
Ondorengo saioan, etxean, elkarbizitza unitatean egiteko praktika proposatzen da onodren: ipuin motorea. Indioen istorio batetan

murgilduz eta ipuinaren protagonistak izanik. Pertsona batek jolasa zuzenduko du eta denak izango dira ipuinaren protagonistak.

Ipuin motoreak ipuin kontatuak eta jolastuak dira. 

Jolasa pentsamenduaren eraikitzaile bihurtzen da. Umea da kontatzen den ipuinaren protagonista, bitartekari eta antzezlea. Ipuin

motorearen esentzia mugimenduan datza, eta hori erabiltzen da umeraren heziketa integralerako. 6-10 urtekoentzat batez ere.

Materiala: burukoak, kojinak, 10 galtzerdi pare bola eginda,mantak, aurpegia margotzeko margoak, indioen mozorrorako

osagarriak (lumak…), motxilatxo edo poltsa bat ("barazkiak biltzeko").

Hasiera: espazio zabal batean partaideak borobilean eseriko dira. Eta zuzendariak, kasu honetan "tribuko buruzagiak", abenturan,

ipuinan murgilduko ditu:

 "Ipar ameriketako indio tribu bat gara eta tipietan (kanping denda antzeko batzuetan) bizi gara. Tribuko buruzagia
naiz ni eta zuek tribuko ume ausartak. 

Gure agurtzeko modua, JAU! esanez eskua altxatzea da. Ea, probatu dezagun, nik jau! esatean zuek jau! erantzun
eskua altxatuz, JAU!

Janari gabe gelditu gara eta barazkiak lortu eta animaliren bat ehizatu behar dugu ondorengo asteetan tribuarentzat
janaria izateko. Zuek ume ausartak zarete eta zuen laguntza behar dugu. 

Mendi batera igo behar gara, bertan dagoen bisonte bat ehizatu eta bidean topatzen ditugun barazkiak bildu behar
ditugu. Bidea ez da erraza izango, erreka handi bat zeharkatu eta gaua mendian pasatu beharko dugu eta. Hurrengo
goizean itzuliko gara erreka ondoan dauzkagun kanoetan igota. Janari bila etorriko zarete nerekin? Abentura polit hau
bizitzera animatuko al zarete?”

Aurpegiak margotu: indioen moduan aurpegia apaindu eta ahal den heinean mozorrotu.

Indioen dantza: zutik borobilean bueltaka, hankak eta besoak mugituz abestia kantatu: "Indioak gara! indioak gara! eta hau da

gure kantua! abbbbaaaaabbbbaaaa! abbbaaababbaaa!!!" eskuak etengabean ahotik gerturatuz eta aldenduz...

"INDIOEN ABENTURA" IPUIN MOTOREA

- Jolastuz, sormena eta autonomia areagotu. 

- Elkarbizitza unitateko kideekin lankidetza, humorea eta elkarrekin erronkak gaindituz           

  habilezia sozial eta emozionalak garatu.

- Norberaren gorputza eta emozioen kontzientzia, erregulazio eta kontrola areagotu.

- Gaitasun motore, emozional eta sozialak garatu.

- Adostutako bizikidetza printzipioak landu eta saioan zehar konpromezu eta ardurak hartu.

HELBURUAK

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK

a) Nola nator dinamika          : “Ze janari 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

Burukoak, kojinak, 10 galtzerdi pare bola eginda,mantak, aurpegia margotzeko margoak, indioen mozorrorako

osagarriak (lumak…), motxilatxo edo poltsa bat ("barazkiak biltzeko") eta  "Superbotereen kutxa".

MATERIALAK

-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.

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

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

IPUIN MOTOREA

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

errefortzu positiboa sustatuz.

AGURRA 

Garapena:
"Errekan gora igo beharko dute mendia", ezin dute "ura" (lurra) ukitu krokodiloak daude eta! Etxean zehar zirkuitu bat sortuz,

helburua lurra ez ikutzea izango da. Aulkiak, mahaia, burukoak, kojinak... erabiliz, haien gainetik desplazatuko dira edo "harri

batetik bestera mugituz ura ikutu gabe", material ezberdinak zapaltzen joango dira logela batera iritsi arte.

Barazki bilketa: mendira igo gara eta bertan dauden barazkiak (galtzeri pareak bola eginda) bilduko ditugu. Batzuk piskat

izkutatuta daude. 

Ehiza: barazkiak bildu ondoren bisonte bat ehizatuko dugu elikatzeko. Horretarako denon lankidetza beharko dugu. 6 aldiz

geziarekin bisontea jo behar dugu. "Geziak" galtzerdi pareak edo paperezko pilotak izan daitezke. Eta bisontea paretan pegaturiko

puztukia izan daiteke. Indioak banaka jaurtiko dute gezia eta guztira 6 aldiz bisonteari eman diotenean, ehizatua egongo da.

Gaua mendian: ilundu egin du eta gaua mendian pasa behar dugu (argia itzaliko dugu) mendi honetan animali basatiak bizi dira

eta indioak isi-isilik egon beharko dira animaliek entzun ez ditzaten. (Jolasaren zuzendariak, animali basatiaren rola hartuko du)

eta animali basati bat agertuko da beraz, indioak isil-isilik egoten saiatuko direlarik, hitz egin eta par egin gabe mantenduz,

animaliak alde egin arte.

Mendian behera: Goiza da eta bildutako janaria hartuta mendian behera jetsiko gara, zirkuitua berreginez. 

Kanoekin errekatik behera: Pasilloan eseriko dira ilara bat eginez kanoa barruan egongo balira bezela. Arraunean hasiko dira

denak batera. Kontuz ibili beharko dira, tarteka zuhaitzen adar luzeak baju daudelako eta markutu beharko dira eta. Pirañak ere

badaude, eta baten bat agertzen bada hankak lurretik altxatuko dituzte. 

Kanpamentura: beste zirkuitu bat burutuko dute kanpamentura iritsi arte.

Amaiera: kanpamentura iritsi dira janariarekin eta denak poz-pozik daude. Kanpamentuan festa bat antolatu dute umeen

ausardia ospatzeko. Borobilean eseriko dira eta ume indioaek erakutsitako ausardia eta kemena  eskertu eta ospatuko da zutik

jarri eta hasierako abestia dantzatuz eta kantatuz. 

Iraupena: 30-35 min.

Aldaerak: zirkuitu mota ezberdina erabiliz edo indioen abentura beharrean, esploratzaile ala ikertzaileen istorioak erabiliz.

“Gustoko duzun tokia!” entzutean, gelditu, begiak itxi, arnasa hartu eta gustoko duzun lekura bidaiatuko duzu. Zer da? Mendia?

Hondartza? Zelai bat, erreka?... nolakoa da? Zein eguraldi egiten du? Imaginatu bertan ibiltzen zarela…agian ura ikuten dezu… ala

belarretan esertzern zera… zer sentitzen duzu? Hotza al dago ura? Bustia al dago belardia? Zer ari zara ikusten? Amaitzeko arnasa

sakon bat hartu eta airea botatzerakoan begiak irekitzen joango gara.

Materiala: ez da beharrezkoa.

Hasiera: haurrak eserita kokatuko dira begi itsirik.

Helburua: arreta eta kontzentrazioa mantenduz, minutu bat noiz pasa den zehazki asmatzen duenak, edo gehien gerturatzen
denak irabaziko du

.Garapena: hezitzaileak minutu bat kronometratuko du, jokalariek begiak itxita edo isiltasunean minutua kalkulatu edo
zenbatuko dute eta minutua bete dela uste dutenean eskua altxatuko dute.

Amaiera: minutua amaitzean begiraleak, zehaztasun gehienez gerturatu direnak zeintzuk izan diren azalduko du.

Iraupena: 3 minutu.

MINUTUAREN JOLASA

GUSTOKO DUZUN LEKUA - 4. MIKROPRAKTIKA - 2 minutu
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