ADIERAZPENA I

JOLASHEZI
Eskola Kirolean 6-8 bitarteko haurren garapen motor/kognitibo/afektibo eta sozialaren
oinarriak eraikitzeko programa

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (keinuak eta erritmo ariketak):

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduaren bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Eguneroko bizitzan ohikoak diren keinuak ezagutzea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasleak eroso eta erlajatuak egoten saiatu
Oinutsik lana egitea ( ekintzari beste esangura bat emateko) ahalbideratu
Irakaslea eredu izanik bere adierazkortasun gaitsun guztia azaleratu beharko du.

MATERIALA
Instrumentu bat (panderoa, danbor, maraka, hirukia, makilak, ...)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta estrategia motibatzaileak erabiliz sekuentzia
berria aurkeztu.
Sekuentzia aurkeztean: gorputzak zertarako balio du? korri
egiteko, jauzi egiteko,....eta sentimenduak, emozioak azaltzeko,
zerbait adierazteko….goazen ikasten gorputzarekin zenbat
gauza adierazi ditzazkegun.

1. JOLASA: GORPUTZ ATALAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: 8-10 ikasle borobilean kokatuko dira.
Helburua: norbere gorputz atala ikutzea
Garapena: ikasle bat hasiko da, “Nire izena… da eta azukrea
dut… gorputz atalean” esanez eta beste guztiek gorputzeko atal
horri hazka egin beharko diote, hurrengoak beste atal bat esan
arte “Nire izena… da eta azukrea dut… gorputz atalean”.
Aldaera: eskubikoaren edo/eta ezkerrekoaren gorputz atala
ikutu...
Amaiera: guztiek atal ezberdin bat esatean (ezin da errepikatu),
jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: OLATU MEXIKARRA
Hasiera: 8-10 ikasle borobilean eta eskutik helduta kokatuko
dira.
Helburua: besoekin olatua egitea
Garapena: ikasle bat besoekin olatua egiten hasiko da eta
albokoak jarraitu egingo du. Horrela, guztien artean bira osoa
egin arte.
Aldaerak: Talde osoak batera egitea, norantza aldatu, olatuaren
abiadura moldatu, 2 olatu aldi berean, zenbaki bakoitiak,
bikoitiak egitea...
Amaiera: aldagai ezberdinak egitean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: KEINU EZAGUNAK
Hasiera: ikasleak jolas eremuan bakarka
Helburua: ezagutzen dituzten ohiko keinuak egitea
Garapena: oinez dozaela bikoteka elkartzean, batak besteari,
dakizkien keinuak azalduko dizkio bakoitza 3-4 ikaslerekin
elkartu arte. Ondoren, guztion artean, egin dituzten keinuak
aipatu eta azkenik begiraleak, ikasleen artean egin ez den ohiko
keinuren bat gehiago azalduko die. Ohiko keinuak hauek izan
daitezke: agurtzeko era ezberdinak, ok, isilik, mesedez, stop,
zeinuen hizkuntzako keinuren bat, ...
Amaiera: ikasleak zein hezitzaileak esandako keinu ezberdinak
landutakoan jolasa amaitzen da.
4. JOLASA: MUGITZEN MUGITZEN
Hasiera: ikasleak jolas eremuan sakabanatuta daude, bakarka.
Helburua: instrumentuaren doinua entzutean, mugimendua
egitea.
Garapanea: begiraleak erritmoa ezarriko du txalo eginez edo
instrumenturen bat erabiliz. Erritmoaren kolpe bakoitzean,
ikasleek aurrez ezarritako mugimendua egin beharko du (jauzi
gora, jauzi aurrera, makurtu, bira eman, txiribuelta, ostikada,
txaloa…).
Aldaerak: ikasleak espazioan zehar mugitzen dira mugiemndua
instrumentuaren erritmo ezberdinetara egokituz...
Amaiera: aldaera ezberdinak egin eta gero jolasa amatizen da.

5. JOLASA: ERRITMOAZ MUGITU
Hasiera: ikasleak jolas eremuan sakabanatuta daude, bakarka.
Helburua: instrumentuaren erritmoa jarraitzea.
Garapena: erritmoaren kolpe bakoitzean, ikasleek pauso bat
egin beharko dute, espazioan zehar desplazatuz. Erritmo
ezberdinak erabiliko dira.
Aldaerak: aurrera desplazatu, atzeraka, alboko pausuak
eginez, hanka baten gainean, bikoteka, astotxoan, hirunaka, lau
hanketan, kukubilka…
Amaiera: aldaera ezberdinak egin eta gero jolasa amatizen da.
Gorputz adierazpenaren adibide gisa, zeinuen hizkuntza aipatu
(txalo nola egiten duten eskuak mugituz).
Agurtzeko keinu ezberdinak erabili saioa agurtzeko.

AGURRAREN
UNEA

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (keinuak eta erritmo ariketak)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Ikaskideren batek gorputzaren bidez adierazitakoa ulertzeko gai izan.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasle bakoitzaren arabera, ariketa bakoitzaren zailtasun maila moldatzeko aldaerak prest
eduki.
Ikasleak eroso eta erlajatuak egoten saiatu.
Oinutsik lana egitea ( ekintzari beste esangura bat emateko) ahalbideratu.
Irakaslea eredu izanik bere adierazkortasun gaitsun guztia azaleratu beharko du.

MATERIALA
Bikoteak egiteko papertxoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gorputz adierazpena zer den gogoratu eta beraiei galdetu ea zer
eremutan erabiltzen den (adibidez: udaltzainek, kirol epaileek... )

1. JOLASA: DOINUEN BASOA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak zuhaitzak balira bezala espazioan zehar
sakabanatuko dira, basoa irudikatuz; beste lau ikaslek begiak
itxita izango dituzte.
Helburua: kukua dagoen zuhaitza aurkitzea.
Garapena: Zuhaitza irudikatzen duen ikasle bakoitzak, nahi
duen animalia imitatuko du soinuaren bidez (zuhaitza izateari
utzi gabe). Ikasle batek kukuarena egingo du eta KUKU-KUKU
arituko da. 3-4 ikasleri begiak itxiko dizkiegu eta hauen helburua,
kukua dagoen zuhaitza aurkitzea izango da. Beste zuhaitzek,
animalia ezberdinen soinuen bidez baina mugitu gabe, kukua
aurkitzea oztopatuko dute. Ikasle guztiek 2 rolak bizi ditzatela
txandaka.
Amaiera: ikasle guztiak 2 roletatik pasatzean jolasa amaitzen
da
2. JOLASA: BIKOTEAREN BILA
Hasiera: ikasleak borobilean eserita.
Helburua: doinuak antzeman,animali batekin lotu eta bikotea
aurkitu.
Garapena: begiraleak papertxotan animalien izenak idatzita
ekarriko ditu (2 zaldi, 2 behi, 2 katu...). Ikasle bakoitzari papertxo
bat banatuko zaio eta berak bakarrik ikusiko du zein animalia
egokitu zaion (papertxoa gorde dezala). Ikasleak espazioan
zehar sakabanatuak daudenean, begiraleak “hasi” esango du
eta momentu horretan, bakoitzari tokatu zaion animalia imitatzen
hasi beharko da mugimenduen bitartez eta bere bikotea
aurkitzen saiatu beharko da. Joko guztian zehar ezin daiteke hitz
egin.
Aldaerak: bikoteak egin ordez, animalia berdinaren izena aldi
gehiagotan errepikatu daiteke (hirukoteak, laukoteak…). Ikasleak
begiak itxita jarri, eta animalia, mugimenduaren bidez imitatu
ordez, honen soinua egin beharko dute, eta honela bikotea
aurkitu.
Amaiera: bikote guztiak elkartzen direnean amaituko da jokoa.

3. JOLASA: KARTEN BIKOTE JOKOA
Hasiera: kopuru bakoitia duen taldetxotan banatu (5, 9, 11…)
Helburua: gelditzen den ikasleak, keinu bera egiten duten
bikoteak aurkitzea.
Garapena: taldekide bat gelatik kanpo irtengo da eta bitartean,
besteek bikoteka keinu berdina adostuko dute. Keinuak
erabakita, ilaran jarriko dira eta kanpoko ikaslea gelan sartzean
nahi dituen 2 izen esango ditu eta hauek beraien keinua egin
beharko dute 2-3 segundotan posizioa mantenduz, gero beste
bi izen eta horrela bikoteak egitea lortu arte. Ikasle guztiek
probatu dezatela bikoteak asmatzeko rola.
Aldaerak: bikoteak norbanakoak asmatu beharran bikoteka edo
hirukoteka egitea.
Amaiera: 4 edo bost ikasle, asmatzaile roletik pasatzean jolasa
amaitzen da.
4. JOLASA: ZURE BEGIDARAREN BILA
Hasiera: ikasleak bikoteka egongo dira.
Helburua: bikotearen begirada bilatzea edo ekitzea
Garapena: ikaslea bikotearen begiradaren bila hasten da eta
bikoteak begirada aurkitzea ekidin behar du; horretarako burua
jaitsiko du, gorputza mugitu.. baina inoiz ez ditu begiak itxiko eta
ez du korrikarik egingo. Jolasean musika ezberdinak jarriko dira
eta ikusiko dugu nola aldatzen den jokoa musikaren arabera
(adib: “Pantera arrosaren” musika)
Amaiera: hiru musika ezberdinen frogatzean jolasa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioan egingo duguna
aurrikusi.

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (keinuak eta erritmo ariketak)
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Norberaren sormena , erritmoa eta adierazkortasuna garatzea
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Emozio ezberdinak gorputzaren bidez adierazi; tristura, poza, ...

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasle bakoitzaren arabera, ariketa bakoitzaren zailtasun maila moldatzeko aldaerak prest
eduki.
Ikasleak eroso eta erlajatuak egoten saiatu
Oinutsik lana egitea ( ekintzari beste esangura bat emateko) ahalbideratu
Irakaslea eredu izanik bere adierazkortasun gaitsun guztia azaleratu beharko du.

MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta ohiko keinuak gogoratu (agian berriren bat
ekarriko du ikasleren batek)

1. JOLASA: DENA BESTE ALDERA!
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak ilaran bata bestearen atzean eta begiralea
aurrena.
Helburua: mugimendu eta keinuak imitatzea
Garapena: begiralea espaziotik ibiliko da mugimendu
ezberdinak eginez: salto, makurtu, hanka bakarrean ibili, ...
Ikasleek, begiralearen (erregea deituko diogu) mugimenduak
imitatu beharko dituzte, bere atzetik ilara mantenduz. Aldaerak:
erregearen papera ikasleek egitea txandaka, ilara txikiagoak
egitea.
Amaiera: ikasle guztiak errege paperetik pasatzean jolasa
amaitzen da.

2. JOLASA: ISPILUAREN JOLASA
Hasiera: bikoteka
Helburua: bikoteak egiten dituen mugimendu eta keinuak
errepikatzea (ispilua)
Garapena: ikasleak binaka elkartuko dira eta batek mugimendu
ezberdinak egiten dituen bitartean, beste ikasleak ispiluaren
papera beteko du; hau da, mugimendu berdinak egingo ditu
baina aurkako aldera, ispiluaren erreflexua balitz bezala.
Ondoren, rolak aldatuko dituzte. Aldaera: mugimenduan probatu
daiteke, baina korrika egin gabe.
Amaiera: ikasle guztiek bi rolak burutzean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: NI PINGO PONG PILOTA NAIZ
Hasiera: ikasle guztiak borobilean eserita eta ikasle bat erdian
(ping-pong pilota)
Helburua: “ping-pong pilota naiz" erritmoan dantzatzea.
Garapena: erdian dagoen ikasleak abesti hau abestuko du “ni
ping pong pilota naiz, saltoka ari naiz eta salto salto salto,
saltoka ari naiz, ikutzen bazaitut, jauzi egin zazu” borobilean
jauzi txikiak ematen dituen bitartean. Abesti amaieran kide bat
ikutuko du eta rolak aldatuko dituzte.
Amaiera: ikasle ghienak ping pong pilotak izatean jolasa
amaitzen da.
4. JOLASA: ORKESTA ZUZENDARIA
Hasiera: ikasleak borobil batean eserita eta bakarra gelatik
kanpo
Helburua: orkestako zuzendaria nor den antzematea
Garapena: ikasle bat gelatik kanpo irtengo da, besteek
zuzendaria nor den erabaki bitartean. Behin zuzendaria
izendatuta, kanpoan zegoen ikaslea borobil barruan sartuko da.
Ikasleek osaturiko orkestra, zuzendariak esandako instrumentua
jotzen hasiko da, soinurik egin gabe (keinuak bakarrik)
Zuzendariak nahi duenean, instrumentuz aldatuko du eta
orkestrak, bere instrumentu berdina jo beharko du aldatu bezain
laster. Erdian dagoen ikasleak, zuzendaria nor den asmatu
behar du (hiru aukera izango ditu).
Amaiera: hiru-lau zuzendari ezberdin aritzean jolasa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

Kirolariek poza, haserrea, akatsa egin dutenean,...
sentimenduak adierazteko erabiltzen dituzten keinuak imitatu
(hitzik gabe).

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (keinuak eta erritmo ariketak)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Norberaren sormena eta adierazkortasuna modu naturaltean garatzea
Emozio ezberdinak gorputzaren bidez adierazi; tristura, poza, ...

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasle bakoitzaren arabera, ariketa bakoitzaren zailtasun maila moldatzeko aldaerak prest
eduki.
Ikasleak eroso eta erlajatuak egoten saiatu
Oinutsik lana egitea ( ekintzari beste esangura bat emateko) ahalbideratu
Irakaslea eredu izanik bere adierazkortasun gaitsun guztia azaleratu beharko du saio
guztietan.

MATERIALA
Instrumentu bat (panderoa, danbor, maraka, hirukia, makilak, ...)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Aurpegiarekin egin daitezkeen keinuak burutu (eskurik erabili
gabe). Ondoren, binaka sentimendu ezberdinak adierazteko
eskatu, aurpegia soilik erabiliz.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: “1-2-3 KARABIN BON BAN”
Hasiera: ikasle bat horma edo pareta batean kokatuko da
(harrapatzailea) eta beste guztiak beragandik 10 metrotara.
Helburua: harrapatzaileak ikusi gabe, desplazamenduen bidez
berarengana iristea mugimenduaren aurreikusmena eginez eta
norbere desplazamendua moztuz edo geldituz.
Garapena: harrapatzaileak, “1-2-3 karabin-bon-ban, harrapatuko
zaitut!” abestuko du paretara begira eta besteek entzuteko
moduan; bitartean, gainontzeko ikasleek aurrera desplazatzeko
aukera izango dute, baina abestea amaitu bezain pronto,
ikasleek bere posizioa geldi mantendu beharko dute;
harrapatzaileak bira eman eta norbait mugimenduan ikusiz gero,
berriz hasierara joan beharko da. Helburua, mugimenduan ikusia
izan gabe, zutabera iristea izango da. Azkena geratzen denak,
harrapatzaile papera egingo du.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.
2. JOLASA: ESKULTOREEN JOLASA
Hasiera: bikoteka, bat eskultorea eta bestea eskultura
Helburua: bikotearen gorputzarekin eskultura sortzea
Garapena: eskultoreak, bere eskulturaren gorputz atalak
manipulatuz eskultura bat sortu eta izen bat jarriko dio. Ondoren,
rolak aldatuko dituzte. Aldaerak: eskultore batek, beste batek
sortutako eskultura kopiatu eta horrela txandaka. Begiraleak
posizio bat hartu eta eskultore guztiek beraien eskultura posizio
horretan jarri, bikotea buztina balitz, bikotea harria baliltz...
Amaiera: aldaera guztiak frogatu eta gero jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: ”TRIKITIXAXAXA” JOLASA
Hasiera: ikasle guztiak borobilean
Helburua: “trikitixa trikitixa trikitixaxaxa" abestia jarraitzea
Garapena: “trikitixa trikitixa trikitixaxaxa" abestia jarraitu
dagozkion keinuak eginez (burua gora, besoak atzera, ipurdia
kanpora, hankak okertu…).
Amaiera: abestia amaitzean edo bi hiru aldiz abestia errepikatu
eta gero jolasa amaitzen da.

4. JOLASA: ”ZUBIRI ZUBIRI”
Hasiera: ikasle guztiak ilaran eta beste bi ikasle eskuak emanda
zubi bat irudikatuz.
Helburua: abestia jarraituz bi aukeren artean bat aukeratu, talde
batean kokatu eta soka tira ariketa egitea.
Garapena : “zubiri-zubiri, nongori, nongori, nongo alkate zerade
(zara zu)? Frantziako erregearen seme-alabak gerade (gara gu).
Zubi hontatik pasatzen dena hemen geldituko dela, hemen
geldituko dela!” abestu eta banan banan zubian sartu eta bi
aukeren artean aukeratu eta dagokion ilaran jarri eta tira egin ea
zein taldek despalzatzen duen zein.
Amaiera: ikasle guztiak taldekatu eta tira egitean.

AGURRAREN
UNEA

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioa aurrikusi

