
Materiala: dado birtuala ala benetazkoa aukeran eta tableroa.

Hasiera: haurrak pantailaren aurrean kokatuko dira erronkak egiteko prest.

Helburua: haurrek erronka ezberdinak gaindituz, ahal bezain pronto helmugara iritsi behar dira.

Garapena:  Dadoa jaurti eta jolastera! 

Antzararen jokoan arituko dira, borobil bakoitzan erronka bat gainditu behar dutelarik. Erronkak gainditu ahala aurrera egingo

dute dadoaren laguntzaz ere.

Zenbaki bakoitzak, borobil horretan burutu beharreko erronka adieraziko du:

1.- Bost aldiz aulki batean eseri eta zutitu.

2.- Beste logela batera joan, ohean etzan eta itzuli ahal bezin azkar.

3.- Norbaiti besarkada bero bat eman. Bakarrik egonez gero zeure buruari.

4.- Hanka bakoitzarekin 10 salto egin.

5.- Skipping, belaunak gora igotzen 15 segunduz ala lekuan “korrika” jardun.

6.- Mimika bidez animali bat antzeztu besteek asmatu dezaten.

7.- Etxetik 50 pauso eman. 

8.- Lau hanketan komuneraino joan eta etorri.

9.- Gerrian uztai bat duzula imaginatuz, 5 bira handi egin aldekin eskubiruntz eta beste 5 ezkerreruntz, ziruklu handiak irudikatuz.

10.- Sokarekin atzerantz 10 salto egin.

11- Mimika bidez pelikula bat antzeztu besteek asmatu dezaten.

ERRONKEN ANTZARAREN JOLASA

HELBURUAK

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK

a) Nola nator dinamika         : “Zein intsektu mota aukeratuko zenuke nola sentitzen zaren adierazteko? Zergatik?” 3 minutu.

b) Superbotereen kutxaren erabilpena gogorarazi          . Norbere emozioak nahiz gatazkak kudeatzeko baliagarria izango den

superbotere bat hautatu edo jasoko dute kutxatik. 2 minutu.

ATAL NAGUSIA

Antzararen jokora jolasteko materialak (pdf eta dadoak) eta. "Superbotereen kutxa".

MATERIALAK

. saioa

HARRERA 

-Saio telematikoak egitea erronka bat izan daiteke. Pazientzia eta motibazioa beharrezkoa izango da beraz.

-Helduen begiradak eragin handia dauka haurrengan. Begirale bezala hezitzaile eta eredu ere bagara eta beraz,

haurren gaitasun eta beharrak identifikatzeko adi egotea garrantzitsua da etiketak, aurreiritzi eta kritikak ekiditeko.

-Emozio eta gatazken kudeaketan bidelagun izateko gako garrantzitsua da hezitzailearen jarrera.

-Dinamiken iraupena hezitzaileak moldatuko ditu beharren arabera, telematikoki lehenago nekatu daitezke eta.

-Jolastuz eta harremanduz gozatu. Taldea eta begiralearekin harremanak mantendu eta garatu.

-Telematikoki jarduteari moldatzen jarraitu. Akordioak/arauak gogorarazi eta barneratzen jarraitu.

-Jolastuz, mugituz, gozatuz, garapen motore, emozional, sozial eta mentala sustatu.

-Haurren egoera emozionala behatu eta dauzkaten beharrei erantzun.
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12.- 5 aldiz, lurra bi eskuekin ikutu eta besoak gora eramanez salto egin.

13.- Abesti bat dantzatu.

14.- Suge moduan 3 metro lurretik desplazatu.

15.- Bost aldiz aulki batean eseri eta zutitu.

16.- Beste logela batera joan, ohean etzan eta itzuli.

17.- Norbaiti besarkada bero bat eman. Bakarrik egonez gero zeure buruari.

18.- Hanka baten gainean 10 salto egin.

19.- Skipping, belaunak gora igotzen 15 segunduz ala lekuan “korrika” jardun.

20.- Mimika bidez animali bat antzeztu besteek asmatu dezaten.

21.- Etxetik 50 pausu eman txingoka (25 ezkerrarekin eta beste horrenbeste eskuinarekin).

22.- Lau hanketan komuneraino joan eta etorri.

23.- Sokarekin 10 salto egin.

24.- Putzuan erori zara, berriro hasierara itzuli behar duzu.

25.- Mimika bidez pelikula bat antzeztu besteek asmatu dezaten.

26.- 5 aldiz lurra bi eskuekin ikutu eta besoak gora eramanez salto egin.

27.- Abesti bat dantzatu.

28.- Suge moduan 3 metro lurretik desplazatu.

29.- Gerrian uztai bat duzula imaginatu eta aldakarekin 5 bira eman eskubiruntz eta beste 5 ezkerreruntz.

30.- Hankak eta besoak aldi berean ireki eta hankak istean, buru gainean txalo bat jo "antzara" ohikuatuz. 7 aldiz ireki eta itsi.

31.- Lurrean 5 "kroketa bira" egin eskubirantz eta beste 5 ezkerrarantz.

32.- Gerrian uztai bat duzula imaginatu eta aldakarekin 5 bira eman eskubiruntz eta beste 5 ezkerreruntz.

33- Putzuan erori zara, berriro hasierara itzuli behar duzu.

34.-Hankak eta besoak aldi berean ireki eta hankak istean, buru gainean txalo bat jo "antzara" ohikuatuz. 7 aldiz ireki eta itsi.

HELMUGA:  iritsi zara! Zorionak! Ospatu eta amaitzeko ahalik eta iskanbila gehiago ateraz barre egin zazu. Ahalik eta ozenen.

Amaiera: helmugara iristen direnean.

Aldaerak: borobil bakoitzean egin beharreko erronkak aldatuz. Materialak gehituz. Haurrek proposatutako erronka hezitzaileak

burutuz. Musika gehituz eta mugimendu eta gorputz adierazpeneko dinamikak proposatuz.

Iraupena: 20-40 minutu.

Zer izanda gustoko izan duzuna? Nola sentitu zara saioan zehar? Gozatu al duzu? Hezitzaileak feedbacka partekatuko du

errefortzu positiboa sustatuz.

AGURRA 

. saioa

ERRONKEN ANTZARAREN JOLASA...

“Pintzela! hitza entzutean, zauden tokian geldituko zara begiak itxita. Zure behatzak pintzel leunak direla imaginatuko duzu eta

zure aurpegia “behatz puntekin margotzen” joango zara goxo goxo, poliki eta gozatuz”.

PINTZEL MASAJEA - 12. MIKROPRAKTIKA
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