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1.- HITZAURREA
Unitate didaktiko hau eskrima kirolari buruzkoa izango da. Eskrima ezezaguna da jende
gehienarentzat, eta horregatik era errazean deskribatuko dugu kirol hau. Horretarako,
hizkera hurbila erabiliko dugu, eskrimari buruzko ohiko eskuliburuetan, unitate didaktiko
honetan ikusi ahal izango dugun bezala, erabiltzen den hizkera teknikoetatik urrun.
Kontuan izan behar dugu ikasleei eskrimaren hastapenak irakasteko unitate didaktikoa
dela, eta materialak alternatiboa eta ikastetxeek erraz eskuratzeko modukoa izan behar
duela; beste alde batetik, eskriman ezagutza zabalik ez duten ikastetxeko irakasleak
arituko dira unitatea irakasten.
Hori dela eta, unitate didaktiko honetan, eskrimaren historia laburra ikasiko dugu
lehendabizi, irakasleek erraz ulertuko dituzten adibideak ipinita, ikasleei azaltzen ere
errazak direnak. Ondoren, eskriman erabiltzen den berariazko materiala ezagutuko dugu;
era berean, irakasleentzako atal batzuk prestatu ditugu, jarrerak eta mugimenduak
azaltzen dituen didaktika- eta informazio-materialaz osaturik, mugimendu horiek landu
ahal izateko; azkenik, saio zehatzak erantsi ditugu, bertan iraupena, helburuak eta
ariketak azaltzen direla, azalpenak, laguntzak eta iruzkinak gehituta. Horri guztiari
marrazkiak eta irudiak gaineratu dizkiogu, irakasleek eskrima-ekintzak hobeto ulertu ahal
izateko.
Gure ikuspegitik, asko dira eskriman aritzeak berekin dituen abantailak, hala nola:
1.- Kirol-jarduera gisa, eskrimak eskola-eskaintza handitzeko aukera eskaintzen digu,
eta ohikoenak diren kirolen aurrean interesik erakusten ez duten gazte ugari kirol
hau egitera erakartzeko egokiera. Beste alde batetik, beste kirol batzuk egiten
dituzten gazte askok eskriman aritzeko interesa azaldu dute.
2.- Kirol hau bakarka zein taldeka egin daiteke eta, hala, bi lehiaketa mota horien
abantailak ditu. Bakarkako lehiaketan, gazteek beren nortasuna garatzeko aukera
izango dute, erabakiak hartzen eta erabaki horien ondorioak beren gain hartzen
ikasiko baitute, baita arriskuei aurre egiten eta lortzen dituzten garaipenak zein
gertatzen zaizkien porrotak onartzen ere. Hein berean, taldekako lehiaketaren bidez,
gazteek beren nortasuna taldekideenarekin lotzen ikasiko dute, lidergorako
gaitasuna garatzen eta arrakastak eta porrotak partekatzen; horrela, labur esanda,
talde-espiritua eta elkartasuna sustatuko dira.
3.- Kirolaren ikuspegitik, eskrimak beste borroka-kirol batzuen abantaila guztiak
biltzen ditu, eta nabarmentzekoa da ukipen fisikoa saihestu egiten dela. Bi
lehiakideak beren armen distantziak bereizirik daude, eta, horri esker, kiroltasunik
gabeko ekintzak zein sor daitekeen arrisku fisikoa ere saihesten dira. Eskrimaren
ezaugarriei dagokienez, nabarmendu behar dugu distantziaren eta egokitasunaren
zentzua garatu egiten dela.
4.- Eskrima historian tradizio handia duen kirola da. Kirol honen araudiak, zenbait
alderditan, kirol hutsaren esparrua gainditu eta barnean hartzen ditu eskrimalariaren
bizitzan nagusi izan behar duten jarduteko erak. Oso ezaguna da eskrimaren eta
gizalegearen kontzeptuaren arteko lotura, eta horren ondorio nagusia hau da:
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gazteek ez dute kirol bat soilik ikasten, horrez gain beren jardunbide pertsonala
finkatzen ere ikasten dute, bizitza osoan printzipiorik gorena izango duten
kiroltasunean oinarrituta.
5.- Alderdi fisikoari dagokionez, eta orokorrean uste denaren aurka, eskrima kirol osoa
da. Kirol honetan aritzean, eskrimalariaren prestakuntza fisiko egokia sustatzen da,
eta horren osagarria den trebakuntza handia teknikan eta taktikan.
6.- Lehiaketan, garrantzi bereziki handia du epaileak. Izan ere, lehiaketan egiten diren
ekintza guztiak epaileak zuzendu eta definitzen ditu. Hala, eskrimalariek beren
burua ondo kontrolatzen ikasi behar dute, eta gertaera positibo zein negatiboak
onartu behar dituzte.
7.- Entrenamenduari dagokionez, hainbat sistema daude kirola irakasteko.
Entrenamendu-saioak, ikasleen kopuruaren arabera, bakarka zein taldeka egin
daitezke, edo baita biak nahasirik ere. Era horretan, malgutasun handia dago
plangintza egiteko orduan, eta giza baliabideen zein baliabide materialen
aprobetxamendurik handiena ahalbidetzen da.
Laburbiltzeko esan dezakegu eskriman hainbat esparrutan lan egiten dela:
Esparru fisikoan:
-

Gaitasun fisiko orokorra hobetzen da
Koordinazio-gaitasunak hobetzen dira
Ezaugarri fisikoak (indarra, abiadura, malgutasuna) hobetzen dira.

Jarreren esparruan:
-

-

-

Gazteengan, nork bere buruari eskakizunak egitearen eta hobetzearen aldeko
jarrera sortzen da.
Gazteek aurkakotasun-jokabideak sortu gabe beste batzuekin lehian aritzeko
erronka onartzea sustatzen da, aurkakotasuna jokoaren estrategia gisa ulertzen
baita.
Gazteei bai norberarengan, bai besteengan, hainbat trebetasun-maila daudela
aintzat hartzeko aukera eskaintzen zaie.
Beste kirol-jarduera batzuek bezala, eskrimak ere gizarteratzeko eginkizuna
du, gazteengan elkarlanean aritzeko eta besteenganako begiramena izateko
jarrera sustatzen baitu.
Eskrima egitean, gazteek kirolaren alderdi tekniko, taktiko eta praktikoak era
objektiboan balioestea lor daiteke.

Esparru kontzeptualean:
-

Prestakuntzaren barruan, beste kultur ekarpen bat da, gazteen kirol-kultura
handitzen baitu, eta gazteek kirolaren arauak eta modalitateak ezagutzen
baitituzte, historian izan duten bilakaeraren barruan.
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Eskrimak dituen abantaila fisikoak zein buru-abantailak azaldu eta gero, eskrimaren
historia laburra kontatuko dugu, orain kirola eta lehen artea zen jarduera hau benetan
nondik datorren jakin ahal izateko.

2.- ESKRIMAREN HISTORIA
Eskrima borrokako kirola da, hainbat armaren erabileran oinarrituta –sable, florete eta
ezpata–; kirol honetan, bi jokalari elkar ukitzen saiatzen dira, aurkakoak ukituak izan
gabe. Arintasun fisiko eta buru-arintasuna behar dira eskriman aritzeko, ez baitago indar
hutsean oinarrituta, trebetasunean eta abilezian baizik.
Eskrima kirola da gaur egun, baina ez da beti kirola izan; lehen artea zen, batailan eta
borrokan aritzeko artea. Eta mundua bezain zaharra da. Eskrima Historiaurrean sortu zen,
haitzuloetako gizon batek makila bat hartu eta beste bati eraso zionean, eta erasotakoak
erantzun eta burua ireki zionean; orduan sortu zen eskrima, oinarrizkoa, baina eskrima,
azken buruan. Gizaki haiek eskura zutena erabiltzen zuten, eta mingarrien izan zitekeena
aukeratzen zuten. Zibilizazioa bilakatu ahala, materialak eta armak ere bilakatu ziren, eta
baita eskrima ere. Harri Aroa igaro eta Brontze Aroa iritsi zen, gero Metal Aroa, eta arma
berriak sortu ziren, maneiatzen ikasi beharrekoak, eta horretan datza eskrima; hau da:
armak erabiltzen eta maneiatzen ikastean, borrokan ahal den eraginkorren izateko.
Eskrima beti egon da agerian gizateriaren historian, gizakiak beti izan duelako bere burua
defendatzeko edo beste norbaiti erasotzeko beharra, bere lurraldea defendatzearren edo
beste lurralde batzuk konkistatzearren.
Historian garatu diren arma horietako asko filmetan agertu dira: Troiako ezpatetan hasi
eta Erromatar Inperioko gladiusetan amaituta. Gladiusa arma motza zen, bi aho edo
sorbatzekoa eta punta oso zorrotzekoa. Erromatarrek eskrimako entrenamendu-saioak
egiten zituzten doctore armorun izenekoekin, antzinako eskrimako maisuekin, eta
lehenengoak izan ziren puntako eskrima erabiltzen, beste guztiek ebaketa-eskrima
erabiltzen zutenean. Era horretan, erromatarren armak errazago sartzen ziren aurkakoen
armaduretan, eta zauriak aiseago eragiten zuen heriotza. Eskrima izan zen, hain zuzen
ere erromatarren boterearen euskarrietako bat.
Erromatar inperioaren gainbehera gertatu zen eta Erdi Aroa iritsi zen. Garai hartan,
eskrima indarrekoa zen, ezpata handiak zirelako, eta esku eta erdiko heldulekua izan
zezaketen –esku eta erdikoak– edo bi eskuko heldulekua –bi eskukoak–. Zaldunek
armadura gogorrak, ezkutuak eta kaskoak eramaten zituzten, eta babes horiek puskatzeko
arma gogorrak behar ziren.
XV. mendea iritsi zen, eta horrekin batera historiaren eta eskrimaren ibilbidea aldatu
zuen arma mota bat sortu zen: su-arma. Su-armak agertu zirenean, eskrimaren bilakaeran
jauzi bat gertatu zen, izan ere, distantziatik jaurtiriko balek armadurak zeharkatzen
zituzten eta, beraz, armadura horiek ez ziren jadanik eraginkorrak; mugimendua
mugatzen zuten eta hain pisutsuak ziren armadurak erabiltzeari utzi zioten. Armak
arinago bihurtu ziren, eta trebetasun eta abilezia garatzen zituen eskrima agertu zen; gero,
eskolak sortu ziren, eta horietan garrantzitsuenak espainiarra eta frantsesa izan ziren.
Denok ikusi ditugu arma horiek mosketariei buruzko edo zorroari buruzko filmetan, edo
Alatriste kapitainaren gorabeherak kontatzen dituzten eleberrietan. Armak bi multzo
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handitan bereizten ziren, erabilera zibilekoak ziren ezpatak eta militarrek erabiltzen
zituzten sableak.
Eskrima batailan aritzeko artea da, eta garai hartan hain ohikoak ziren dueluen ondorioz
–ohorearen, politikaren, maitasunaren kausaz egiten zirenak–, eskrimak gora egin zuen.
XIX. mendearen bukaeran, eskrima kirol bihurtu zen. Dueluak debekatu zirenean,
eskrima kirol-jarduera bilakatu zen arian-arian, eta Espainian egin zen lehenengo aldiz
eskrima kirol moduan, aurpegi-babesa erabili, armen puntak botoi batez babestu eta
borrokarako arauak sortu zirenean.
Hortaz, eskrima da espainiar jatorriko kirol olinpiko bakarra.
Eskrima 1896an antolatu ziren lehenengo Joko Olinpikoetan jokatu ziren zortzi
jokoetako bat izan zen, eta Jokoen egitarauan mantentzen da gaur egun ere. Gerora,
Eskrimaren Nazioarteko Federazioa sortu zen, eta federazio nazionalak, eta ohiko
eskrimatik ukituak adierazten dituzten gailu elektrikoak erabiltzera igaro da, material
modernoagoak eta seguruagoak erabiltzen dira jantzi eta aurpegi-babesetan, eta horrela,
ia ezinezkoa da kirola egitean istripuren bat gertatzea. Kablerik gabeko irrati-uhinen
bidez funtzionatzen duten gailu berriak erabiltzen direla, mundu osoan federazio berriak
sortzen direla eta kirol honetan gero eta jende gehiago aritzen dela kontuan izanda,
eskrimak baikortasun handiz begiratzen du etorkizunera.
Kirol honen historia laburra azaldu eta gero, eskriman erabiltzen den materiala aztertuko
dugu, eta baita unitate didaktiko honetan erabiliko dugun materiala ere, hala nola dauden
hiru arma eta zer desberdintasun dituzten, eta kategoriak zeintzuk diren.
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3.- ESKRIMAN ARITZEKO MATERIALA
Eskriman aritzeko, material hau erabiltzen da:
-

-

-

-

Aurpegi-babesa:
aurpegia babesten du, aurreko aldean duen altzairu
herdoilgaitzezko maila batez; aurpegiaren beheko aldea eta lepoa olanazko pieza
batez (kevlar) babesten du.
Eskularru bat: larruzkoa edo sendotutako ehunezkoa, arma duen eskua
babesteko. Besaurrea estaltzen duen luzapena izan ohi du, arma mahukatik sar ez
dadin.
Galtzez eta jakatxoaz osatutako jantzi zuria: Galtzak belaunetik gorputzenborraren erdiraino iristen dira; gainetik, jakatxoa janzten da, gorputz-enborra,
besoak eta lepoa estaltzeko. Oro har, kevlarrezkoak dira, hau da, balen aurkako
txalekoak egiteko erabiltzen den materialezkoak.
Belaunetatik zapatiletaraino doazen galtzerdi zuriak.
Zapatila bereziak, arinak eta alboetan indartuta daudenak.

Hori da ohiko eskriman aritzeko materiala; floretea eta sablea erabiltzen direnean,
metalezko jakatxoa ere erabiltzen da, itu balioduna balio ez duenetik bereizteko. (Ikus
irudia)
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4.- HAUTAZKO MATERIALA
Gehien erabiltzen den hautazko materiala hau da: aparrezko sablea eta goma-aparrezko
armak; hala ere, material hori haur txikiekin erabiltzen da, eta ez unitate didaktiko hau
helburu dituen adineko gazteekin. Hasiera batean osagarri edo lagungarria izan daiteke,
baina segituan erabili behar da beste material bat.
Horregatik, eskuratzen erraza den materiala aukeratu dugu, trinkoa, gazteek geldiketaren
eta erasoaren indarra hobeto sentitu ahal izateko eta gero erabiliko duten eskrimamaterialaz izango dituzten sentipenen antzekoagoak sortzeko.
Hauek dira materialaren osagarriak:
-

Eskularrua: Elurretan, futbolean, motorrean aritzeko eskularruak edo
argiketariek erabiltzen dituztenak izan daitezke, “Dena 100ean” motako dendetan
saltzen direnak bezalakoak. Helburua eskua estaltzea eta, horrela, arma irrista
dadin saihestea da.

-

Arma: Edozein ikaslek izan ditzakeen material errazak erabiliko ditugu;
preteknologia-orduan ere egiteko modukoa izango da. Oinarria egunkari bildu bat
da, zinta itsasgarriaz itsatsita; gero, koloretako zintaz, “sablearen” zatiak
bereiziko ditugu, era honetan (ikus irudia):

• Zuria: Heldulekua
• Beltza: egunkariaren albo bat markatuko dugu beltzez, armaren sorbatza
irudikatzeko
• Gorria: Armaren beste muturrean bi buelta emanda, punta irudikatzeko

-

Jakatxoa: edozein txandal-jakak edo izerditakok balio dezake soina estaltzeko
eta armatik babesteko.
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OHAR GARRANTZITSUA:
Egunkari biribilkatua ez da altzairuzko sableak bezalakoa, horiek erabiliz begia atera edo
aurpegian min handia egin daitekeelako; hala ere, egunkaria mingarria izan daiteke,
nahiko trinkoa izaten delako. Beraz, ikasleei argi azaldu beharko zaie jarduera kontu eta
kontrol handiz egin beharko dutela, inongo kalterik gerta ez dadin. Era horretan, ikasleek
ikasiko dute eskriman ez duela bortitzenak edo indarkeria erabiltzen duenak irabazten,
trebeena denak eta arma hoberen kontrolatzen duenak baizik.
Eskriman hiru arma mota daude; hauek dira:
FLORETEA
Arma hau erabiltzean, puntaz bakarrik uki daiteke aurkakoa; ezpata-kolpea egiteko arma
da.
Ukitzeko itua gorputz-enborra da, bularraldea eta bizkarra. Ez da baliozkoa buruan,
besoetan eta zangoetan ukitzea. Itu balioduna balio ez duenetik bereizteko, jokalariek
metalezko jakatxoa izaten dute, eta floreteaz ukitzen denean, argi bat –gorria edo berdea,
aurkari bakoitzarentzat bat– pizten da. Floreteak balio ez duen itua ukitzen badu, argi
zuria pizten da, ukituak balio ez duela adierazteko.
EZPATA
Ezpata, floretea bezala, kolpeko arma da, baina ezpataz uki daitekeen itua gorputz osoa
da: oinetatik bururaino, denak balio du.
Ezpatak ez du araurik; ukitzen duen lehenengoak, hau da, lanpara pizten zaion
lehenengoak puntua –edo ukitua eskriman– irabazten du.
SABLEA
Sableaz jokatzen denean, sorbatzaz, puntaz eta sorbatzaren kontrako aldeaz uki daiteke,
hau da, xafla osoz. Sableaz jokatzean, itu balioduna soina da, gerritik gorakoa, besoak eta
burua. Itu balioduna balio ez duenetik bereizteko, sablelariek metalezko jakatxoa izaten
dute, floretelariek bezala, baliodun itu osoa estaltzen diena, eta aurpegi-babes berezi bat,
aurpegian ukituak egin ahal izateko.
Sablea eta floretea arauz jokatzeko armak dira: arau bereziak daude, ukitua jokalari batari
edo besteari esleitzen diotenak, egin duten ekintzaren arabera.

5.- KATEGORIAK
Eskriman jokalariaren adinean oinarrituta zehazten diren kategoriak daude. Hauek dira:
•
•
•
•
•
•

M-10: 10 urtetik beherakoentzat
M-12: 12 urtetik beherakoentzat
M-15: 15 urtetik beherakoentzat
M-17: 17 urtetik beherakoentzat edo kadeteentzat
M-20: 20 urtetik beherakoentzat edo juniorrentzat
Absolutuak: 20 urtetik gorakoentzat.
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6.- MODALITATEAK
Eskriman sei modalitate daude:
• Emakumezkoen floretea
• Emakumezkoen ezpata
• Emakumezkoen sablea

• Gizonezkoen floretea
• Gizonezkoen ezpata
• Gizonezkoen sablea

7.- JOKALEKUA
Eskrima-borrokak egiteko erabiltzen dugun lekua jokalekua da. Lehiaketako jokalekuak
arauzko neurriak ditu, eta borrokarako prestatzeko eta borrokan hasteko lerroak
markatuta dauzka. Zorua metalezko materialez egina da, isolatzeko.
Ikastaro honetan, irristagarria ez den edozein materialez –linolio, parket, zementua, eta
abar– eratutako gainazal leunak balio izango du, eta neurriak dugun espaziora egoki
daitezke. Oro har, edozein gimnastika-gela erabil daiteke, edo jarduera fisikoa egiteko
zentroko areto.

8.- SAIOAK
Gure ikasleei zer irakatsiko diegun azaldu dugun hitzaurre labur honen ondoren, unitate
didaktiko hau osatzen duten sei saio deskribatuko ditugu. Ikasleek jokalekuan mugitzen,
erasotzen, defendatzen, iskin egiten eta bere adimena erabiltzen ikasiko dute pixkanaka,
borrokan egokia den taktika erabiltzeko; ikaslea bera ohartuko da bere aurrerapenaz, eta
jardueraren garapenean parte hartuko du, gero eta hobea izateko.
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8.1.- LEHENENGO SAIOA
Lehenengo saioan, ikasleei azalduko diegu zertan datzan sei saiotako ikastaro labur hau;
eskrima zer den azalduko diegu, nondik datorren jakinaraziko diegu (eskrimaren historia
laburra), eskriman erabiltzen den materiala zein den deskribatuko diegu, baita erabiltzen
diren armak ere, eta, bereziki, erabiliko dugun arma, “sablea” alegia. Borrokan egiten
diren mugimendu edo mugimenduak ikasiko dituzte, arma maneiatzen ikasiko dute;
hautazko materiala zergatik erabiltzen dugun azalduko diegu, zertan den hautazko
material hori eta, batez ere, segurtasuna azpimarratuko dugu, arma kontrolatzeko beharra.
Ikasleek trebetasuna eta arintasun fisiko zein mentala eskatzen dituen kirolean jardungo
dute, helburua ez da armaz jolastea. Kirolari buruzko hitzaurreak 10 edo 15 bat minutu
iraun dezake.
Lehenengo saioan egiten den azalpena luzeena izango da irakasle zein ikasleentzat,
ekintza eta mugimendu guztiak deskribatuko direlako zehatz-mehatz, azalpen zabala
eginda; izan ere, ekintza horiek guztiak izango dira ikastaro labur honetan erabiliko
ditugunak. Era berean, oso garrantzitsua da argi azaltzea saioak nola egingo diren,
irakasleak agindua ematen duenean ariketak egin behar direla, bikoteka nola kokatu
behar diren, eta abar.
Lehen-lehenik, jarrerak eta mugimenduak irakatsiko dizkiegu.

8.1.1. JARRERAK
Erne jartzea:
Hasierako jarrera da, erasotzeko eta defendatzeko egokia.
Erne egoteko jarrera lortzeko, ikasleek ilara bat eratu beharko dute gure aurrean ipinita;
ikasleren bat ezkerra bada, ezkerreko oin edo eskuaz egin beharko du guk eskuinekoez
egiteko agintzen duguna. Ikasleek eskuineko oina aurrera begira jarriko dute; orpoak
elkartuko dituzte, 90 graduko angelua eraturik, baina aurrekoa oin eta erdia aurrerago
ipinita, bakoitzaren oina neurri hartuta; jarrera horretan, hankak tolestuko dituzte
pentagonoa eraturik. Pisua bi orpoek bereizten dituen lerroan erortzen utziko dugu, eta bi
zangoen artean berdin banatuko dugu.
Atzeko eskua jaso eta atzeko saihetsaldeari eusten diola kokatuko dugu. Horrela,
lagungarria izango zaigu jarrera mantentzeko.
Aurreko eskua, armari eutsiko diona, jaso eta 90 graduko angelua eratuko dute
ukondoarekin, eta ukondoa gorputzetik ahur bateko distantziaz bereizita, besaurrea
zoruarekiko paraleloan jarriko dute. (Ikus irudiak).
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Figura: erne jartzea

Figura: Erne jartzea, aurretik ikusita
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8.1.2. MUGIMENDUAK
HELBURUAK:
Lehenengo mugimenduak –aurrera, atzera eta oldartu– ikastea, horiek baitira borrokako
ekintza guztien oinarria, bai erasotzean, bai defendatzean.

1. AURRERA
Aurrerantz ibiltzea da eta era honetan gauzatu behar da:
Erne jarreran gaudela, aurreko zangoa oin bateko distantzian gutxi gorabehera
luzatuko dugu, orpoa zoruaren arrasean dugula, eta zangoa tolestean, atzeko zangoa
jasoko dugu “erne” jarrerara itzultzen garen bitartean; mugimendu hau egitean, oinen
arteko distantzia bera mantentzen saiatuko gara, atzeko oina herrestan eraman gabe.
Zangoak tolesturik egongo dira, eta gorputza tente.
Ikasleek egingo dituzten akats ohikoenak hauek izango dira:
-

Atzeko oina herrestan eramatea.
Zango tolestuak izan beharrean, luzatzea.
Oinen distantzia ez mantentzea.
Gorputza desorekatzea.
Azkenean zangoak luzatuta bukatzea.

ARIKETAK:
- Hasiera, “AURRERA” esango dugu, ikasleek mugimendu hori behin egiteko eta
irakasleak nola egiten duten ikusteko.
- Gero “AURRERA BI” esango dugu.
- Bukatzeko, “AURRERA BAT, AURRERA BI”, edo "AURRERANTZ",
mugimendua jarraitutasunez egin dezaten nahi badugu, borroka egitean behar
duten mugimendu arina ikasteko.

2. ATZERA
Defendatzeko ekintza da, eta atzerantz ibiltzea da. Era honetan gauzatu behar da:
Aurrera joatea bezalakoa da, baina alderantziz: lehendabizi, atzeko zangoa luzatu behar
dugu, eta aurrekoa jaso, “erne” jarrerara itzultzeko.
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Ikasleek egingo dituzten akats ohikoenak hauek izango dira:
-

Aurreko oina herrestan eramatea.
Zango tolestuak izan beharrean, luzatzea.
Oinen distantzia ez mantentzea.
Gorputza desorekatzea.
Azkenean zangoak luzatuta bukatzea.

ARIKETAK:
-

Hasieran, “ATZERA” esango dugu, ikasleek mugimendu hori behin egiteko eta
irakasleak nola egiten duten ikusteko.

-

Gero “ATZERA BI” esango dugu.

-

Bukatzeko, “ATZERA BAT, ATZERA BI”, edo "ATZERAKA", mugimendua
jarraitutasunez egin dezaten nahi badugu, borroka egitean behar duten
mugimendu arina ikasteko.

Bi mugimendu horiek ikasten dituztenean, biak nahasirik egin ditzakete, aurrerantz eta
atzeraka ibiltzen ikas dezaten.
Adibidez:
-

AURRERA, AURRERA BI, ATZERA, ATZERA BI, AURRERA, ATZERA.

-

AURRERANTZ, ATZERAKA, AURRERANTZ, ATZERAKA.

Erritmoa aldatuz joan gaitezke, ikasleek atzeraka eta aurrerantzko mugimendu gehiago
egin ditzaten. Guk nahi dugun moduan.
Behin mugimendu horiek ikasitakoan, binakako lehenengo ariketa egin daiteke; era
horretan, lehenengo “borrokari” ekingo diote, edo borrokan egin beharreko
mugimenduak antzeratuko dituzte.
Ariketa oso ona da mugimenduen arintasuna lantzeko, bai erasotzean, bai defentsa
egitean; gainera, aurrean aurkari bat izaten ohitu behar dute.
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-

Ikasleak bi ilaratan kokatuko dira, binaka, bata bestearen aurrean. Irakasleak
adierazten duenean, ilara batekoek eraso egingo dute, eta aurkaria eskuz ukitzen
saiatuko dira; aurkariek, ukitua ez izateko, alde egingo dute atzeraka. Irakasleak
“ALDATU” esaten duenean, edo aurrez zehaztutako keinua egitean –txilibituaz,
kolpe bat, eta abar–, ekintza aldatuko dute, hau da, atzeraka joan direnak izango
dira orain aurrerantz doazenak eta eraso egiten dutenak, eta aurrerantz joan
direnak orain atzeraka joango dira, ukituak ez izateko. Berriz alda daiteke, eta
horrela jarraituko dugu nahi dugun arte. Egokiena ariketa pixka batean egitea da,
gero geldiaraztea, berriro erne jarreran kokatzea, eta erasotzen hastea lehenengo
aldiz defentsan aritu direnak.

* Aldaketak ariketari ekin baino lehen azaldu behar dira, denak “erne” jarreran
daudenean. Ariketa bi aldiz egingo dugu, aldi bakoitzean ilara bat hasiko dela;
gero, geldiaraziko ditugu eta abaguneaz baliatuko gara eskrimako jokalekuaren
neurriak azaltzeko, era horretan, hobeto ulertuko dute zergatik mugitu behar diren
aurrerantz eta atzeraka.

Mugimendu horiek egin eta gero, hirugarren mugimendua, eta oraingoz azkena, ikasiko
dute.

3. OLDARTU
Oldartzea defentsarako ekintzarik garrantzitsuena da, eta gure zangoek zabalerarik
handiena eratzen dute mugimendu honetan. Hiru urratsetan gauzatuko dugu
mugimendua.
Betiere erne jarreratik hasita:
1. Arma duen besoa, aurrekoa, luzatuko dugu.
2. Oinaren punta altxatuko dugu, orpoa lurrean dugula gidatzeko eta bidea
irekitzeko.
3. “Oldartu” esatean, oina aurreratuko dugu pilota bati ostikoa emango bagenio
bezala; gero, oina behera eramango dugu, lurrean lehendabizi orpoa eta oinazpia
jarrita; belauna tolesturik egongo da orpoaren gainetik, izterrarekiko eta
zangoarekiko 90 graduko angelua eginda; atzeko zangoa luzaturik geratuko da eta
gorputza tente.
Hasieran, ikasle guztiak aurrerantz makurtuko dute gorputza, baina batzuek hobeto
egingo dute mugimendua. Komenigarria da une batez “oldartu” jarreran uztea, beren
buruari begiratzeko, eta egiten ari diren akatsak zeintzuk diren ohartzeko.
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Hauek izaten dira akats ohikoenak:
-

Gorputza desorekatzea.

-

Atzeko zangoa luzatu gabe uztea.

-

Oldartzean gorputz osoa mugitzea, igerilekura jauzi egingo balute bezala.

-

Atzeko zangoa jasotzea aurrekoarekin elkartzeko; era horretan, zangoen arteko
distantzia handiena eragozten dute eta oreka galtzea eragiten dute.

4. “ERNE” JARRERARA ITZULTZEA
Oldartu eta gero "erne" jarrerara itzuliko gara; horretarako, aurreko zangoa jaso behar
dugu, atzekoa tolesten dugun bitartean, "erne” jarreran geratzeko. Arma duen besoa
jasoko dugu “erne” jarreran geratzeko.
Ikasleek mugimendu horiek ikasten dituztenean, denak nahasirik egin ditzakete.
Adibidez:
-

AURRERA, ATZERA, OLDARTU

-

AURRERA ETA OLDARTU

-

AURRERA BI, ATZERA BI, OLDARTU, AURRERA ETA OLDARTU.

Nahi dugun bezala nahas ditzakegu mugimenduak, presarik gabe, ikasleek mugimendu
guztiak ondo ikas ditzaten.
Oso garrantzitsua da mugimenduak ondo ikastea, borrokaren zati garrantzitsua direlako,
eta gero, ariketa gehienak mugimenduetan oinarrituta egongo dira.

8.1.3 ARMA ERABILTZEA
Ikasleek mugitzen ikasi dutenean, arma nola hartzen den ikasiko dute. Bakoitzak bere
“arma” hartu behar du, eta azaldu behar zaie erabili behar duten armari ez zaiola indar
handiegiz heldu behar, ezta estutu ere.
Jarrera, marrazkian ikus daitekeen bezala, honako hau da:
Hatz lodia eta hatz erakuslea erabiliz, armari heldulekutik helduko diogu (heldulekua
zinta zuriz markatuta dago), era honetan: erpurua sorbatzaren aurkako aldean ipini behar
da (sorbatza zinta beltzez markatuta dago), eta hatz erakuslearen lehenengo falangea
“pintza” eginez kokatuko dugu. Gainontzeko hiru hatzek armari eusten diote kolpeari
indarra emateko eta kolpea gelditzean ere indarra izateko, bi hatzez bakarrik eutsiz gero,
arma eroriko bailitzateke.
Nahiz izanez gero, ikasleei adibide hau jarri: armari heltzea txoritxo bat hartzea
bezalakoa da, “ez zaio gogor heldu behar, ito egin daitekeelako, ezta arinegi ere, ihes
egin dezakeelako”.
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GAIZKI HARTUTA

ONGI HARTUTA

8.1.4 ESKUAREN JARRERAK
Arma hartzen ikasi eta gero, ikasleak “erne” jarreran ipiniko dira gure aurrean, eta
geldiketa egiteko oinarrizko jarrerak ikasiko ditugu. Jarrera horiek ikastaro txiki honetan
burutuko ditugun ariketak egiteko eta defentsa-sistema prestatzeko lagungarri izango
zaizkigu.
Ikasleei geldiketak errazago azaldu ahal izateko, esan diezaiekegu gorputza karratu bat
balitz bezala irudikatzeko. Karratuak gerrian du oinarria, eta bururaino iristen da (ikus
irudia), eta karratuaren alde bakoitza beren armarekin defendatu behar dute.
Garrantzitsuena eskuineko aldea, ezkerreko aldea eta burua dira; zangoek balio ez
dutenez, ez da beharrezkoa horiek babestea.
Ikasleek geldiketak eta jarrerak irudikatzeko modu egokia da hori.
“Erne” jarreran daudela, eskuak duen jarrera HIRUGARRENA dela esango diegu, eta
horrela ipinita, eskuineko alde osoa babesten duela, eskuinak direnentzat, eta ezkerrekoa,
ezkerrak direnentzat. Kontrako aldea nola babestu behar den erakusteko, galde
diezaiekegu “nola babestuko zenukete beste aldera erasoa joz gero?”, eta aldi berean,
eraso-keinua egingo dugu gure armarekin. Era horretan ikusiko dugu ikasleek nola
erantzuten duten, eta nork irudikatzen duen ondo gorago aipatutako karratua. Hala,
ikasleek naturaltasunez aurki dezakete jarrera zuzena, berez, nola egin behar den
pentsatuta. Nolanahi ere, mugimendua azalduko diegu, egin ez dutenei edo ondo egin ez
dutenei era zuzena erakusteko. Honela egin behar da mugimendu hori: besaurrea babesik
gabe dagoen alderantz mugitu behar da, ukondoa tolestuta dugula eta sorbatza
erakutsirik, gorputza babestuta egon arte; ez dira gelditu behar eskua gorputzaren erdian
daukatela. Mugimendu hori LAUGARREN jarrera da. Ikus daitekeen bezala, alboko
geldiketa da, albo batetik bestera egiten dena.
Ikasleek hainbat aldiz errepikatuko dituzte mugimenduak, HIRUGARRENETIK
LAUGARRENERA, alboko mugimendu hori ondo ikas dezaten.
Azken jarrera azaltzeko, galde diezaiekegu “zer egin burura erasoa joz gero?”, eta horrela
ikusiko dugu nola erantzuten duten. Gehienek jarrera zuzena hartzen dute, naturalena eta
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logikoena delako. Behar izanez gero, zuzenketak egingo dira. Akats ohikoena geldiketa
besoa luzaturik egitea da. Esan behar zaie besoak 90 graduko angelua eratu behar duela
ukondoarekin, eta sableak ere 90 graduko angelua egin behar duela eskuarekin,
marrazkian ikusten den bezala. BOSGARREN jarrera da hori. Geldiketa bertikala.
Hainbat aldiz errepikatuko dira, HIRUGARRENA, BOSGARRENA, eta gero hiruak
nahastuta egingo dira, ikasleek eskuaren jarrerak pixkanaka ikas ditzaten. Adibidez:
HIRUGARRENA,
LAUGARRENA,
HIRUGARRENA,
HIRUGARRENA, BOSGARRENA, LAUGARRENA.

BOSGARRENA,

Hiru puntu dira espazioan, eta puntu horietara zuzendu behar dira, geldiketa lortzeko.

8.1.5. ERASOAK
Defendatzeko mugimenduak ikasi eta gero, ERASOAK nola egiten diren azalduko dugu.
Eraso-ekintzaren helburua aurkaria ukitzea da. Gerritik gora gorputz-enbor osoan uki
daiteke, baina guk itu batzuk zehaztuko ditugu, arma zuzentzen, indarra kontrolatzen eta
ukitzen lagunduko digutenak, eta hurrengo ariketak egiteko baliagarri izango
zaizkigunak.
Ituak ondo bistaratzeko, gorputza bi irudizko lerroren bidez banatuko dugu. Lerro bat
lepoaren eta sorbalden parean, horizontalean, eta beste lerro bertikal bat, gorputza erditik
zeharkatzen duena (ikus irudia). Horrela, hiru zati izango ditugu: eskuinekoa, ezkerrekoa
eta goikoa.
Hauek dira ukitu behar diren ituak:
• Burua
• Irudia, Alboa
• Kontrako sorbalda

• Goiko aldea
• Eskuineko aldea
• Ezkerreko aldea
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Saio hauetan ez dugu armaren puntaz itua jotzen ikasiko; beste alde batetik, ikasleek
senez erabiltzen dute eraso hori.
Lehendabizi, ituak lekuan bertan landuko ditugu. Ikasleek defentsako jarrerak ezagutzen
dituzte jadanik –3.a, 4.a eta 5.a–, eta jarrera horiek hartzea lagungarria izango da ikasleek
aurkakoari ituak babesik gabe uzteko.
Ikus dezagun orain zeintzuk diren egin beharreko ekintzak, eta gero ariketak beren
ordenaren arabera irakatsiko ditugu, ikasleek erasoak jo ditzaten.

8.1.6. LEKU ALDATU GABE
Ikasleak binaka jarriko dira, aurrez aurre, ukitzeko distantzian. Distantzia hori lortzeko,
bi ikasleek besoa eta arma gisa erabiltzen duten egunkaria luzatuko dituzte aurrerantz, eta
elkarrengana hurbilduko dira, bestearen burua ukitu arte. Orduan geldituko dira eta besoa
jasoko dute, "erne" jarrera hartzeko.
Oso garrantzitsua da ukitzeko distantzia kontzeptua argi geratzea, ariketa guztietan
erabiliko dugulako gure eskrimalariek egin behar dituzten ekintzen hasieran kokapen
egokia izateko.

Irudia: ukitzeko distantzia hartzen

Ikasleak binaka jarrita, ukitzeko distantzian, lehenengo erasoari ekingo diogu:
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1. ERASOA BURURA:
Irakaslea albo batean kokatuko da, ikasleek eratutako bi ilarak ikusi eta ikasleak
kontrolatu eta zuzendu ahal izateko; era horretan kokaturik, gainera, ikasleak ariketa nola
egin eta garatzen den ikusiko du, eta erasoa nortzuk egingo duten adieraziko du.
Aurkariak hirugarren jarreran jarraituko du, eta besteari bera ukitzen utziko dio.
Irakasleak ekintza ikasle batekin ari dela azalduko du, ikasle guztiek ikusteko moduan.
“Erne” jarreran ipinita, besoa aurrerantz luzatuko dugu, arma aurrerantz zuzenduta, eta
aurkariaren burua ukituko dugu leuntasunez, erdian. Eskua ez da sorbaldaren gainetik
egongo, eta armari hatzez helduko diogu; ukitua hatz lodiaren eta eskumuturraren
mugimendu batez egingo dugu. Ukitu eta gero, besoa eta arma jaso eta hasierako jarreran
ipiniko ditugu.
Erasoak irakasleak agintzen duenean joko dira. “Eraso burura” esaten duenean, hasieran
adierazi duen ilarako ikasle guztiek burura erasoko dute, azaldu dugun bezala. Ondoren,
irakasleak agintzen duenean, aurkakoek erasoa joko dute.
Ilara bakoitzak 5 aldiz egingo du ariketa.

2. ERASOA IRUDIRA:
Irakasleak defendatzen ari diren ikasleei aginduko die LAUGARREN jarreran ipintzeko;
era horretan, belarria eta hurrengo itua babesik gabe geratuko zaizkie. Burura egindako
erasoan bezala, ekintza nola egiten den azalduko du.
“Erne” jarreran ipinita, eskumuturra biratuko dugu eta, armadun besoa luzatuta,
aurkakoaren belarria ukituko dugu; eskuina bada, eskuineko belarria, eta ezkerra bada,
ezkerreko belarria. Eskua ez da sorbaldaren gainetik egongo, eta armari hatzez helduko
diogu; ukitua hatz lodiaren eta eskumuturraren mugimendu batez egingo dugu. Ukitu eta
gero, besoa eta arma jaso eta hasierako jarreran ipiniko ditugu.
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•

IKUSTEN BADUGU ARRISKUA EGON DAITEKEELA, ESAN AHAL
IZANGO DIEGU
SORBALDA
UKITZEKO
BELARRIA
UKITU
BEHARREAN.

•

OSO GARRANTZITSUA ARMA KONTROLATZEA. IZAN ERE,
KARETARIK EZ DAUKATE. MANTSO, BATEZ ERE IKUS DEZATEN
ITUA BADELA ETA ESGRIMAKO MATERIALAREKIN ERASO EGIN
DEZAKETELA.

•

ITU HORIEK AHALIK ETA GUTXIEN ERABILIKO DITUGU IKUSIKO
DUGUN BEZALA. GELDITU-ERASO ARIKETETAN GORPUTZA
UKITUKO DUGU.

3. ERASOA ALBORA:
Irudira egindako erasoan eskuak zuen jarrera bera eta ukitzeko modu bera izango dira,
baina belarria ukitu beharrean, arma aurkariaren armadun besoaren albora zuzenduko
dugu.
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4. ERASOA KONTRAKO SORBALDARA:
Eraso hau bularraldera zuzenduta dago, armarik ez duen besoaren aldean. Eskumuturra
barrurantz biratu behar dugu, bira laurden bat, eta arma kokatuko dugu besoa luzatzean
sorbatzez kontrako sorbalda ukitzeko moduan. Eskua ez da sorbaldaren gainetik egongo,
eta armari hatzez helduko diogu; ukitua hatz lodiaren eta eskumuturraren mugimendu
batez egingo dugu. Ukitu eta gero, besoa eta arma jaso eta hasierako jarreran ipiniko
ditugu.

Hau da ariketen ordena, laburtuta:
Bi ikasleak “erne” jarreran hasiko dira
A IKASLEA

B IKASLEA

Erasoa burura

Laugarren jarrera hartuko du

Erasoa irudira

Bosgarren jarrera hartuko du

Erasoa albora

Hirugarren jarrera hartuko du

Erasoa kontrako sorbaldara
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A ikaslea: erasoa burura

B ikaslea: Laugarrenera doa

A ikaslea: erasoa irudira

B ikaslea: Bosgarrenera doa
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A ikaslea: erasoa hegalera

B ikaslea: Hirugarrenera doa

A ikaslea: erasoa trabesoira
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8.2. BIGARREN SAIOA
Helburu didaktikoak:
-

Mugimenduak berrikustea, ikasleek beregana ditzaten.
Distantzia eta erritmo-aldaketaz ohartzea. Bien taktika azaltzea.

Materiala:
-

Sableak
Eskularruak

8.2.1. HASIERAKO FASEA (10 min)
“Sablearen gainetik jauzi egitea”. Ikasleak lasterka ibiliko dira laukizuzen baten
barruan. Ikasle batek, “ebakitzaileak”, sableak garaiera txikian mantenduko du, eta
besteek gainetik salto egin behar dute. Hasieran, ebakitzailea geldirik egongo da; gero,
aurrera eta atzera joango da, ikaskideen zangoak moztu nahiko balitu bezala, eta
ikaskideek jauzi egin beharko dute hori saihesteko.
Joko honen bidez, ekintza baten aurrean ikasleek duten erreakzio-abiadura lantzen dugu.
“Azeriaren buztana”. Bikoteka. Eskularrua bizkarrean jarri behar dute, gerrialdean, erdia
galtzen barruan eta erdia kanpoan. Helburua aurkakoari eskularrua kentzea da, eta
bakoitza bere eskularrua mantentzen saiatzea.
Aukerakoa da ikasle guztiak elkarren aurka aritzea edo talde handitan; eskularru gehien
dituena izango da irabazlea.

8.2.2. FASE NAGUSIA (40 min.)
Helburua: distantzia azaltzea
Distantzia funtsezko kontzeptua da borrokako kirol guztietan, eta bereziki eskriman;
distantziak aukera eskaintzen du bakoitzak ukitzeko, eta bakoitza ukitua ez izateko.
Eskriman, aurkakoarekin mantentzen den distantzia “oldartu” jarreran hartzen dena da.
Jarraian azalduko ditugun ariketen helburua koordinazioa da, aurkakoa ikusten ikastea,
hau da, egin nahi duenaz –eraso egin nahi duen, edo defendatu nahi duen– ohartzea, oin
eta zangoei begiratu gabe eta, aitzitik, arintasunez mugitzen garen eta aurkaria
kontrolatzen dugun bitartean; izan ere, horrela mugitu beharko dugu borrokaldietan.
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8.2.3 MUGIMENDUAK (20 min.)
“Gidaria”
Ikasle guztiak ilaran kokatuko dira. Irakaslea aurrean jarriko da eta gidaria izango da,
aurrera edo atzera joanez. Ikasleek irakasleari jarraituko diote distantzia mantenduta.
Irakasleak atzera egiten badu, ikasleak aurrera joango dira. Irakasleak aurrera egiten
badu, ikasleak atzera joango dira. Irakasleak ez du ezer esan behar. Jarrerak orokorrean
zuzen ditzake: zangoen tolesdura, gorputzaren desoreka, eta abar, baina ikasleek
irakaslea nola mugitzen den –aurrerantz edo atzerantz– ikusi behar dute.
Hasieran, komenigarria da aurrera soilik edo atzera soilik mugitzea, mugimendu horiek
zuzentzeko eta ikasleek nola egiten duten ikusteko. Gero, jarraitutasunez mugi gaitezke,
mugimenduaren arintasuna lantzeko. Mugimenduen erritmoa alda daiteke, ikasleek ere
aldatzeko eta erritmo-aldaketa lantzeko, izan ere, borrokan ez gara beti abiadura beraz
mugituko. Erritmo-aldaketa ugari egin ohi dira, aurkaria ustekabean harrapatzeko.
“Gidariak agintzen du”
Aurreko ariketa bera da, baina gidariak keinu batez agintzen duenean –eskua ireki, txaloa
jo, eta abar–, ikasleek ekintza bat egin beharko dute: oldartu, aurrera-oldartu, edo jadanik
ikasi dituzten mugimenduak nahastuta.
BINAKA
Ariketa mota honetan, irakasleak hobeto kontrola eta zuzen ditzake ikasleak. Ikasleak
gidariaren eginkizunean txandakatuko dira, irakasleak aginduta.
1. Ikasle batek gidariarena egingo du eta ikaskideak jarraitu egingo dio, taldekako
ariketetan irakaslearekin egin duten bezala. Gidariarentzat zein beste
bikotekidearentzat garrantzitsua da mugimendu zuzenak egitea, eta aurrerantz
zein atzerakako mugimenduak ondo egitea.
2. Ariketari ekin baino lehen, ikasleak, binaka, "oldartu" jarrerako distantzian
kokatuko dira. Gidariak, mugitzean, eskua itxita edukiko du, eta irekitzen
duenean, besteak "oldartu" mugimendua egingo du eta eskua ukitu beharko dio
gidariari. Oldartzean gidaria gaindituz gero, ikasleak elkarrengandik hurbilegi
kokatu dira; eskua ukitzera iritsi ezean, elkarrengandik urrutiegi kokatu dira.
Helburua jarraitzaileak gidariarekin distantzia mantentzea da.
3. Gidariak eskularrua du. Eskularrua jaurtitzen duenean, bikotekideak oldartzeko
mugimendua egin eta eskularrua jaso behar du lurrera iritsi baino lehen.
3. bis. Hiruko taldeak osatuko dira. Bat gidaria izango da eta bi eskularru izango
ditu; beste biek jarraitu egingo diote distantzia mantendurik, bakoitza esku bati
adi. Gidariak eskularrua jaurtitzen duenean, bikotekideek oldartzeko mugimendua
egin eta eskularrua jaso beharko du. Gidariak eskularruak banaka edo biak batera
jaurti ditzake.
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Ariketa honen bidez, distantziaz gain, eskularruaren estimuluaren aurrean
ikasleek duten erantzuteko abiadura ere lantzen dugu.

8.2.4. MUGIMENDUAK ARMAZ (20 min.)
Helburuak:
-

Erasoak eta ituak berrikustea, arma kontrolatzeko.
Borrokaren arauak azaltzea.
Defentsa-sistema. Geldiketa eta erantzuna.

Ariketa guztiak binaka egiten dira.
“Itu-segida” Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak agintzen duenean, ilara bateko
ikasleek irakasleak adierazitako itura erasoa joko dute, eta beste ilarako ikasleek ukitzen
utziko diete. Defendatzen ari direnek agerian utziko dute hurrengo itua. Irakasleak
agintzen duenean, besteek eraso egingo dute berriz, eta horrela jarraituko dute itu guztiak
ukitu arte. Ilara bakoitzeko bi itu-segida osatuko du.

BORROKAREN ARAUAK
Ikus ditzagun borroka baten arauak modu errazean. Ariketatan, arau horiek progresiboki
erabiltzen joango gara.
Sablea konbentziozko arma da, floretea bezala; hau da, arau batzuk ditu non ukitzea
tiratzaile bati edo besteari ematen zaion egin duen ekintzaren arabera.
Arauak errazak dira: erasora doanak dauka arrazoia, lehentasuna. Erasoa egiten duenak
ukitzen badu bere puntua da; besteak lehentasuna kendu behar dio bestearen erasoa
geldituz edo kale egin dezan eraginez, distantzian motz utziz; horrela lehentasuna hartzen
du eta erasoa egin dezake. Horiek dira oinarrizko arauak. Badira zehaztapen batzuk,
ekintzak aztertu ahala ikusiko ditugunak.
Ikasleari azaltzeko, futbola bezalako kirol baten adibidea jar dezakegu.
Baloia duen taldeak dauka lehentasuna; talde horrek sartu behar du gola. Zer
egin behar du beste taldeak? Baloia lapurtzen saiatu, atezainak baloia geldituta
edo presioa eginez gaizki botatzeko, edo baloiaren jabe eginda. Defentsan
zegoen taldeak zer egiten du balioa lapurtu eta gero? Erasora doa. Eta zer
egiten du besteak? Atzera, ahalik eta azkarren defentsan jartzeko. Baliorik
gabe ez dauka erasoak zentzurik. Aurrelaria atean sar daiteke baliorik gabe,
baina ez du balio; ez dauka lehentasuna.
Laburbilduz: lehentasuna duen aurkariak ukitu behar du irabazteko.
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“GELDIKETA ETA ERANTZUNA”
“GELDIKETA BAT EGIN ETA GERO, ERANTZUN BAT JASOTZEN DA BETI”
Funtsezkoa da ikasleek axioma hori argi izatea. Izan ere, borrokan hastean, erasoa
gelditzea eta ez erantzutea akatsik ohikoenetako bat da. Logikoa da, kolpea saihestu eta
gero, jotzen saiatzea; hala ere, ikasleei gogorarazi behar diegu arauak daudela, e eta
diotela erasoak duela arrazoia; erasoa gelditu egin behar da eta, ondoren, erantzun, jada
gurea baita arrazoia. Gelditu eta erantzun, nik ukitu dut, nahiz eta aurkakoak gero ukitu.
Borrokan ari garela nora erasoko diguten jakiteko, aurkakoaren armaren ahoan arreta
ipini behar da.

ARIKETAK:
“Geldiketa laugarrenean”. Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak agintzen
duenean, ilara bateko ikasleek bularrera erasoko dute, eta beste ilarako ikasleek
LAUGARREN jarrera hartuta, erantzun egingo dute, trabesoira zuzenduta.

“Geldiketa laugarrenean aurrerantz”. Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak
agintzen duenean, ilara bateko ikasleek trabesoira erasoko dute, aurrerantz doazela, eta
beste ilarako ikasleek LAUGARREN jarrera hartuta, erantzun egingo dute, trabesoira
zuzenduta. Gero, atzeraka joango dira, distantzia mantentzeko eta aurkariek ekintza
errepikatu ahal izateko.
“Geldiketa laugarrenean, erasoaren aurrean". Aurrera joateko distantzian, ilara bat
aurrerantz joango da, beste ilara atzeraka joango da, distantzia mantenduz; irakasleak
“ERASO” esaten duenean, aurrerantz doazenak oldartu egingo dira trabesoira; aurkariak
bertan geldituko dira, LAUGARREN jarrera hartu eta erantzun egingo diete. Aurrerantz
jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek ekintzak aldatuko
dituzte.
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“Geldiketa laugarrenean, ezusteko erasoaren aurrean". Aurrera joateko
distantzian, ilara bat aurrerantz joango da, beste ilara atzeraka joango da, distantzia
mantenduz; aurrerantz doazenek, nahi dutenean, ERASO egingo dute trabesoira
“oldartu” jarrera hartuta; aurkariak bertan geldituko dira, LAUGARREN jarrera hartu eta
erantzun egingo diete. Aurrerantz jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino,
eta ilarek ekintzak aldatuko dituzte.
Ariketa honen bidez, borrokan erantzuteko abiadura lantzen dugu, ikasleek nora eraso
egingo dieten jakin arren ez baitakite noiz. Borrokan ari direnean ez diete horrelakorik
esango, eta erreakzionatu egin beharko dute.
“Geldiketa Bosgarrenean”. Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak agintzen
duenean, ilara batek burura erasoko du, eta beste ilarak BOSGARREN jarrera hartuta,
erantzun egingo du, eta hegalera edo trabesoira edo gorputzaren albora eraso eginez.

“Geldiketa Bosgarrenean aurrerantz”. Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak
agintzen duenean, ilara bateko ikasleek bururara eraso egingo dute aurrerantz doazela,
eta beste ilarako ikasleek BOSGARREN jarrera hartuta, erantzun egingo dute, hegalera
edo trabesaoira zuzenduta. Gero, atzeraka joango dira, distantzia mantentzeko eta
aurkariek ekintza errepikatu ahal izateko.
“Geldiketa Bosgarrenean erasoaren aurrean”. Aurrera joateko distantzian, ilara bat
aurrerantz joango da, beste ilara atzeraka joango da, distantzia mantenduz; irakasleak
“ERASO” esaten duenean, aurrerantz doazenak oldartu egingo dira burura; aurkariak
bertan geldituko dira, BOSGARREN jarrera hartu eta erantzun egingo diete. Aurrerantz
jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek ekintzak aldatuko
dituzte.
“Geldiketa Bosgarrenean ezusteko erasoaren aurrean”. Aurrera joateko
distantzian, ilara bat aurrerantz joango da, beste ilara atzeraka joango da, distantzia
mantenduz; aurrerantz doazenek, nahi dutenean, eraso egingo dute Burura, “oldartu”
jarrera hartuta; aurkariak bertan geldituko dira, BOSGARREN jarrera hartu eta erantzun
egingo diete. Aurrerantz jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek
ekintzak aldatuko dituzte.
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Ariketa honen bidez, borrokan erantzuteko abiadura lantzen dugu, ikasleek nora eraso
egingo dieten jakin arren ez baitakite noiz. Borrokan ari direnean ez diete horrelakorik
esango, eta erreakzionatu egin behar dute.
“Erasoa itu ezezagunera”. Aurrera joateko distantzian, ilara bat aurrerantz joango da,
beste ilara atzeraka joango da, distantzia mantenduz; aurrerantz doazenek, nahi dutenean,
ERASO egingo dute nahi duten lekura, “oldartu” jarrera hartuta; aurkariak bertan
geratuko dira, erasoa geldituko dute eta erantzun egingo diete. Aurrerantz jarraituko dute
jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek ekintzak aldatuko dituzte.
Ariketa honen bidez, aurreko ariketan baino goragoko maila bat lantzen dugu, ikasleek
nora eraso egingo dieten jakin arren ez baitakite noiz. Borrokan ari direnean ez diete
horrelakorik esango. Ikasleak dauden distantzian, erasoa ikusteko astia dute. Arin-arin
erreakzionatu behar dute. Hasieran, oso garrantzitsua da ariketa oso azkar ez egitea,
helburua baita ikasleek erasoa nondik datorren asmatzen ikastea eta erasoa defendatzeko
erreakzionatzea. Ikasleek konfiantza hartu eta ikusteko eta erantzuteko ekintza
automatizatu ahala, ariketaren erritmoa azkartu ahal izango da.

8.2.5 AZKEN FASEA (10 min.)
BORROKALDIA
1. Borrokaldia egingo da, lehentasuna beti batek duela. Erasoaren hasieran,
aurkariak defendatzeko era aurkitu behar du, gero eraso ahal izateko. Ikasleek
egitekoak trukatuko dituzte, bakoitzak ariketa bost aldiz egingo du.
2. Egitekoa trukatuko dute, aurkaria bestea izan dadin.
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8.3. HIRUGARREN SAIOA
Helburuak:
-

Distantzia eta borrokaren plangintza.
Eskrima-denbora bilatzea, erasoa egiteko.
Erantzunaren erantzuna

Materiala:
-

Arma
Eskularrua
Soka bat

8.3.1. HASIERAKO FASEA
“Eskularrua”
Joko hau erraz egoki daiteke, gure helburua den eskriman ikastean baliatu ahal izateko.
Hasieran, ikasleak ohiko jokoan bezala kokatuko dira, bi ilaratan, bata bestearen parean,
erdian egongo den eskularrutik distantzia berean. Ilara bakoitzeko jokalari bakoitzari
zenbaki bat esleituko zaio, zenbakiak gurutzaturik egongo direla, horrela, jokalari
bakoitzak jakingo du zein den bere aurkaria. Irakasleak zenbakia esaten duenean, lasterka
irten behar dute eskularrua hartzera, eta nork bere jokalekuaren alderdira eraman behar
du, harrapatua izan gabe. Bi jokalariak eskularrua dagoen lekura iristen direnean, elkarri
begiratu eta elkar aztertuko dute, eta, eskrimako borrokaldi batean bezala, eskularrua
hartzeko eta aurkaria ezustean utzita korrika alde egiteko unea eta denbora sentitu
beharko dituzte.
Hautabideak:
-

Aldi berean bi edo hiru zenbaki esan daitezke; hala ere, jokalari bakoitza bere
aurkako zenbakiaren atzetik joan ahal izango da; adibidez, 1, 2 eta 3 zenbakiak
esanez gero, 1 zenbakia duena harrapatzen saiatu ahal izango da soilik 1 zenbakia
duen aurkaria, eta abar. Zenbakiak gurutzatuta daudenez, jokalariek badakite
noren atzetik joan behar duten.

-

Jolas bera egin daiteke aurrerantz eta atzeraka doazela.

“Soka pasatzea”
Jolas honen bidez ere, erasotzeko asti eta une egokia bilatzea lantzen da; horrez gain,
zangoen erritmo-aldaketa ere lantzen da, borrokan funtsezkoa baita aurkaria ezustean
harrapatzeko.
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Ikasleek lasterka egingo dute laukizuzen baten barruan, eta irakasleak eta ikasle batek
sokari eragingo diote, laukizuzenaren albo batean. Ikasleak lasterka hurbilduko dira, soka
pasatzeko sokak ikasleak ukitu gabe, eta soka gainditzen dutenean, lasterka jarraituko
dute. Sokak norbait ukitzen badu, sokari eragingo dio une horretan ari den ikaskidearen
ordez. EZIN dira sokaren aurrean gelditu unea aurkitu arte, unea sokarantz lasterka
doazenean bilatu behar dute. Horregatik, onena mantso joatea da, eta une egokian
erritmoa aldatzea.
Ariketa hau oso egokia da ikasleak erasotzeko distantzia eta unea zehazten ohitzeko;
sokara gehiegi hurbilduz gero, sokak jo egingo du ikaslea, eta jo egingo du, baita ere,
berandu sartzen denean –"erantzunaren erantzuna"–. Erasotzeko unea eta distantzia
aurkitu behar da.

8.3.2. FASE NAGUSIA (40 min.)
Helburua:
-

Distantzia lantzea
Erritmoa aldatzea
Erasotzeko unea zehaztea eta defentsari adi egotea

8.3.3. MUGIMENDUAK
IRAKASLEAK GIDATUTA (5 min)
Irakasleak ozenki adieraziko du zeintzuk diren egin behar dituzten mugimenduak:
Aurrera, atzera, oldartu; aurrera eta oldartu; aurrera bi, mugimendu jarraitua, erritmoa
aldatu.
BINAKA
1. Gidariak eskua luzatuta edukiko du, ahurra gora begira; bikotekideak bere eskua,
luzatuta, gainean ipiniko du, ahurra behera begira.
Gidaria mugitu egingo da, eta bikotekideak ere mugitu behar du, bere eskua
bestearen eskuaren gainean duela. Bikotekidea bi aldiz aldatuko da, egitekoa
trukatu eta gero.
2. Ariketa honetan, oin edo zangoei begiratu gabe mugituko dira jadanik ikasleak;
bikotekideari bakarrik begiratuko diote, zer egingo duen asmatzeko. Ariketaren
bidez, erasoaren eta defentsaren kontzeptuak bereganatzen hasiko dira.
Aurreko ariketan bezala, gidariak eskua luzatuta edukiko du, ahurra gora begira;
bikotekideak bere eskua, luzatuta, gainean ipiniko du, ahurra behera begira.
Gidaria mugitu egingo da, eta bikotekideak ere mugitu behar du. Gidariak nahi
duenean, eraso egingo du. Nola ordea? Honela: Bere eskuaz aurkariaren eskua
joko du, eskuak berotzeko ohiko jokoa da, haur guztiez ezagutzen dutena,
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eskrimara egokituta. Eraso egin duenak ukitu egiten badu, agintea mantenduko
du. Aurkaria defentsaren jarreran egongo da, eta adi-adi egon beharko du, erasoa
datorrenean eskua kentzeko eta gidariak bera ez jotzeko; hori lortzen badu, bera
izango da agintea duena. Era horretan, agintean trukatuko dira.
Ariketa honen bidez, erasotzeko eta aurkaria ezustean harrapatzeko unerik
egokiena bilatzen ikasten da, ukitu eta agintzen jarraitu ahal izateko. Defendatzen
ari denak adi-adi egon behar du eskua kentzeko, besteak ez jotzeko eta agintea
izateko. Hala, borroka sortzen da, eta borroka horren bidez erasoa eta defentsa
landuko ditugu. Aurkaria bi aldiz aldatuko da.
3. Aurreko ariketa bezalakoa da, baina hiruko taldeak osaturik. Bat gidaria izango
da eta bi eskuak luzatuta edukiko ditu, ahurrak gora; beste biak adi-adi egongo
dira, eskuei begira, distantzia mantendurik. Gidariak eraso egiten duenean,
defendatzen ari denak eskua kendu behar du. Ariketa honen zailtasuna da gidariak
bati, besteari edo biei aldi berean eraso diezaiekeela. Erasoren batean kale eginez
gero, defendatzen ari dena izango da agintea duena. Biei erasoz gero eta batekin
kale eginez gero, hori izango da agintea duena. Bien kasuan kale eginez gero,
lehen agintea gutxiagotan izan duena izango da agintaria.

8.3.4. MUGIMENDUAK ARMAZ
Helburuak:
-

Erantzunaren erantzuna irakastea eta erabiltzea.
Borrokan erabiltzea.

Erantzunaren erantzuna eraso-ekintza da, aurkakoaren erantzuna gelditu eta gero
gauzatzen dena.
Erantzunaren erantzuna gertatzen da baten erasoa gelditu eta erantzutean berriro
gelditzen eta erantzuten denean.
Ariketa guztiak binaka egiten dira.
ERANTZUNAREN ERANTZUNA
“GURE ERASOA GELDITZEN DUTENEAN,
BERRIZ GELDITU BEHAR DUGU, BETI”
Funtsezkoa da ikasleek axioma hori argi izatea. Izan ere, borrokan hastean, hau izaten da
egiten duten akatsik ohikoenetako bat: huts egitean edo aurkakoak gure erasoa gelditzean
blokeatuta geratzea edo erasoarekin jarraitzea; berriz gelditu behar da. Hori logikoa da,
aurreko saioan ikusi dugun bezala jokalari batek geldituz gero, besteak erantzun behar
dio; beraz, gure erasoa gelditzen badute, erantzun egingo digute eta guk eraso hori berriz
gelditu beharko dugu, ukitua ez galtzeko. Hau da, laburbilduta, sableaz egiten den
eskrimaren abezeak dioena:
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“Erasoa gelditzen baduzu, eraso egin behar duzu;
erasoa gelditzen badizute, defendatu behar duzu”
Hori argiago azaltzeko, borrokari ekingo diote irakasleak eta ikasle batek. Irakasleak
ikaslearen burura eraso egingo du; ikasleak erasoa gelditu eta burura erasoz erantzungo
du; irakasleak, bosgarren jarrera hartuta, gelditu egingo du erasoa, eta hau galdetuko die
ikasleei: “Gelditu egin dut, eta ikusi ditugun arauen arabera, nire txanda da. Zer egin
beharko luke berak?”. Era horretan nor egon den adi ikus daiteke, nor bereganatzen ari
den eskrimaren arauen kontzeptuak, nork pentsatzen du logika handiagoz edo jardueran
interes handiz parte hartzen duen.
Oro har, ikasleek erantzungo dute: “defendatu” egin behar duela; “berriz gelditu” behar
du, beraz, eta orduan irakaslearen txanda izango da eta eraso egin ahal izango du. Hori da
erantzunaren erantzuna.
ARIKETAK:
A eta B letrak erabiliko ditugu oraingoan, borrokan ari diren ikasleak adierazteko.

“Erantzunaren erantzuna laugarrenean” Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak
agintzen duenean, “A” ilarak bularrera eraso egingo du, eta “B” ilarak LAUGARREN
jarrera hartuta, erasoa gelditu eta erantzun egingo du, burura zuzenduta. “Ak”
LAUGARRENean geldituko du berriz eta erantzun egingo du, bularrera zuzenduta.
* Ariketa zuzen egiteko, erasotzaileak besoa luzatu behar du; defendatzen ari denak
geldiketa egingo du besoa jasota daukala, eta gero luzatu egingo du erantzun ahal
izateko.
Ikasleek egingo duten akats nagusia izango da geldiketak besoa luzatuta daukatela egitea
eta aurkakoaren armaren bila joatea. Geldiketan, erasoaren zain egon behar da eta erasoa
gelditu dela sentitu.
“Erantzunaren erantzuna bosgarrenean, aurrerantz”. Ukitzeko distantzia hartuta,
eta irakasleak agintzen duenean, “A” ilarak bularrera eraso egingo du, aurrerantz doala,
eta “B” ilarak LAUGARREN jarrera hartuta, erasoa gelditu eta atzeraka doala
erantzungo du, bularrera zuzenduta. “Ak” LAUGARRENean geldituko du berriz erasoa
eta erantzun egingo du aurrerantz doala. Horrela arituko dira txandaka. Ariketa honen
bidez jarraitutasuna lantzen da, arintasuna hartzeko, mugimenduaren mekanizazioa
lortzeko eta taktikaren printzipio hau bereganatzeko: “Erasoa gelditzen baduzu, eraso
egin behar duzu; erasoa gelditzen badizute, defendatu behar duzu”. Hori bereganatzeko,
era honetan azal daiteke: zuk gelditu eta eraso, eta nik defendatu; nik gelditu eta eraso
eta zuk defendatu, eta abar.
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“Erantzunaren erantzuna laugarrenean, erasoaren aurrean”. Aurrera joateko
distantzian, “A” ilara aurrerantz joango da, “B” ilara atzeraka joango da, distantzia
mantenduz; irakasleak “ERASO” esaten duenean, aurrerantz doazenak oldartu egingo
dira bularrera; aurkariak bertan geratuko dira, erasoa geldituko dute LAUGARREN
jarrera hartuta, eta erantzun egingo dute burura zuzenduta. “A” oldartuko da eta,
LAUGARRENean jarrita, berriro gelditu eta erantzun egingo du bularrera zuzenduta.
Aurrerantz jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek ekintzak
aldatuko dituzte.
“Erantzunaren erantzuna laugarrenean”. Ukitzeko distantzia hartuta, eta irakasleak
agintzen duenean, “A” ilarak burura eraso egingo du, eta “B” ilarak LAUGARREN
jarrera hartuta, erasoa gelditu eta erantzun egingo du, bularrera zuzenduta. “Ak”
LAUGARRENean geldituko du berriz eta erantzun egingo du, bularrera zuzenduta.
“Erantzunaren erantzuna laugarrenean, aurrerantz”. Ukitzeko distantzia hartuta,
eta irakasleak agintzen duenean, “A” ilarak burura eraso egingo du, aurrerantz doala, eta
“B” ilarak BOSGARREN jarrera hartuta, erasoa gelditu eta erantzungo du, kontrako
sorbaldara zuzenduta. “Ak” LAUGARRENean geldituko du berriz erasoa eta erantzun
egingo du aurrerantz doala, burura zuzenduta. “Bk” BOSGARRENean geldituko du
berriro eta erantzungo du kontrako sorbaldara zuzenduta. Horrela jarraituko dute
txandaka. Ariketa honen bidez jarraitutasuna lantzen da, arintasuna hartzeko eta
mugimenduaren mekanizazioa lortzeko. Ariketan “Ak” zein “Bk” erantzunaren
erantzunak duen mekanika lantzen dute.
“Erantzunaren erantzuna laugarrenean, erasoaren aurrean”. Aurrera joateko
distantzian, “A” ilara aurrerantz joango da, “B” ilara atzeraka joango da, distantzia
mantenduz; irakasleak “ERASO” esaten duenean, aurrerantz doazenak oldartu egingo
dira burura; aurkariak bertan geratuko dira, erasoa geldituko dute BOSGARREN jarrera
hartuta, eta erantzun egingo dute kontrako sorbaldara zuzenduta. “Ak”,
LAUGARRENean jarrita, berriro gelditu eta erantzun egingo du burura zuzenduta.
Aurrerantz jarraituko dute jokalekuaren edo gelaren bukaeraraino, eta ilarek ekintzak
aldatuko dituzte.
Hori bereganatzeko, era honetan azal daiteke: zuk gelditu eta eraso, eta nik defendatu;
nik gelditu eta eraso eta zuk defendatu, eta abar.

8.3.5. AZKEN FASEA (10 min.)
BORROKALDIA
Borrokaldiak epaile baten kontrolaz egingo ditugu.
Hirunakako taldeak antolatuko ditugu: bik jokatuko dute eta batek epailearena egingo du.
Epaileak hasiera emango dio borrokaldiari: “Erne”, “Prest?”, “AURRERA”; eta
borrokaldi bakoitzean nor hasiko den adieraziko du.
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Norbait ukitua denean, borrokaldia geldiaraziko du, ukitua zenbatu eta jokalariak “erne”
jarreran kokatuko ditu, borrokaldiarekin jarraitzeko.
Irakasleak agintzen duenean, aldatu egingo dira: epailea jokalaria izango da, eta
jokalarietako batek epailearena egingo du.
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8.4.- LAUGARREN SAIOA
Helburuak:
-

Borrokan distantzia taktika gisa erabiltzea
Borroka egitean puntuak zenbatzea
Pasatzea

8.4.1. HASIERAKO FASEA (10 min.)
“Oilo-ama”
Bosteko edo seiko taldeak antolatuko dira. Bat azeri gaiztoa izango da eta beste bat oiloama izango da. Gainontzekoak txitak izango dira, eta oilo-amaren atzetik kokatuko dira
gerritik helduta eta ilara bat eratuta. Azeriak azken txita harrapatu behar du; oilo-amak
hori saihestu behar du eta txita babestu; horretarako, mugitu egingo da eta besoak
zabalduko ditu, hegalak balira bezala, azeriari pasatzen ez uzteko. Azeriak azken txita
harrapatzen duenean –edo irakasleak aldatzeko agintzen duenean–, ikasleak kokalekuz
aldatuko dira. Azeria azken txita izango da orduan; oilo-ama azeria izango da, eta
lehenengo txita oilo-ama.
Txandaka arituko dira horrela, guztiak jolastu arte.

8.4.2. FASE NAGUSIA (40 min.)
-

Distantzia eta borroka arauak erabiltzea
“Motz uztea” kontzeptua ikastea, distantziarekin defendatzea
Taktika eta estrategia erabiltzen hastea

8.4.3. MUGIMENDUAK (20 min.)
“Lagun gidaria”
Ikasleek, ohi bezala, ilara bat eratuko dute. Ikasle batek gidariarena egingo du ikaskideen
aurrean, eta gainontzekoek haien eta gidariaren artean dagoen distantzia mantendu
beharko dute. Gidariak berak aukeratutako keinua egiten duenean, gainontzekoak oldartu
egingo dira, edo aurrera joan eta oldartu egingo dira, eta irakasleak adierazten duen
ekintza egin. Hainbat ikasle txandaka daitezke gidariarena egiteko, baina bakoitzak bere
keinua aukeratuko du, eta ezin dira keinuak errepikatu. Irudimena landu behar da.
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“Aurrera bi eta oldartu”
Helburuak:
Distantziaren zentzua eta erritmoaren aldaketa lantzea, aurkakoa motz uzten ikastea,
estrategiaz baliatzea, ikasleek aurkariak zer egingo duen eta aurkariari zer egin dakiokeen
aurretiaz ikusten ikastea.
Ariketa hau aurrerapauso bat da distantzia lantzeko egin ditugun ariketen artean, eta oso
egokia da, ikasleak borrokaldiaren errealitatera hurbiltzeko zailtasun-mailak arazorik
gabe igotzea ahalbidetzen duelako.
Nola egin:
Eraso egiten duen ikasleak aurrerako bi ekintza egin eta gero oldartu egingo da, eskuaz
aurkariaren eskua edo gorputza ukitzeko; aurkariak atzerakako nahi dituen ekintzak egin
ditzake, ukitua saihesteko. Erasotzaileak huts egiten duenean, defendatzen ari zenak
eraso egingo du, eta horrela arituko dira txandaka, batek bestea ukitu arte. Batek ukitzen
duenean, "erne” egoerako lerrora itzuliko dira eta ariketari ekingo diote berriz.
Aurrerantzko ekintzak luzeak edo laburrak izan daitezke, luzea eta laburra txandakatu
daitezke, motel edo azkarrak izan daitezke, ikasleek nahi duten moduan; hala ere,
aurrerantzko bi ekintza eta oldartzeko ekintza bat burutuko dituzte gehienez.
Bi aukera daude:
a) Ariketari hasiera emateko ikasleak txandakatzea.
b) Ariketari hasiera emango dio ukitua lortzen duenak.
Ariketa eten eta azalpen batzuk eman daitezke ohikoenak diren akatsak gertatzen
direnean. Hauek dira ohikoenak:
-

-

Gorputza desorekatzea: Mugimenduak zuzen egin behar dira ez erortzeko eta erraz
ukitua ez izateko, edo atzeraka erori eta abiaduraz irteteko oztoporik ez izateko.
Ez da aurrera eta atzeraka, bidelaria bezala joan behar. Hau da estrategia: geldirik
gera gaitezke eta azken unean atzeraka joan, aurkaria motz uzteko.
Horrela, odol hotza lantzen dugu, eta ikasleak zer egingo duen eta noiz erabakitzen
ikasten du. Helburua aurkaria motz uztea da, ukitua saihesteko eta, ahal izanez gero,
bera ukitzeko. Ikasleei adibide hau jarriko diegu: batek atzerakako ekintza ugari
egiten baditu, aurkaria ez da iritsiko; baina, zer gertatuko da gero? Gehienek
erantzungo dute bestea ere ez dela iritsiko. Erantzun hori zuzena da. Distantzia
kontrolatu behar da.
Aurkaria motz uzten dugunean, azkar irten behar dugu, bere onera etorri eta atzeraka
joateko astirik izan ez dezan.

Bikotean kideak aldatuko dira. Ariketa bera egingo dute beste aurkari batekin. Horrela,
estrategia berriz aldatu behar da, baldin eta aurkaria azkarragoa, garaiagoa, oldarkorragoa
eta abar bada.
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8.4.4. MUGIMENDUAK ARMAZ (20 min.)
Aurrerantzko bi ekintza eta oldartzeko ekintza errepikatuko dugu ariketa honetan; baina,
kontuz ibili behar dugu, besoaren distantziaz gain, armaren distantzia ere badugulako,
kasu honetan egunkari biribilkatua.
Ariketak egitean, zailtasunaren maila handituko dugu pixkanaka, lehiaketako borrokaren
errealitatera hurbiltzeko, eta, aldi berean, aurreko saioetan ikasitako elementu guztiak
baliatuko ditugu.
Ikasleak txandaka arituko dira ariketa egitean, bi aldiz bakoitza:
1. Aurrerantzko bi ekintza eta oldartu. Erasoa bularrera. Ez du balio gelditzeak,
aurkaria motz utzi behar da, zangoak erabili behar dira.
2. Erasoa geldi daiteke LAUGARRENAREKIN, edo aurkaria motz utz daiteke.
Defentsarako bi aukera daude. Erasotzaileak ikusten badu aurkariak bere erasoa
geldituko duela, erasoa beste aldera alda dezake, gelditua izan baino lehen.
Gelditzen badute erantzun egin behar da.
3. Erasoa jo daiteke edozein itutara zuzenduta: bularrera, besora eta burura.
Geldiketak LAUGARRENEAN eta BOSGARRENEAN egin daitezke, edo
aurkaria motz utz daiteke. Oso garrantzitsua da ikasleei aukera hori dagoela
gogoraraztea, borrokaldian gehien erabiltzen den ekintzetako bat baita. Hala,
aurkariari erasoa joarazi egin diezaiokegu, motz uzteko. Erasotzaileak iskin egin
dezake geldiketetan. Era horretan, iskin egiten ikasiko da naturaltasunez, pasatzea
ere erabilita. Gero irakatsiko dugu hori zuzen nola egiten den.
4. Fase honetan benetako borrokaldiaren hurbilketa egingo dugu. Ez dago
mugitzeko mugarik, nahi dituzten aurrera-atzerakako ekintza guztiak egin
ditzakete. Helburua erasoan ukitzea da eta defendatzailea ukitua ez izatea.
Ariketa oso ona da borrokaren arauak eta taktika azaltzeko, gelditu eta erantzun
dezaketela ikusteko, eraso bat motz utz dezaketela, ez dela beti gelditu behar eta
ukitzea dela helburua, aurkariak norbera ukitu baino lehen. Erasoa gerritik gora
egin daiteke, besoetan ere bai. Horrez gain, ariketa honen bidez, zangoen
mugimenduak landuko ditugu, koordinazioa, aurretiaz ikusten ikasiko dugu, baita
estrategia erabiltzen ere; halaber, zer egin behar duten –motz utzi ala gelditu
behar den–, edo non defendatu behar den ikasiko dute; eta erasoa jotzen denean,
nora eraso behar den eta nola iskin egin daitekeen, baita aurkariak zer egiten duen
aurretiaz ikusten ere.
Azken finean, benetako borrokan, lehiaketan, hartu behar diren erabaki guztiak
hartzen ikasi beharko dute ikasleek.
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8.4.5. AZKEN FASEA (10 min.)
BORROKALDIA
Hirugarren saioan bezala, borrokaldiak epaile baten kontrolaz egingo ditugu.
Borrokaldiek bost ukitu egin arte iraungo dute; kopuru horretara iristen denean,
jokalariak txandakatu egingo dira: irabazleak jokoan jarraituko du eta galtzaileak
epailearena egingo du.
Epaileak hasiera emango dio borrokaldiari: “Erne”, “Prest?”, “AURRERA”; eta
borrokaldi bakoitzean nork hasiko den eta nork duen lehentasuna (besteak kendu behar
diona) adieraziko du.
Norbait ukitua denean, irakasleak borrokaldia geldiaraziko du, ukituak zenbatu eta
jokalariak “erne” jarreran kokatuko ditu, borrokaldiarekin jarraitzeko.

SAIOARI BURUZKO IRUZKINAK
Saio hau oso interesgarria da, gure helburura hurbiltzen ari garelako, hau da: ikasleak
eskriman pixkanaka ikastea eta borroka ugari egitea.
“Aurrerantzko bi ekintza eta oldartzeko ekintza” lantzeko balio digun ariketa hau,
gainera, zango-lana egiteko ezin hobea da, eta nahiko gogorra. Komenigarria da ariketen
artean atseden egitea. Atsedenaldia txandakatzeko edo zerbait azaltzeko unea izan
daiteke.
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8.5.- BOSGARREN SAIOA
Helburuak:
-

Erantzuteko abiadura lantzea
Iskin egiteko modua azaltzea
Lehiaketa zertan den eta poulea zer den azaltzea
Poulearen hasiera.

8.5.1. FASE NAGUSIA
ERANTZUTEKO ABIADURA (15 min)
Erantzuteko abiadura, erreflexuak bezala, eskriman landu beharreko alderdietako bat da.
Eraso edo ustekabeko defentsa baten aurrean segundo-hamarrenetan erreakzionatzen
ikasi behar da, norberaren erasoak ez huts egiteko edo aurkariaren erasoak kale egin
dezan.
Ikusizko edo entzunezko estimuluak erabilita jardun daiteke.
Lehenago egindako zenbait ariketatan, “agintea” duen kidearen estimuluari emandako
erantzuna landu dugu jadanik; baina, oraingo ariketetan, berariaz landuko dugu
erantzuteko abiadura eskrima-elementuez baliatuta.
1. Ikasle bat “Erne” jarreran ipiniko da, eta aurkaria bere aurrean, eskularrua duela;
aurkariak eskularrua jaurtitzen duenean, besteak aurrerantz doala jaso beharko du,
lurrera erori baino lehen.
2. Aurreko ariketa bera, baina eskularrua jasotzeko ekintza oldartzea izango da.
• Eskularrua jaso behar duen ikasleari azaldu behar zaio ekintza arrakastaz egin
ahal izateko, lehendabizi besoa luzatu behar duela, zangoak edo gorputza
erabiliz gero ez baita iritsiko. Hala, ikasi behar du lehendabizi eskua dela
aurrera joango dena, eta hori funtsezkoa dela, borroka egitean eta eskrimako
ekintzetan eskua baita ekintza hori zehaztuko duena.
• Era berean, eskularrua jaurtitzen duen ikasleari azalduko diogu nola jaurti behar
duen: ez du bestearengana zuzendu behar –horrela ez baitu inongo ahaleginik
egin behar jasotzeko–, ez goregi jaurti –horrela jasotzeko asti luzea ematen
baitzaio aurkariari–, ezta indarrez beherantz jaurti ere –horrela ezinezkoa baita
eskularrua jasotzea–. Eskularrua eskutik gorantz jaurti behar du, bertikalean, ez
goregi, ez beheregi. Helburua da aurkariak eskularrua ikustean gorago
azaldutako ekintza egitea, eta besoa luzatzeko beharra izatea, horrela eskularrua
jasotzeko ahaleginak egin beharko ditu.
• Eskularrua albotik ere jaurti daiteke.
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3. Irakaslea ikaslearen alboan kokatuko da, biak aurrera begira daudela, eta
eskularrua jaurtiko du, ikasleak lehenago azaldu diogun ekintza eginez –aurrera
edo oldartu– jaso dezan. Zailtasuna handiagoa da, lehen aurkakoak eskularrua
botatzen zuenean ekintza oso ondo ikusten zuelako; orain, ordea, biak parean
jarrita eta aurrera begira daudenez, eskularrua aurrean duen unea soilik ikusi ahal
izango du ikasleak, eta ahalik eta azkarren erreakzionatu beharko du.
4. Eskularrua edo tenisean aritzeko pilota erabilita, ikasleak era honetan kokatuko
dira: batek eskua luzatuko du, ahurra beherantz duela; eskularrua duen ikasleak
eskua kidearen eskuaren azpian kokatuko du, ahurra beherantz. Eskuek elkar
ukitzen dute. Ikasleak eskularrua jaurti eta eskua kentzen duenean, aurkariak jaso
beharko du lurrera erori baino lehen, eta kukubilko ere jar daiteke. Eskua ez
dagoela sentitzean, ikasleak eskularrua jasotzeko duen erreakzio azkarra
erreakzio-abiadura hutsa da.

8.5.2. MUGIMENDUAK ARMAZ (15 min.)
ISKIN EGITEA
Iskin egitea engainatzea da, keinua egitea. Aurkakoari atal jakin batera erasoa joko duela
pentsaraztea da, horren arabera erantzun dezan, eta errealitatean beste atal batera
erasotzea.
Borrokan iskin egiteko modu erabilienak ikusiko ditugu, erraz ikasteko eran. Ikasleari
azaldu behar zaio iskin egiteak beti itua agerian utzita egiten direla.
Iskin egite arruntenak:
“Burura zuzendutako iskina, kolpea hegalera”
“A” jokalariak “Bri” joko dio erasoa, burura, sablearen ahoa erakutsiz (zinta beltza duen
zatia); “Bk” BOSGARRENean erantzuten duenean, “Ak” bere arma pasako du
aurkakoaren armaren azpitik, albotik, eskumuturra biratuz, eta hegala ukituko du,.
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“Burura zuzendutako iskina, golpea hegalera, aurrerantz joanda”
“A” jokalariak “Bri” joko dio erasoa, zangora, sablearen ahora erakutsiz (zinta beltza
duen zatia) ukitu gabe; “Bk” BOSGARRENean erantzuten duenean, “Ak” bere arma
pasako du aurkakoaren armaren azpitik, eta hegalean ukituko du.

“Trabesoira zuzendutako iskina”
“Ak” trabesoiari egiten dio eraso eskumuturra biratuz trabesoia ukitzeko lehen saioetan
ikusi dugun bezala, ukitu gabe, “Bk” LAUGARRENari erantzuten dionean. “Ak”
gainetik pasatzen du arma era bizkar gainean ukitzen dio areriaori.

“Trabesoira zuzendutako iskina, aurrerantz joanda”
“Ak” trabesoiari egiten dio eraso eskumuturra biratuz aurreruntz joandako trabesoia
ukitzeko lehen saioetan ikusi dugun bezala, ukitu gabe, “Bk” LAUGARRENari
erantzuten dionean. “Ak” gainetik pasatzen du arma era bizkar gainean ukitzen dio
arerioari.
*

Aurrera joateko ekintzak mehatxu-sentsazioa, bestea ukitua izango den sentsazioa,
indartzen du, eta aurkakoak pentsatuko du “gelditzen ez badut, ukitu egingo nau”.

Akzio horiek zangoen akzio konbinatuekin praktikatu daitezke. Adibidez:
- Iskina burura, hegalera kolpea aurrerantz joanda eta fondoa. Aurrantz goazenean
egiten dugu iskin eta fondoan golpea.

LEHIAKETA
Eskriman borrokaldi bat irabazteko, ukituen kopuru jakin bat egin behar da. Lehiaketan
bi markagailu ofizial daude:
- “Pouleak” markatzen dituztenak, hau da, sailkatzeko taldeak: bost ukitu zenbatu
behar dira.
- Zuzeneko kanporaketa markatzen dutenak: 15 ukitu zenbatu behar dira.
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Irakasleak hiru edo zortzi edo berak nahi dituen ukituen kopuruko ariketak edo
borrokaldiak antola ditzake, ariketaren edo landu nahi duenaren arabera.

“POULEA”
Poulean guztiak guztien aurka aritzen dira. ligaxka bat bezala ordena jakin batekin, non
asalto bat egiten den eta bitan atseden hartzen den. Borrokaldietan bost ukitu egin behar
dira, eta garaipenak edo porrotak lauki batean azaltzen dira (ikus irudia). Azkenean,
garaipen gehien dituena izango da irabazlea. Garaipenetan berdinketa gertatzen bada,
koefizientea egiten da emandako eta jasotako ukituen artean, gol averageren antzera.
Jaso baino ukitu gehiago ematen badira, koefizientea positiboa izango da; aldiz, eman
baino ukitu gehiago jasotzen badira, koefizientea negatiboa izango da.
Lehiaketetan, pouleak egiten direnean, 8 jokalari aritzen dira, gehienez; ohikoena 5, 6 eta
7 jokalari aritzea da. Ikastaro honetan, hainbat talde osa daitezke, edo ikasle guztiek
osatutako poule bat antola daiteke.
Hau da sistema:
Hiruko taldeak osatzen dira, jokalariak eta arbitroa egon daitezen, jadanik ikusi dugun
bezala, eta gero borrokaren emaitza irakasleari erakutsiko diote: 5 eta 3; 5 eta 1; 5 eta 4,
eta abar.
Irakasleak, irabazlearen laukitxoan “V” bat ipiniko du, eta galtzailearen laukitxoan jaso
dituen ukituak (1, 2, 3, 4). Hori garrantzitsua da jokalarien artean berdinketa gertatzen
baldin bada garaipenetan, ez baita gauza bera 0 izanda edo 4 izanda galtzea.
Azkeneko saioetan, aurpegi-babesa, sablea eta jakatxoa utziko ditu Gipuzkoako Foru
Aldundiak. Material hori lortzea ez da zaila izango, harrobia sustatzeko era ona delako;
izan ere, kirol honetan jarraitzeko interesa duen ikaslerik baldin badago, federazio edo
klub horretara jo ahal izango du. Beste alde batetik, federazioak sustapen-lana egiten du
kosturik gabe, ikastaroak gorputz-hezkuntzako irakasleek ematen dituztenez, ez duelako
monitorerik jarri behar izango. Era horretan, gainera, ikastetxeek ere materiala kosturik
gabe lor dezakete. Ekimena arrakastatsua baldin bada, eta ikastetxean eskolaz kanpoko
taldea sortzen bada, federazioak monitorea bidali ahal izango du, goragoko mailak
irakatsi eta bertan talde iraunkorra sortzeko. Nahikoa izango da sei talde sortzea ikasleak
borrokan aritzeko eta aurreko saioetan hautazko materialekin izandako sentipenak berriz
nabaritzeko altzairuzko armez baliaturik.
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8 tiratzaileentzako poule orria:
Arma

_________________

Prueba _________________
PROCEDENCIA

TIRADORES

Poule

_________________

Pista

_________________

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

V

Fecha
D

TD

__________
V

TR

TD-TR
A

1
2
3
4
5
6
7
8
TD

ORDEN DE LOS ASALTOS
5 TIRADORES

1
2
3
4
5
1
2
3
5
4
1
3
2
5
4
1
3
5
4
2

6 TIRADORES

1
2
4
5
2
3
5
6
3
1
6
4
2
5
1
4
5
3
1
6
4
2

3
6
5
1
3
4
6
2

Presidente de Jurado

7 TIRADORES

1
4
2
5
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
5
1
4
3
6
2
5
7

3
1
4
6
7
2
3
5
1
6
2
4
7
3
6
5
1
2
4
7

8 TIRADORES

2
3
1
5
7
4
6
8
1
2
3
4
5
6
8
7
4
1
5
2
8
3

6
7
4
2
8
1
7
5
3
6
2
8
5
4
6
1
3
7
4
8
2
6

3
5
1
7
4
6
8
5
7
2
1
3

________________________ FIRMAS
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8.6.- SEIGARREN SAIOA
Helburuak:
-

Poulearekin jarraitzea
Poulearen azken sailkapena
Galdetegi erraza ikasleentzat

POULEAREN AZKEN SAILKAPENA
“V” gehien dituena irabazlea izango da. Berdinketa gertatuz gero, koefizienterik
hoberena duena izango da garailea. Lehendabizi, garaipenen kopurua kontuan hartu
behar da, eta ez koefizientea. Baten koefizientea beste batena baino okerragoa izan
daiteke, baina, garaipen gehiago izanez gero, lehenengoa izango da. Horrela arituko dira,
pouleko jokalari guztiek borroka egin arte.
Ikasleei galdetegi erraza eman diezaiekegu, ikastaroari buruz.
ebaluazioaren emaitza poulearen emaitza izango da.

Izan ere, gure

Galdetegian, galdera hauek egin ditzakegu:
1. Zer iruditu zaizu eskrima kirola?
Interesgarria, aspergarria, dibertigarria, eta abar.
2. Ikastaro honetan, zer da gustukoen izan duzuna?
3. Prest egongo al zinateke jarduera honetan sakontzeko?
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