
Erraketa batekin (mahai tenisekoa, tenisekoa edo aukeran zartagi txiki batekin 10 toke jarraian egin paperezkoa edo biguina

den pilota txiki batekin.

Abesti bat dantzatu eta abestu.

Letra txinatarrez idatzita dagoen objetua asmatu (ikusi atxikitako eranskinean). 

Punteria: lurrean 3m-tara panpin bat jarri eta pilota batekin (pilotarik ez badute, paperezko pilota bat egin dezakete) panpina

ikutu.

Eranskinetako testuan, mezu ezkutua topatu.

 10 aldiz aulki batean eseri eta zutitu, goian txalo bat emanez.

Baloi bat esku batetik bestera pasa 10 aldiz, erori ez dadin lortuz.

 Bakoitzak txiste bat kontatu behar du.

 Eranskinetan atxikita dagoen buruhaustea asmatu.

Materiala: pistak.

Hasiera: ordenagailutaren aurrean kokatuko dira eta hezitzaileak altxorra lortzeko burutu beharreko frogak eta asmatu beharreko

pistak azalduko dizkie.

Helburua: denen artean altxorra lortu beharko dute. Horretarako, froga ezberdinak proposatuko zaizkie eta froga gainditzen

duten bakoitzean pista bat emango zaie. 

Garapena: froga ezberdinak proposatuko zaizkie eta froga gainditzen duten bakoitzean pista bat emango zaie. Pista guztiak

asmatzean altxorra lortuko dute. Pista bakoitzak, objetu batera eramanago ditu eta objetu hori ordenagailu aurrera eramango

dute hezitzaileak ikus dezan. Denek objetua lortzen dutenean, berriro objetua bere lekura itzuliko dute hezitzaileak hurrengo

froga proposatuko dielarik.

Amaiera: froga eta pista betetzean altxorra lortuko dute. Altxorra musikarekin ospatuko duten festa txikia da.  I

Iraupena: 30-40minutu.

FROGAK:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

HELBURUAK

ALTXORRAREN BILA

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK

a) Nola nator dinamika         : “Zein jolas bezala sentitzen zara gaur? 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

"Superbotereen kutxa", 18 makiltxo, pala eta pilota bat.

MATERIALAK

. saioa

HARRERA 

-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.

-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.

https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706794.720.mp4
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706918.720.mp4
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706794.720.mp4
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706918.720.mp4


Lo egiteko erabiltzen dugu eta buru azpian jartzen da. Ziztu bizian ekarriko duzu?!!

Atea isteko balio dute, garrantzitsua da lapurrak etxean ez sartzeko. Ziztu bizian ekarriko al duzu bat?!!

Letra txinatarrek dioten hori ekarriko al duzu saltoka? Iristerakoan beste 10 salto eman.

Telebistan katez aldatzeko behar duguna. Ziztu bizian ekarriko duzu?!! Iristerakoan 5 kroketa bira egin lurrean.

Txuria da eta ipurdia garbitzeko balio digu. Ziztu bizian ekarriko duzu?!! Airera jaurti eta hartu 5 aldiz.

Zopa jateko erabiltzen dugu. Ziztu bizian ekarriko duzu?!!

Hotza egiten duenean, eskuetan jartzen ditugu. Ziztu bizian ekarriko dituzu?!! Iristerakoan esku batetik bestera pasa 5 aldiz.

Txantxarrak edo kariesak ez ateratzeko pastarekin batera erabiltzen dugun tresna. Ziztu bizian ekarriko duzu?!!

Jolas bat da, pieza asko ditu eta denak elkartuz irudi bat sortzen da. 

PISTAK:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*Jarduera fisikoaren intentsitatea igo ala jetsi daiteke pista eta frogak moldatuz.

ERANSKINAK:

Letra txinatarrak:

Makiltxoen buruhaustea:  18 makiltxoetatik 2 kendu eta 4 lauki berdin gelditzea lortu behar duzu.

Irtenbidea:
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 (guraizeak)

https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706955.720.mp4


KORAPILOA - 8. MIKROPRAKTIKA

ERANSKINAK:

Mezu sekretua: testu honen barruan mezu sekretu bat dago. Asmatuko al duzu?

Eztiaren osagai nagusia loreek isuritako nektarreko azukrea da.  Lore mota bakoitzaren nektarrak bere zaporea du. Beraz, mota

askotako eztiak daude. Loreen nektarra irentsi eta digestioa egin ondoren eztia tronpatik ateratzen dute. Eztiaren bilketa bera ere

kontu handiz egin behar da. Abaraskak zentro berezi batera eramaten dira eta han ateratzen da eztia. 

Erleak urtean zehar: 

Neguan erlea jan eta lo egoten da, eta ez da atarian asko ikusten, eguzki ederrak jotzen ez badu. Neguko hotzen eraginez, asko

hiltzen dira. Negu gogorretan eta ezti gutxiegi uzten zaienean erlauntz osoa desager daiteke.

Udaberri aldera erleen mugimendu handia hasten da. Hanketan polen-pilota horiak nabarmentzen dira, eta erlauntzetan

dagoen sartu-irtena handia da. Polena garrantzitsua da. Erreginak arrautzak jartzen ditu, eta uda hastean erlauntz ertain batean

39.000 langile eta 1.900 erlamando izan daitezke. Erlekume gehienak maiatzean eta ekainean jaiotzen dira. Erle erreginak errun

dituen arrautzetatik jaiotzen diren erletxoak larba zuriak dira, hegorik eta hankarik gabeak eta buru txiki-txikia dutenak.

Udazkenean, erleek gero eta lan gutxiago egiten dute. Egunak laburragoak dira eta gauak freskoagoak. Goizean ere, beraz,

beranduago ekiten diote lanari.

ALTXORRA:  festa musikarekin mugituz!   

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

errefortzu positiboa sustatuz.

AGURRA 

“Imaginatu korapilo bat daukazula gorputzeko toki batean. Eskuak jartzen dituzu bertan eta nola desegiten den nabaritzen duzu

ari fin eta luze bat bihurtzen den  arte. Errepikatu korapiloa askatzea nahi duzun gorputz eremuan”.
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https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706955.720.mp4
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/17706955.720.mp4

