
Materiala: musika eta espazio ahalik eta zabalena lurretik mugitzeko.

Hasiera: haurrak lurrean kokatuko dira era berean pantaila ikusi dezaketelarik, lurretik mugitzeko espazioa moldatuz.

Helburua: autoerregulatzeko eta entzuteko gaitasuna garatuko da, musikaren arabera mugitu beharko dira eta. Horrela kanpotik

iristen den erritmo eta abiadura moldatzea landuko dute musikarekin biratuz.

Garapena: haurrak lurrean etzanda, musika entzun ahala kroketa egingo dute, alboetaruntz biraka jardungo dira musikaren

erritmoaren arabera (ikusi bideoak).

Amaiera: musika, abestia bukatzerakoan.

Iraupena: 5 minutu.

KROKETA

- Gorputz adierazpen librea eta sormena landu, musikarekin gozatuz eta mugituz.

- Konfidantza eta entzute gaitasunak garatu. Baita ere, alaketetara moldatzeko gaitasuna indartu.

- Norberaren gorputza eta emozioen kontzientzia, kudeaketa eta kontrola landu.

- Noberaren mugak gainditu, etengabeko hobekuntza prozesua bultzatuz.

-Gaitasun motore, emozional eta sozialak garatu.

HELBURUAK

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK

a) Nola nator dinamika          : “Zein marrazki bizidun 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

 Musika abestien zerrenda, galtzerdi potoloak 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 

6-10 urte                              11-12 urte

GORPUTZAREKIN MUSIKA LURREAN MARGOTUZ 6-10 urte                   11-12 urte

Materiala: musika eta espazio ahalik eta zabalena lurretik mugitzeko.

Hasiera: haurrak lurrean etzanda kokatuko dira era berean pantaila ikusi dezaketelarik, lurretik mugitzeko espazioa moldatuz.

Helburua: haurren potentzial kreatiboa piztu, lurreratu eta sustraitzea, berezkoa duten izaera kreatibora itzultzeko. Esku eta oinen

kontzientziaz jabetzea. Barne oreka, bateratuak sentitu daitezen. 11-12 urtekoentzat: emozioak kudeatu, ezerosotasuna edo

amorrua bideratu. Erregulazio horrekin lasaituz, segurtasuna eta ahaldundua sentitzeko. "Bateria kargatu" eta barruan duten

indarra helburu batez erabiltzea bermatu.

Garapena: haurrak lurrean kokatuko dira. Eskuetan eta oinetan koloretako margoa dutela imaginatuz paisaia bat margotuko dute

lurrean (6-10 urtkoak). Oinak eta eskuak lurrean zehar desplazatuko dira paisaia margotuz musika entzun ahala eta musikaz

inspiratuz (ikusi bideoak).

Amaiera: musika, abestia bukatzerakoan.

Aldaerak: "Musika margotuz". 

Iraupena: 10-15 minutu.

MUSIKA ETA

MUGIMENDUA
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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 

“Musika lasaia entzuten duzunean gelditu eta yoga mugimendua egin besoekin: aldaka ondoan dauden bi eskuak gorputzaren

alboetatik gorantz mugitzen hasiko dira eta buru gainean batu eta elkarrekin mantenduz zilborreraino jetsiko dira ondoren,  aldi

berean begi itxiekin arnasketa sakonak eginez”.

YOGA MUSIKAREKIN - 13. MIKROPRAKTIKA

“Musika lasaia entzuten duzunean imaginatu musika hori zure gorputzean zehar pasatzen dela eta xuabe-xuabe mugitzen dela

zure gorputz osoan zehar”..

MUSIKAREN BIDAIA - 10. MIKROPRAKTIKA

. saioa

HAZITIK ZUHAITZERA, ZUHAITZETIK HAZIRA 6-10 urte               11-12 urte

Materiala: musika eta espazio ahalik eta zabalena lurretik mugitzeko.

Hasiera: haurrak lurrean kokatuko dira era berean pantaila ikusi dezaketelarik, lurretik mugitzeko espazioa moldatuz.

Helburua: arintasun eta leuntasunez aldaketetara moldatzeko gaitasunak garatzea, musika jarraituz zapaileruntz igotzen eta

lurreruntz jeisten joango dira. Modu ezberdinak topatu beharko dituzte hori gauzatzeko. Sormena, koordinazioa, onarpena eta

entzute gaitasuna garatzea ere heburu garrantzitsuak izango dira. 11-12 urtekoei, ahalduntzeko eta erantzunkizunak hartzeko

lagunduko die. Baita beren sentsibilitatea indar edo gaitasun moduan erabiltzeko.

Garapena: haurrak lurrean hasten badira ere, igotzen eta jeisten jardungo dira: lurreruntz eta zeruruntz. Beraiek izango dira bere

gorputzaren gidari. Eta musikaren erritmo eta ezaugarrietaz inspiratuz igo eta jetsiz mugituko dira beti ere leuntasuna eta

arintasuna mantenduz. Erronka igotzen eta jeisten diren aldi bakoitzean mugimendu eta modu ezberdinak aurkitzea izango da

(ikusi bideoak, azalpena adinaren arabera aldatuko dira eta).

Amaiera: musika, abestia bukatzerakoan.

Aldaerak: antzekoa baina modu berdinean igo eta jetsiko dira 10 aldiz eta modu berdinean bada ere, aldaera bat asmatuko dute

ezberintasun txiki bat eskainiz.

Iraupena: 10-15 minutu.

MUSIKAREKIN  PATINATZEN  ETA SURFEATZEN 6-10 urte               11-12 urte

Materiala: musika, jantziko dituzten galtzerdi potoloak eta ahalik eta espazio zabalena lurretik mugitzeko.

Hasiera: haurrak pantaila parean kokatuko dira eta espazioa moldatuko dute bertatik mugitu ahal izateko.

Helburua: oreka eta desoreka lantzea. 6-10 urtekoek galtzerdi potoloen laguntzaz irristatuko dira musika jarraituz. Erortzen ikasi

eta desorekatzean orekara bueltatzeko gaitasunak garatzea.

Garapena: 6-10 urteko haurrak musika jarraituz irristatuko dira, patinatzen daudela imaginatuz. 11-12 urteko haurrek ordea,

surfeatzen daudela imaginatuko dute, eta gorputz atal ezberdinak mugitu eta desorekatuko dituzte musika jarraituz. Hanka edo

esku bakarrean sostengatu ahal izango dute eta etengabean mugimendua mantendu behar dute. Mugimendua jarraia izango da

uneoro. Musika etengabean surfeatu beharko duten olatu bat izango da. (ikusi bideoak)

Amaiera: musika bukatzerakoan.

Iraupena: 5 minutu.

"KOLORETAKO TANTAK JASOTZEN"
 "ESPAZIO HUTSA ETA MUSIKA" 6-10 urte           11-12 urte

Materiala: musika,

Hasiera: haurrak pantaila parean kokatuko dira eta espazioa moldatuko dute bertatik mugitu ahal izateko.

Helburua: musikaren bitartez sentitzearen kontzientzia lantzea eta lasaitasunera itzultzea. Musikaren aldaketak nabarmentzea.

Garapena: 6-10 urteko haurrek, beren eskuen eta gorputzaren bitartez musikak  eta argiaren kolorezko tantak jasoko dituztela

imaginatuko dute. Horrela musikaren arabera mugituko dira, "argiaren kolorezko tanten" tenperatura, usaina... sentituz. 

11-12 urtekoek begi itsiekin antzekoa egingo dute, musikaren espazioan egotea zer den esperimentatuko dutelarik. Tenperatura

aldaketak nabaremenduz, musikaren usain eta koloreak imaginatuz, e.a. Bukatzerakoan, geldi beren gorputzaren "eskaner" bat

egin dezatela. Gorputza nola dagoen nabarituz. "Nola nago orain?" Lasaiago? Indar gehiagorekin, nekatuagoa?

 (ikusi bideoak).

Iraupena: 5 minutu.

6-10 urte               11-12 urte
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