
Consolidare: 

PASAREA ȘI PRINDEREA BALONULUI  
CONTACT CU PARTENERUL
CONTACTUL CU SOLUL

Unitatea de învățare 6: REZOLVAREA CONFLICTELOR
Consolidare: 
Consolidare: 
Consolidare: 

PLACAJ
PLACAJ
MECI DE RUGBY

Unitatea de învățare 7: ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE
Consolidare: 
Consolidare: 
Consolidare: 

EVITARE SI ALERGARE  
EVITARE ȘI SUSȚINERE 
PASAREA ȘI SCHIMBARE DIRECȚIEI DE ALERGARE

Unitatea de învățare 8: MOTIVAȚIA
Consolidação:
Consolidação:
Consolidação:

PASAREA ȘI ȘUTAREA BALONULUI
PLACAJ
CONTACT ȘI SPRIJIN

Unitatea de învățare 9: LEADERSHIP & INTEGRITATE
Consolidação:
Consolidação:

Meci:

GENERAL MOVEMENT 
GERERAL MOVEMENT 
MECI DE RUGBY

Legendă
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Evaluare

Durata acestei unități de învățare: 3h 20’

KM

Ajută la dezvoltarea și menținerea autocontrolului, a 
respectului față de ceilalți și a unui comportament 
acceptabil din punct de vedere social.

Disciplina este capacitatea de a acționa în mod ordonat și 
perseverență pentru a obține un rezultat bun. Aceasta necesită 
ordine pentru a atinge mai repede obiectivele dorite, suportând 
inconvenientele pe care le provoacă. Copiii sunt atenți la lucruri noi și concepte

Copiii ascultă instrucțiunile antrenorului

Copiii execută instrucțiunile antrenorului

Copiii mențin pozițiile și alinierile stabilite de 
antrenor

Copiii respectă sarcinile indicate pentru 
prevenirea accidentelor

B A

* Clasificare notare: 5 până la 7 puncte - nesatisfăcător | 8 până la 14 puncte Necesită 
îmbunătățiri | 15-19 puncte - Îndeplinește așteptările | 20 puncte  - Depășește așteptările

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.1 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

20 de jucători

15 min

1 antrenor 20 baloane 16 conuri 

Toate instrucțiunile pentru categoriile mai mici + instrucțiuni 
noi pot fi aplicate la grupele de vârstă mai înaintată. 

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.1 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Amenajează o suprafață de joc de 10x10 metri. 
 
2) Fiecare participant ține în mână un balon de rugby. La semnalul 
antrenorului, toți copiii vor alerga în interiorul zonei delimitate. 
 
3) Începem să le dăm noi instrucțiuni pe care trebuie să le execute în 
timp ce rulează. 
 

· U6-Învârtirea balonului în jurul trunchiului, la semnal: se așează în culcat 
dorsal și se ridică cât mai repede posibil pentru a continua alergarea, fac o 
săritură, aruncă balonul ușor în sus ca să il poată prinde 
 
· U8 - La semnal se face o genuflexiune, faceți un abdomen. 
 
· U10 - Aruncă balonul în sus cu o mână și îl prind cu cealaltă. 
 
· U12 - Încercați să furați balonul de la alți colegi, la semnal faceți flotări, 
aruncați balonul în teren și prindeți-l când sare, da-ți pasă cu unul dintre 
colegi. 

Încearcă să te învingi pe tine, nu pe ceilalți.

Uneori nu trebuie să faci ceea ce vrei la un moment dat pentru 
a obține ceea ce îți dorești cu adevărat pe termen lung.

Ascultați antrenorul/profesorul și colegii,
evitați distragerea atenției.

10x10 m

Atenție la semnalele sonore și vizuale 

Aptitudini cu balonul 

Viteză de reacție 

Evitarea colegilor din zona delimitată  

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. Lucrul în 
echipă, cooperare și responsabilitate.

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

Activitate 1.2 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.2 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Păianjeni și furnici

1) Amenajați o zonă de joacă de 10 x 10 m.

2) Fiecare participant mai puțin păianjenii, țin în mână o minge de rugby. 
La semnalul antrenorului toți jucătorii trebuie să traverseze zona 
delimitată.

3) În centrul terenului, plasați un jucător care va fi păianjenul. Restul 
jucătorilor vor fi furnici.

4) La semnal, toate furnicile trebuie să traverseze terenul fără a fi prinse 
de păianjen.

5) Atunci când furnicile sunt prinse de păianjeni, aceștia devin și ei 
păianjeni și vor ajuta la prinderea furnicilor.

U10 și U12: Se poate juca și în interior sau pe suprafețe dure.

KP

Tips

5x55x5 m

10x10 m

20 de jucători 1 antrenor 20 baloane 16 conuri

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.3 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

 Resurse și planificare

6 jucători

20 min

1 antrenor 1 baloane 10 taguri

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.3 |  Să facem cunoștință cu balonul de rugby - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Ferma

1) Amenajarea unei suprafețe de joc de 5x5 m

2) Alege o gâscă pentru a apăra coliba și dă-i o minge

3) Toți ceilalți copii vor fi cocoși

4) Gâsca va sta în afara terenului delimitat, într-o parte care se va numi 
coliba, iar toți cocoșii în afara terenului pe partea opusă, care va fi curtea 
fermei.

5) Gâsca va nominaliza un cocoș pe nume; amândoi - cocoșul și gâsca -
intră în zonă

6) Gâsca trebuie să paseze mingea cocoșului, iar cocoșul trebuie să 
ajungă la colibă cu ambele taguri pe el.

7) Dacă cocoșul reușește să treacă de gâscă, devine noua gâscă, iar 
gâsca devine cocoș în curte.

KP

Tips U10 și U12: Se poate juca și în interior sau pe suprafețe dure.

4 conuri

Gâscă

Cocoși

Dezvoltă o strategie pentru a prinde adversarii

Munca în echipă

Comunicare

Viteza de reacție

Schimbare de direcție

Luarea celei mai bune decizii în apărare
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.4 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.4 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Pasează și prinde

1) 2 grupuri de 10 copii, așezate în cerc.

2) 4 baloane pentru fiecare grup

U6, U8

-Folosind un singur balon, plasați jucătorii într-un cerc la o distanță de 1 
m unul față de celălalt.

-Unul dintre jucători primește balonul. Aceștia trebuie să o paseze de la o 
persoană la alta în sensul acelor de ceasornic până când balonul ajunge 
înapoi. Apoi, sensul de pasare se schimbă.

-După ce jucătorii se obișnuiesc cu jocul și cu pasele, se poate adăuga 
încă un balon și se poate mări distanța dintre jucători.

U10, U12

-Distanța dintre jucători trebuie să fie de 2 metri la început.

-Pe măsură ce se obișnuiesc cu jocul, cele 4 baloane pot fi introduse 
treptat.

Acitvitatea poate fi adaptată la U10-U12 prin creșterea distanței 
dintre jucători și introducerea mai multor mingi.

KP

Tips

20 de jucători 1 antrenor

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.5 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.5 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Contact la sol

1) Configurați o zonă de 20 x 20 m

2) Împărțiți copiii în grupe de câte 4.

3) Fiecare grup are nevoie de un balon

U6, U8, U10, U12:

Fiecare grup lucrează independent de celelalte. Purtătorul balonului 
aleargă în orice direcție, sare și aterizează pe ambele picioare și cade la sol, 
plasând balonul în în spate spre colegi. Un coleg din grup protejează 
balonul, altul ridică mingea și continuă să alerge. Toate acțiunile se repetă: 
purtătorul balonului aleargă, sare, aterizează.

20 de jucători 1 antrenor 5 baloane 16 conuri

20x20 m

KP

Tips Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă: 
U6, U8, U10, U12

8 baloane

1 m 2 m

U6-U8 U10-U12

Prindeți și pasați cu ambele mâini.

Conduceți balonul cu ambele mâini în timpul pasei și 
opriți brațele doar atunci când acestea sunt întinse în 
direcția pasei.

Așteptați mingea cu fața la pasator, oferindu-i acestuia o
țintă, cu palmele deschise.

Comunicare.

Urmăriți îndeaproape colegii.

Ridicați balonul de la sol cât mai repede posibil și 
continuați alergarea.

Treceți peste colegul de pe teren atunci când ridicați 
mingea.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.6 | Controlul balonului - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.6 | Controlul balonului - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Alergare și pase

1) Formați grupuri de 5 jucători

2) 1 balon pentru fiecare grup

3) Pregătiți un teren de 10 x 10 m cu conuri.

U6, U8, U10, U12 

Toți copiii dintr-un grup trebuie să alerge unul în spatele celuilalt. Primul 
jucător din coloană are balonul și conduce alergarea, toți ceilalți colegi nu 
trebuie să se abată de la traseu. Când jucătorul hotărăște, aruncă ușor 
balonul în sus pentru ca următorul să îl poată prinde. Ei trebuie să fie 
mereu atenți, deoarece mingea va fi aruncată fără niciun avertisment.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.7 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

10 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.7 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Pasează și prinde balonul

1) Amenajarea unui teren de joacă de 20x30 m

2) Împărțiți copiii în 2 grupuri

U6, U8, U10, U12:

-Scopul jocului este ca echipele să înscrie un eseu în spatele liniei de teren 
a adversarului (terenul de țintă).

-Când începe jocul (sau când se reia după un eseu), echipele trebuie să 
rămână în propriul teren de țintă. Acestea au voie să meargă în orice 
direcție. Dacă jucătorul care are mingea este atins de un adversar, acesta 
trebuie să paseze, iar echipa pierde un atac.Dacă în 5 atacuri echipa nu 
reușește să marcheze un eseu, cealaltă echipă va intra în posesia balonului.

20 de jucători 1 antrenor 1 baloane 10 conuri

KP

Tips This activity is suitable for all age groups. U6, U8, U10, U12

Această activitate este potrivită pentru toate grupele de 
vârstă. U6, U8, U10, U12

20 de jucători 1 antrenor 5 baloane 16 conuri

10x10 m

20x30 m

Atenție la colegi

Primiți balonul cu ambele mâini

Find free spaces when attacking

Keeping free colleagues in defense in the mark

Find solutions to continue the game without being 
touched

General movement in the field, all players must be 
moving continuously
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitatea 1.8 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitatea 1.8 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul lateral

1) Împărțiți copiii în perechi

2) Fiecare pereche trebuie să aibă un balon

U6, U8, U10, U12:

Ambii jucători sunt în genunchi

Jucătorul care face placajul este cu fața spre jucatorul care urmează să 
fie placat, iar jucătorul placat trebuie să stea în lateral.

Umărul celui care face placajul se află pe coapsa adversarului, mâinile în 
jurul coapselor și capul pe partea din spate.

Cel care face placajul va trage jucătorul cu ambele brațe și îl va
împinge ușor cu umărul. Practicați cu ambii umeri.

După o încercare de fiecare parte, rolurile se schimbă.

Jucătorul placat trebuie să țină balonul cu ambele mâini și să cadă pe 
umăr.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.9 | Placajul - Învățare

 Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.9 | Placajul - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul frontal

1) Împărțiți copiii pe perechi

2) Fiecare pereche va avea un balon

U6, U8, U10, U12:

Un jucător se așează pe genunchi

Adversarul încearcă să treacă pe lângă el, la foarte mică distanță.

Apărătorul cuprinde coapsele adversarului cu brațele și își pune capul pe 
partea laterală a coapselor, îl trage cu brațele și îl împinge cu umărul la 
pământ, întorcându-l ușor, astfel încât cel care plachează trebuie să fie 
deasupra celui placat.

KP

Tips Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă:
U6, U8, U10, U12

Această activitate este potrivită pentru toate grupele de vârstă: 
U6, U8, U10, U12

2-20 de jucători 1 antrenor 1-10 baloane

Fără spațiu
delimitat

2-20 de jucători 1 antrenor 1-10 baloane

Fără spațiu
delimitat

Concentrarea asupra corectitudinii execuției, nu asupra 
frecvenței 

Poziția de început și poziția finală a placajul

Concentrează-te pe corectitudinea execuției, nu pe 
frecvența atacurilor.

Poziția de început și de sfârșit a placajului
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SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.10 | Pregătirea pentru meci - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.10 | Pregătirea pentru meci - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Rechini și insule I

1) 20 de copii împărțiți după cum urmează: 1 rechin, 4 insule de câte 3 copii 
care se țin de mână, 7 pești care sunt jucători individuali.

2) Amenajarea unui teren de joacă de 30 x 30 m

U6, U8, U10, U12:

Jocul începe cu un jucător care ține balonul cu ambele mâini. Acesta este
rechinul

Scopul jocului este de a atinge cu balonul (fără a-l arunca) cât mai mulți 
pești într-un minut. Dacă rechinul prinde toți peștii, una dintre insule este 
distrusă, iar jucătorii care o formează devin pești.

Jucătorii care sunt pești se pot alătura unei insule pentru a se salva. Atunci 
când un pește se alătură unei insule, trebuie să o facă prinr-o parte a insulei, 
niciodată prin mijloc. Jucătorul de pe partea opusă a insulei devine pește 
automat și trebuie să scape de rechin.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.11 | Pregătirea pentru meci - Învățare

 Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 1 | DISCIPLINĂ

Activitate 1.11 | Pregătirea pentru meci - Învățare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Meci de rugby

1) Împărțiți copiii în 2 grupe egale numeric și echilibrate valoric

2) Amenajarea unui loc de joacă de 30x50 m (sau mai mic, în funcție de 
numărul de copii și de vârsta lor).

3) Se vor juca 2 reprize a câte 10 minute fiecare

4) Opriți copiii ori de câte ori situația necesită o explicație a jocului, a 
corectării greșelilor și dați-le sugestii.

5) Nu le impuneți ce ar trebui să facă, lăsați-i să descopere
singuri cea mai bună cale de a învinge adversarul.

U6, U8,U10, U12:

-Jocă rugby tag sau cu placaj, în funcție de bagajul tehnic al copiilor și de 
suprafața de joc disponibilă.

30x50 m
În funcție de numărul

de copii

KP

Tips
Creșterea sau reducerea numărului de jucători pe echipă.

Modificarea dimensiunii terenului, adaptându-l la numărul de 
copii și la vârsta acestora.

Putem crește dificultatea activității prin micșorarea spațiului
sau prin creșterea numărului de rechini.

20 de jucători 1 antrenor 1 balon

2 grupe egale  1 antrenor 1 balon

30x30 m

16 conuri

Rechinul
Insulele 
Peștii

10 conuri Taguri

Purtătorul balonului trebuie să țină mingea cu două
mâini.

”Peștii” trebuie să evite prinderea.

Comunicare în echipă pentru siguranța ”peștilor”.

Antrenorul ar trebui să încurajeze creativitatea - de exemplu, 
insulele se pot muta.

Luarea deciziilor

Un dialog constant pentru a le spune ce au făcut bine 
și ce ar trebui îmbunătățit



SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

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).

1/2



2/2

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

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

SMARTRUGBY
UNITATEA 2 | REZILIENȚĂ

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.



SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

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.

B A

TOTAL

Note

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

* 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



2/2

SMARTRUGBY
UNITATEA 3 | PERCEPȚIE ȘI EMPATIE

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

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’



SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

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.

B A

TOTAL

Note

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.

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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20x30 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

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. 

KP

Tips

40x40

SMARTRUGBY
UNITATEA 4 | MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI SOLIDARITATE

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)

KP

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

1 antrenorCel puțin 10 jucători  



SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

1/6

Evaluare

Durata acestei unități de învățare: 2 h 50‘

KM

Faceți-i pe copii să se simtă confortabil cu începerea și 
continuarea comunicării ca o abilitate esențială pentru relațiile 

Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun 
transmiterea de informații sub formă de mesaje, știri, semne sau 
gesturi simbolice, texte scrise ș.a.m.d. între doi indivizi, numiți 
interlocutori, sau mai formal, emițător și receptor. B A

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.1 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Resurse și planificare

12 până la 20 de jucători

15 min

1 antrenor 2 baloane

Purtătorul de balon ține mingea cu ambele mâini
Întinde brațele după balon și le oprește pe direcția pasei
. 

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.1 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Auckland Grid

1) Jucătorii sunt împărțiți în 4 grupe, cu 2 baloane.

2) Două grupuri vor împărți un balon.

3) Fiecare grup merge într-un colț al terenului. Colțul A lucrează cu colțul
C; B cu D.

4) Purtătorul mingii din fiecare grupă aleargă pe diagonala terenului și 
pasează primului jucător din grupa opusă. După pasă, jucătorul se așează în 
spatele grupului unde a pasat.

5) Jucătorul care a primit mingea aleargă înapoi pe diagonala terenului,
pasează jucătorului din față și exercițiul continuă.

Vorbește cu coechipierii tăi tot timpul.

Concentrează-te pe gesturile colegilor pentru a ști ce vor să facă.

Folosește aceleași gesturi împreună cu colegii tăi
pentru o comunicare mai ușoară.

Jucătorii comunică în mod constant

Jucătorii folosesc comunicarea non-verbală

Gesturile, semnele și cuvintele cheie specifice rugby- 
ului sunt folosite în meciurile și antrenamentele de 

rugby.

Jucătorii arată respect pentru coechipierii lor și
antrenori

4 conuri

10x10 m

A B

D C

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.

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

Îmbunătățirea executării elementelor de bază ale pasei laterale.

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
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SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.2 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.2 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Progresia pasei

1) Jucătorii sunt poziționați în linie la o distanță de 1 m, cu brațele ușor 
îndoite în față și genunchii îndoiți, simulând o poziție de alergare.

2) Fiecare jucător pasează mingea în spate, rotindu-și trunchiul, către 
următorul jucător, cu brațele întinse. Spațiul dintre jucători trebuie să fie 
astfel încât jucătorul care primește mingea să poată ajunge confortabil și 
să o ia din mâinile jucătorului care pasează. După ce nu mai are balonul, 
aleargă în spatele șirului.

3) Jucătorii cresc distanța la 1,5 - 3 m, iar mingea este pasată.

4) Este esențial ca jucătorii să se străduiască să mențină un ritm calm în 
toate mișcările atunci când efectuează aceste exerciții.

Jucătorul trebuie să înceapă și să termine exercițiul cu brațele
întinse pe direcția balonulu.i
Pentru a crește dificultatea este esențial ca jucătorii să se 
străduiască să mențină un ritm calm în toate mișcările atunci când 
efectuați aceste exerciții.

KP

Tips

Grupuri de 4 1 antrenor 1 per grup 4 conuri

8x10 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.3 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.3 | Pasarea si prinderea - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Alergare și trecere

1) Împărțiți jucătorii în 2 grupe

2) Fiecare grup are un balon

3) Grupa 1 (Roșu) - Purtătorul de balon (1) aleargă spre conul B și pasează 
jucătorului 2, care aleargă și pasează jucătorului 3, care pasează 
jucătorului 4. Jucătorul 4 îi pasează jucătorului 1 din grupa 2.

4) Grupa 2 (Albastru) - Purtătorul mingii aleargă spre colțul C și pasează. 
Exercițiul continuă.

5) După 1 minut de alergare și de pase, jucătorii își schimbă pozițiile în
cadrul grupului.

 

Nu uitați să exersați pasele la stânga și apoi la dreapta.

KP

Tips

8 jucători 1 antrenor 2 baloane 8 conuri

10x20m

A B C D

1

2

3

4

4

3

2

1

1

4

3

1,5 m

3 m

Îmbunătățirea executării elementelor de bază ale pasei laterale.

Exersarea alergării în linie dreaptă și a pasei în lateral.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.4 | Contact cu partenerul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.4 | Contact cu partenerul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Jucătorul 1 pornește din centrul pătratului cu balonul, îi pasează 
jucătorului 2 și apoi îl plachează.

2) Jucătorul 2 primește balonul și îl ține strâns lipit de corp, rămânând 
într-o poziție ușor coborâtă.

3) După placaj, jucătorul 1 se ridică, recuperează balonul și recuperează 
balonul de la jucătorul placat.

4) Jucătorul 1 îi pasează apoi jucătorului 3, pe care îl plachează și repetă 
în cerc exercițiul timp de 1 – 2 minute, după care se schimbă jucătorul 
din centru.

Crește dificultatea prin adăugarea unui jucător în
plus în centru.

KP

Tips

5 jucători 1 antrenor 1 balon 4 conuri

10x10 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.5 | Contact cu partenerul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.5 | Contact cu partenerul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Contact cu Oponentul

1) Amenajează o zonă de 15 x 15 m și formați 8 grupe a câte 2 jucători

2) Așezați un balon în fiecare colț.

3) Într-o pereche, primul jucător aleargă spre colțul opus și cade la sol la 
2 metrii de grupul din acel colț. Pozează balonul întins spre coechipierul 
său (în direcția opusă de alergare).

4) Colegul acestuia îl urmărește îndeaproape, face un pas peste jucătorul 
căzut la sol, ia balonul și pasează la grupul din colțul terenului.

5) Prinzătorul ia balonul, aleargă spre colțul opus și repetă exercițiul. Se 
lucrează timp de 2 – 3 minute.

 

Nu uitați să exersați pasele la stânga și apoi la dreapta.
Ține spatele drept și privirea înspre înainte când ridici balonul.

KP

Tips

16 jucători 1 antrenor 4 baloane 4 conuri

15x15m

25

34

1

Se urmărește efectuarea placajului corect, nu a evitării adversarului.
Spatele drept, privirea înainte și poziție fermă la intrarea în contact.

Contactul și rolul primului jucător
Pozarea balonului se face cât mai departe înspre propriul
teren.
Dinstanța maximă la care trebuie să fie coechipierul 
este de 1 m.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.6 | Contact cu partenerul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.6 | Contact cu partenerul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Se stabilește o zonă de 10x10 m.

2) Unul dintre jucători ține scutul și stă cu fața la ceilalți membri ai grupului.

3) Mingea este plasată la jumătatea distanței față de jucătorul care ține
perna de contact.

4) Primul jucător stă în picioare, al doilea stă așezat pe un genunchi, iar al 
treilea așezat pe ambii genunchi.

5) La semnal, primul jucător aleargă, ia balonul și intră în contact cu scutul.

6) Purtătorul balonului se întoarce și pasează celui mai apropiat jucător de 
sprijin, pasează celui de-al treilea jucător, iar acesta marchează în spatele 
liniei de eseu (A-B).

. 

Pentru a crește dificultatea, plasați un al doilea apărător la 
linia de încercare sau pe traseul jucătorului 2.

KP

Tips

4 jucători 1 antrenor 1 balon 1 scut4 conuri

10x10 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.7 | Contact cu partenerul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitatea 5.7 | Contact cu partenerul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul lateral

Exercițiu 1 – ambii jucători stau așezați pe genunchi, umărul jucătorului 
care atacă ia contact cu adversarul pe coapsă iar brațele îl cuprind în jurul 
coapselor. Trage cu brațele spre corp și împinge cu umerii. Ține brațele 
strânse.

Exercițiul 2 – se repetă primul exercițiu, cu balon.

Exercițiu 3 – placheorul stă așezat pe genunchi. Jucătorul care urmează 
să fie placat trece pe lângă el în alergare ușoară și este placat din lateral. 

Exercițiul 4 - Pe măsură ce jucătorul devine mai încrezător, ambii jucători 
trebuie să se ridice în picioare. Apoi, fiecare dintre ei va executa placajul 
lateral din alergare ușoară.

 

Se urmărește corectitudinea placajului, nu frecvența.
A se insista pe umărul neîndemânatic
Exercițiul se execută pe iarbă sau pe saltea. 
Casca și proteza dentară sunt obligatorii!

KP

Tips

Perechi 1 antrenor 1 balon

Fără spațiu
delimitat

A B

Poziție joasă a trunchiului când se intră în contact.
Intră în contact cu umărul, iar balonul trebuie ținut cu 
ambele mâini aproape de piept, pe partea opusă a umărului 
de contact.

Spatele drept
Strânge brațele puternic în jurul coapselor adversarului.
Împinge puternic în picioare pentru a da un placaj corect.
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SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.9 | Contactul cu solul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.9 | Contactul cu solul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

1) Formați grupuri de 4 persoane de aproximativ aceeași greutate și 
înălțime.

2) Purtătorul de balon aleargă în orice direcție, sare și aterizează pe ambele 
picioare și cade progresiv la sol, plasând mingea pe o parte a corpului. 
Coechipierii acestuia îl urmează îndeaproape.

3) Următorul jucător ia balonul și continuă exercițiul.

 

Variantă - Balonul este rostogolită pe jos de către. Sfaturi Unul 
dintre ceilalți jucători cade pe balon și îl securizează și dintr-o 
singură mișcare aruncă brusc balonul către un jucător care vine 
în suport. La fel ca mai sus, dar jucătorul care cade la pământ se 
ridică imediat cu mingea și continuă să alerge.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.8 | Contact cu partenerul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.8 | Contact cu partenerul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placajul 

1) Formați perechi de aceeași greutate și înălțime

2) Jucătorul care plachează stă așezat pe genunchi, iar atacantul merge 
la pas pe lângă el. Placheorul trebuie să cuprindă picioarele purtătorului 
de balon și să-l aducă la sol.

3) Același lucru ca la punctul 2), dar cu excepția faptului că cel care face 
placajul este acum în poziție din ghemuit.

4) Acum, din poziția în picioare.

Încercați să vă asigurați că jucătorii au aceeași înălțime și greutate.
Nu vă străduiți să încercați toate exercițiile de placare într-o
singură sesiune. Se urmărește corectitudinea placajului, 
nu frecvența.
A se insista pe umărul neîndemânatic.
Exercițiul se execută pe iarbă sau pe saltea. 
Casca și proteza dentară sunt obligatorii!

KP

Tips

Perechi 1 antrenor 1 balon

Grupuri de 4 jucători 1 antrenor 1 balon 4 conuri

20x20 m

Spatele drept
Strânge brațele puternic în jurul coapselor adversarului.
Împinge puternic în picioare pentru a da un placaj corect.

Exersarea căderii la sol cu și fără balon.

Fără spațiu
delimitat
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SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.11 | Contactul cu solul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.11 | Contactul cu solul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Toate tipurile de placaj

1) Se stabilește o zonă de 10x10 m.

2) Un jucător care face placajul se află în centrul zonei.

3) Trei jucători se aliniază la conul A și încearcă să traverseze grila până la 
conul C.

4) Trei jucători se aliniază, de asemenea, la conul B și încearcă să
traverseze spre conul D.

5) Primul jucător din conul A se deplasează de-a lungul grilei până la 
conul C și încearcă să evite să fie placat.

6) Toți atacanții trebuie să poarte balonul și trebuie să alerge continuu 
de-a lungul grilei folosind orice acțiune de evitare doresc. Nu au voie să 
se oprească sau să alerge înapoi.

7) Odată ce jucătorul care face placajul a placat un jucător, se întoarce în 
centrul grilei, iar jucătorul de la conul B merge la conul D și așa mai 
departe.

Încercați să vă asigurați că jucătorii au aceeași înălțime și
greutate.
Se urmărește corectitudinea placajului, nu frecvența.
A se insista pe umărul neîndemânatic
Exercițiul se execută pe iarbă sau pe saltea. 

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.10 | Contactul cu solul - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 5 | COMUNICARE ȘI RESPECT

Activitate 5.10 | Contactul cu solul - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Geantă de pescuit

1) Un jucător din fiecare grup trebuie să țină un sac.

2) Purtătorul de balon înaintează, pune balonul jos în fața sacului la 1 m, 
iar după aceea plachează sacul.

3) Se ridică rapid, ridică balonul și îl pasează următorului coleg din grup.

4) Fiecare jucător trebuie să țină sacul de placaj, pe rând.

 

Jucătorul care ține sacul trebuie să nu uite să se miște
doar înainte ca sacul să fie lovit.
Se urmărește viteza de reacție a jucătorului care execură exercițiul

KP

Tips

Grupuri de 4 1 antrenor 1 balon/grup 1 placare
sac/grup

7 jucători 1 antrenor 1 balon 4 conuri

10x10 m

A B

D C

Spatele drept
Strânge brațele puternic în jurul coapselor adversarului.
Împinge puternic în picioare pentru a da un placaj corect.

Exersați toate tipurile de placaje.
Spatele drept
Strânge brațele puternic în jurul coapselor adversarului.
Împinge puternic în picioare pentru a da un placaj corect.

Fără spațiu
delimitat



SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Evaluare

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

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

ÎNVĂȚAREA 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: 60’

KM

Obiectivul acestei unități este de a dezvolta capacitatea 
copiilor de a-și rezolva conflictele într-un mod pozitiv.

Rezolvarea conflictelor este o modalitate prin care două sau mai 
multe părți pot găsi o soluție pașnică la un dezacord între ele. 
Dezacordul poate fi de natură personală, financiară, politică sau 
emoțională.

$

B A

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.1 | Placaj - Consolidare

Resurse și planificare

2 echipe de 5 jucători 

15 min

1 antrenor 1 balon

Observați și analizați modul în care copiii se adaptează la  regulile/legile
jocului și cum îi determină pe ceilalți să se supună acestora.
Unu contra unu închideți spațiul și obțineți un contact ușor cu umărul.
Dezvoltarea aderenței de placare / înfășurarea în jurul purtătorului de minge 
Creșterea sau reducerea dimensiunii terenului de joc.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.1 | Placaj - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Rugby pe atinse la pas 5v5:

1) Jucătorii din apărare vor începe cu mâinile la spate.

2) Un "placaj" reușit este atunci când apărătorul poate face contact cu 
umărul cu un purtător de balon.

3) Dacă umărul drept este în contact cu jucătorul "atacant", atunci piciorul 
drept ar trebui să fie aproape de jucătorul care este placat.

4) Dacă umărul stâng este în contact cu jucătorul "atacant", atunci
piciorul stâng ar trebui să fie aproape de jucătorul care este placat.

Copiii sunt activi în pregătire

Copiii sunt deschiși să asculte în timpul unui conflict 

Conflictele sunt rezolvate într-un mod pozitiv

Copiii colaborează cu coechipierii lor

10 conuri

Urmărește purtătorulde balon
Închide spațiul rapid cu pași scurți, accelerând înainte
Același picior același umăr (piciorul în cerc)

30 x 20 m

$

Reflectați asupra abordării pe care o aveți atunci când vă confruntați cu un 
conflict. 

Problemele simple nerezolvate pot degenera în conflicte ample.

Faceți o distincție clară între problema care trebuie rezolvată și persoanele 
implicate.

Ascultați! Recunoașteți nevoile, valorile și interesele fiecărei persoane.

Preveniți conflictele dintre copii prin crearea unui cadru sigur, cu reguli și 
consecințe constructive.

O strategie excelentă pentru rezolvarea conflictelor este
colaborarea.

1/3

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
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Chop Tackle Joc
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SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.2 | Placaj - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.2 | Placaj - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Chop Tackle Joc

1) Configurați o zonă de 15x15 m

2) 12 jucători pe meci împărțiți în 2 echipe (6 atacanți, 6 apărători)

3) Jocul durează 45-60 de secunde de apărare continuă maximă - trebuie să 
completezi 6 puncte de apărare.

-1 punct se acordă pentru un placaj cu un "chop" jos la picioarele purtătorului 
de balon, în cazul în care placheorul nu avansează în contact.

-2 puncte sunt acordate atunci când un apărător efectuează un placaj ofensiv 
în spatele liniei de avantaj, dar nu domină.

-3 puncte se acordă pentru placajul dominant în spatele liniei de avantaj, în 
cazul în care placheorul avansează în contact.

-Nu se acordă puncte pentru placaje deasupra taliei.

- Folosiți notele de rezervă de mai jos pentru a ține evidența punctelor.

 

Rugați copiii să identifice posibilele domenii de îmbunătățire,
astfel încât să fie activi în învățarea lor.

KP

Tips

2 echipe de 6 jucători 1 antrenor 1 pe grupă 4 conuri

15x15 m

Contactul umărului cu coapsa

Același umăr și același picior la placaj
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SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitatea 6.4 | Meci de rugby

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitatea 6.4 | Meci de rugby

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Placaj Non Stop

1) Configurați o zonă de 20x15 m

2) 6 jucători organizați după cum urmează:

-4 atacanți pornesc de pe linia de încercare, 2 apărători pornesc de pe
linia de mijloc.

-Atacanții vor încerca să înscrie un eseu la celălalt capăt, dacă reușesc, 
atunci se întorc și înscrie un eseu în terenul de unde au pornit

-Apărătorii se pot deplasa în față pentru a placa, odată ce a fost efectuat un 
placaj, apărătorii trebuie să alerge în jurul conurilor laterale înainte de a se 
putea alătura din nou.

-Dacă un atacant este placat, atunci el aleargă la linia de start pentru a se 
alătura echipei.

Dimensiunea terenului poate fi mărită sau redusă pentru a ajusta
dificultatea. 

Numărul de atacatori și apărători poate fi mărit și scăzut.

KP

Tips

6 jucători 1 antrenor 1 balon 6 conuri

20x15 m

Placaj ofensiv (împingerea purtătorului de balon spre terenul
acestuia).

Strânge bine cu brațele ambele picioare ale adversarului

Fă pași mici pentru a avea aderență pe sol și forță de împingere.

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.3 | Placaj - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 6 | REZOLVAREA CONFLICTELOR

Activitate 6.3 | Placaj - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Atac în două zone

1) Configurați o zonă de 30x40 m

2) 9 jucători pe meci

3) 3 + 3 atacanți, 3 apărători

4) Toți atacanții trebuie să fie opriți (același picior, același umăr, nu
placaj complet).

5) Odată ce atacul a fost oprit, apărătorii se deplasează și apără un al
doilea atac în canalul 2.

6) Apărarea ar trebui să se apere de 8 ori înainte de a schimba

 

Dimensiunea grilei poate fi mărită sau redusă pentru a ajusta 
dificultatea.

Numărul de atacatori și apărători poate fi a mărit sau redus.

KP

Tips

9 jucători 1 antrenor 1 balon 4 conuri

30x40 m

Vizează terenul de țintă

Același picior, același umăr 

Contactul umărului cu coapsa
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SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

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.
 

$

B A

TOTAL

Note

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

1

2

3

4

1

2

3

4

Exemplu de apel: 2 galben, roșu

* 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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SMARTRUGBY
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

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
UNITATEA 7 | ASERTIVITATE ȘI ATITUDINE

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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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.

$

A D

TOTAL

Note

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

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.
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$

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
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Atenție

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Evaluare

Durata acestei unități de învățare: : 2h 25‘

KM

Descoperiți lideri onești și creați situații în care un jucător trebuie să 
decidă pentru întreaga echipă.

Leadership-ul este capacitatea de a-i influența și de a-i ghida pe 
ceilalți, maximizându-le eforturile, în vederea atingerii unui 
obiectiv. Integritatea este practica de a fi onest și de a da dovadă de 
o aderență consecventă și fără compromisuri la principii și valori 
morale și etice puternice. Integritatea la lideri se referă la a fi onest, 
demn de încredere și de încredere. 

$

B A

TOTAL

Note

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.1 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

1 antrenor 1 balon

Cu cât sunt mai mulți jucători implicați, cu atât jocul este mai 
provocator.

Antrenorul/profesorul poate încuraja creativitatea: insulele 
pot fi răsucite astfel încât jucătorul scos din insulă să poată 
scăpa de rechin.

KP

Tips

20 de jucători

30x30 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.1 | Mișcarea generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Rechin și insule II

1) Stabiliți o zonă de 30x30 m.

2) Un jucător care ține balonul în două mâini va fi rechinul.

3) Rechinul trebuie să atingă cât mai mulți jucători (pești) cu mingea în
30 de secunde.

4) Ceilalți jucători sunt liberi să alerge în interiorul zonei și sunt salvați dacă 
se alătură unei insule de 3 jucători.

5) Când un pește liber se alătură unei insule, elimină peștele din partea 
opusă, care vor trebui să caute o nouă insulă înainte de a fi atins de rechin.

Jucătorii respectă regulile de joc fără trișare 

Jucătorii arată respect pentru fiecare membru al 
echipei     

Jucătorii se adaptează bine la situații și reguli noi

Jucătorii conduc prin exemplu

16 conuri

Evitarea contactului
Purtătorul balonului aleargă cu mingea în două mâini. 
Jucătorii liberi trebuie să evite contactul și să alerge în spațiul liber. 
Comunicarea în echipă pentru siguranța ”peștilor”.
Agilitate, echilibru și coordonare.

Adaptați-vă la situație și schimbați regulile după cum este necesar

Fiecare persoană este la fel de importantă în cadrul grupului, dar nu 
toată lumea poate fi liderul acestuia. 

Luarea deciziilor rapide este esențială în sporturile de echipă.

Predați exemplul: o acțiune valorează mai mult decât o mie
de cuvinte

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.

MATEMATICĂ: numere și măsurători.

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

Rechin

Pește

Insulele

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

Atenție
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Activitate 9.2 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.2 | Mișcarea generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Haosul

1) Stabiliți o zonă de 30x30 m.

2) Formați 2 echipe și începeți să jucați rugby cu contact.

3) Antrenorul va fluiera și balon este pasată antrenorului.

4) Jucătorii trebuie să alerge până la cel mai apropiat colț al terenului 
propriu și să îl încercuiască pentru a reintra pe teren. Acest lucru îi va 
forța pe jucători să intre pe teren pe rând.

5) Antrenorul poate reintroduce mingea în cealaltă parte a terenului și
jocul va reîncepe.

Jocul necesită forța de coeziune a grupului de jucători, 
dar și încredere individuală.

KP

Tips

2 echipe de
cel puțin 4 jucători

1 antrenor 1 balon 4 conuri

30x30 m

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.3 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Joc australian

1) Configurați o zonă de 60x40 m

2) Începeți jocul de la linia de conuri din mijlocul terenului și deplasați-vă
spre una dintre liniile defensive.

3) Atacul are o singură șansă de a înscrie.

4) Dacă atacul înscrie, dacă purtătorul balonului este atins/placat sau dacă 
balonul este scăpat sau pasată înainte, atacatorii se întorc în zona opusă.

5) Dacă atacatorii înscriu, apărătorii sunt obligați să alerge și să ocolească 
conurile din mijloc, apoi să se întoarcă în zona lor defensivă.

5) Apărătorii nu pot acționa în afara zonei lor defensive.

6) Fiecare echipă are 10 atacuri.

Grupează apărarea pentru a o ocoli sau creează spații 
pentru a le ataca

KP

Tips

1 antrenor 1 balon 13 conuri

Observarea spațiului liber.

Capacitatea de a decide.

Gestionarea mișcărilor pentru a conserva energia.

Observarea spațiului.

Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor 

Direcția de alergare este importantă pentru punctaj. 

Atacarea unei apărări directe sau glisante.

Repoziționarea este esențială pentru continuitate.

Eficiența atacului cu mai mulți jucători.

Activitatea 9.3 | Mișcarea generală - Consolidare

6
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12 jucători
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Activitate 9.4 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.4 | Mișcarea generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Jocul culorii (U12)

1) Configurați o zonă de 30x30 m

2) Fiecărui jucător i se atribuie o culoare

3) Antrenorul strigă o culoare în timpul jocului, iar jucătorul în apărare 
care are acea culoare trebuie să ocolească cel mai apropiat con de 
aceeași culoare și să revină în joc cât mai repede posibil.

4) Atacatorul trebuie să identifice unde este golul și să profite de el 
atacând acea zonă.

5) Frecvența cu care se strigă culorile depinde de intensitatea dorită.

6) Antrenorul poate cere tuturor jucătorilor (atât atacului, cât și apărării) 
să facă ocolul conurilor cu culoarea înainte de a intra în joc.

Utilizând o a doua minge, antrenorul poate dezvolta, de
asemenea, abilitățile de contraatac necesare.

KP

Tips

1 antrenor 2 baloane 12 conuri
(diferite 
culori)

Scanarea și identificarea continuă a spațiului
Comunicarea în echipă pentru identificarea spațiului liber
Schimbarea directivelor
Luarea rapidă a deciziilor

30x30 m

20 de jucători

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.5 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.5 | Mișcarea generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Joc supranumeric

1) Configurați o zonă de 30x30m

2) Alege 3 jucători și împarte restul în 2 echipe

3) Jocul constă în a avea trei jucători în plus în favoarea echipei aflate în
atac.

4) Cei 3 jucători (purtând veste galbene în exemplul nostru) schimbă 
constant echipa în atac.

5) Atacul trebuie să comunice și să profite de avantajul numeric.

6) După ce o echipă a marcat, trece în apărare, iar cealaltă echipă intră în 
posesie și începe atacul de la propria linie de poartă.

Atacul trebuie să recunoască și să profite de avantajul numeric. 
Atacul trebuie să se așeze și să se orienteze către apărare pentru 
a înscrie în mod constant.

KP

Tips

1 antrenor 1 balon 12 conuri

Observația este punctul cheie. Comunicarea sporește
avantajul supranumeric.

Direcția de alergare este importantă pentru a strânge și ocoli 
apărarea.

Dacă este necesar, se poate folosi un joc de picior tactic.

Viteza liniei de atac este crucială pentru finalizare.

Apărarea trebuie să avanseze rapid pentru a reduce oportunitățile 
rapide ale atacului.

30x30 m

15 jucători Veste
(3 culori)
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Activitate 9.6 | Mișcare generală - Consolidare

Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitate 9.6 | Mișcare generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Atacarea unei apărări strânse

1) Stabiliți o zonă de 30x30 m.

2) Formați două echipe și începeți să jucați touch rugby.

3) După 5 atacuri, echipa adversă trece la atac.

4) La semnalul antrenorului, jocul se oprește și toți apărătorii trebuie să se 
adune, cu mâna pe umărul partenerului apropiat, astfel încât apărătorii să 
fie aproape și în contact unul cu celălalt.

5) Antrenorul strigă "Joaca’’ și jocul se reia.

6) O opțiune poate fi aceea de a lăsa un apărător în afara liniei, ceea ce va 
crea diferite opțiuni de atac.

7) Apoi puteți lăsa doi jucători independenți, iar jucătorii vor vedea 
opțiunile de atac pentru a depăși apărarea.

Pentru apărare ne vom antrena abilitatea de a acoperi r
apid zonele deschise.

KP

Tips

Dezvoltarea abilității de a ataca o apărare strânsă.

Vederea periferică și atenția generală

Comunicare

Luarea intuitivă a deciziilor

Sprijin și muncă în echipă.

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.7 | Mișcarea generală - Consolidare

Resurse și planificare

20 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.7 | Mișcarea generală - Consolidare

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Schimbări de direcție

1) tabiliți o zonă de 30x40 m.

2) Două echipe joacă rugby touch pe toată lățimea terenului.

3) La semnalul antrenorului SCHIMBA!, jocul își schimbă direcția, în sensul 
acelor de ceasornic, purtătorul balonului atacând acum spre linia de tușă 
(care devine linia de țintă).

4) Antrenorul strigă SCHIMBA! la diferite intervale de timp pentru a-i 
provoca pe jucători.

5) Echipele trebuie să reacționeze la noua direcție de joc cât
mai repede posibil.

Pentru a face jocul mai dinamic fluieratul o dată
Sfaturi va schimba jocul în sensul acelor de ceasornic și de două 
ori în sens invers acelor de ceasornic.

KP

Tips

Să se adapteze la spațiul în care se joacă (larg/îngust).

Concentrează-te pe atac și reorganizează-te rapid în apărare.

Comunicarea este cheia succesului în acest joc.

Observați spațiul care nu este acoperit după schimbarea direcției.

1 antrenor 1 balon 12 conuri
.

12 jucători

1 antrenor 1 balon 18 conuri12-14 jucători

30x40 m

30x30 m

Schimba!
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Activitatea 9.8 | Meci de rugby

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.8 | Meci de rugby

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Jocul numerelor

1) Setați o zonă de 30x30m.

2) Fiecare jucător primește un număr (de exemplu, de la 1 la 6).

3) În timpul jocului, antrenorul va striga un număr și jucătorul cu acel 
număr va îngenunchea.

4) După ce atacul a trecut, jucătorul îngenuncheat poate reintra în
joc.

5) Atacatorul trebuie să identifice rapid și să profite de spațiul creat.

.

 

Antrenorul poate apela la numere pentru mai mulți jucători. 
Acest lucru oferă mai multe oportunități de atac.

KP

Tips

Observarea spațiului creat.

Concentrați-vă pe identificarea spațiului.

Dezvoltarea unui proces decizional intuitiv

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.9 | Meci de rugby

Resurse și planificare

15 min

SMARTRUGBY
UNITATEA 9 | LEADERSHIP ȘI INTEGRITATE

Activitatea 9.9 | Meci de rugby

Procedură | Țineți cont de KM ale unității 

Bozo (U12)

1) Configurați o zonă de 40x60m.

2) Împărțiți jucătorii în 3 echipe.

3) Două echipe joacă, iar echipa a treia așteaptă pe margine la mijlocul 
terenului. Atunci când se marchează un eseu, echipa care a primit eseul 
joacă imediat mingea, trecând la atac.

4) Echipa care a marcat iese de pe teren, iar echipa de pe linia de 
margine intră rapid pe teren pentru a se apăra. 

5) Trebuie să observăm cum se va organiza în apărare echipa care intră 
pe teren, pentru a acoperi cât mai repede spațiile.

Atacurile succesive ale aceleiași echipe pot fi folosite ca o 
variantă a jocului.

KP

Tips

Viteza de observare și comunicare 

Dezvoltarea abilităților de bază - pase și recepție precum 
și alergarea cu balonul

Adaptarea poziției echipei pe teren
 
Dezvoltarea lucrului în echipă și a viziunii colective.

1 antrenor 1 balon 12 conuri
.

12 jucători

1 antren. 1 balon 18 conuri

3 echipe de 
6 persoane

40x60 m

1 234 56

Exemplu de apel: 3

Jucătorul trebuie 
să îngenuncheze

30x30 m

Veste
(3 culori)

Scorurile echipei 

Red Team

-Galben: atac

-Roșu: ieși afară

-Albastru: intră în câmp și apără



SMARTRUGBY

Mulțumiri

Dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să facem din acest proiect o realitate.

A fost un proiect îndelungat și intens din cauza pandemiei de Covid-19, însă ghidul SmartRugby este în 

sfârșit disponibil pentru toată lumea. Suntem profund recunoscători tuturor celor care au contribuit 

într-un fel sau altul la buna desfășurare a acestei inițiative, fără voi, acest lucru nu ar fi fost posibil. 

Realizarea unui efort de o asemenea anvergură necesită sprijin din partea multor persoane, așa că vă 

mulțumim tuturor pentru contribuția fiecăruia!

Le mulțumim  din suflet tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici, părinți, antrenori, antrenoare, 

profesori, profesoare, voluntari și voluntare care ne-au pus la dispoziție informații valoroase din 

experiența lor și ne-au oferit sprijin pentru acest proiect.

 

Suntem, de asemenea, foarte recunoscători tuturor cluburilor și școlilor care ne-au ajutat pe parcursul 

acestui proiect, pentru disponibilitatea și asistența lor. 

Și mulțumim echipei Smart Rugby pentru munca și implicarea voastră!



www.smartrugby.eu

GHIDUL
SMARTRUGBY

www.smartrugby.eu




