ADIERAZPENA II

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

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (dantzak)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Norberaren sormena eta adierazkortasuna modu naturalean garatzea
Dantza tradizionalak ikastea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Dantza ikasteko, gomendagarria da hasieran bideoa ikus dezatela, dantzaren inguruko ideia
bat hartzeko.
Elkarren artean lagundu daitezela pausoak, erritmoa eta gorputz jarrera egokian
dantzatzeko.

MATERIALA
Musika aparatua edo ordenagailua
Musika

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikaslea agurtu eta sekuentzia aurkeztu eta testuinguratu :
dantza..

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: DANTZA LIBREAK
Hasiera: jolas eremuan edo aretoan sakabanatuak bakarka.
Helburua: musikaren erritmoa jarraitzea eta musika jarraituz
mugimenduak sortzea eta asmatzea.
Garapena: begiraleak musika mota ezberdinetako doinuak edo
abestiak jarriko ditu (tangoa, euskal musika, tekno musika,
berbena, …) eta ikasleek era librean dantza egingo dute.
Erritmoa jarraitzea beharrezkoa izango da, baina bakoitzak nahi
dituen mugimenduak sortuz eta dantzatuz. Dantza hauek
lehendabizi banaka gero binaka eta azkenik taldetxotan egiteko
aukera izango dute.
Amaiera: aldaera guztiak frogatu eta gero jarduera amaituko
da.
2. JOLASA: TXULALAI
Hasiera: txulalai dantza herrikoia bideoan erakutsiko diegu
(bideoa jarri)
Helburua: txulalai dantza ikasi eta dantzatzea.
Garapena: ikasleak borobilean kokatuta eta eskutik helduta
dantzatzen da. Hiru pauso ditu (borobilean bira eman alde
batera zein bestera ,hanka gora eta behera, elkarren ipurdiak
ikutu).
Amaiera: ikasle guztiek dantza ikasten dutenean jarduera
amaitzen da.
https://www.youtube.com/watch?v=cQlK0zMSKmA
3. JOLASA: ORPO- PUNTA
Hasiera: orpo punta dantza herrikoia bideoan erakutsiko diegu
(bideoa jarri)
Helburua: orpo- punta dantza erakustea
Garapena: bikoteka egiten da eta hiru pauso ditu.Dantza
ikasitakoan bikoteak aldatuko dira denok denekin dantzatu arte.
Amaiera: ikasle guztiek denok denekin egitean jarduera
amaitzen da.
https://www.youtube.com/watch?v=a2ASVCbfrG4

AGURRAREN
UNEA

Zer moduz sentitu gara dantzatzen? zer egin zaizue
zailena? eta errezena?

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (dantzak)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
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
Dantza tradizionalak ikastea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Dantza ikasteko, gomendagarria da hasieran bideoa ikus dezatela, dantzaren inguruko ideia
bat hartzeko.
Elkarren artean lagundu daitezela pausoak, erritmoa eta gorputz jarrera egokian
dantzatzeko.

MATERIALA
Musika aparatua edo ordenagailua
Abestiak
Uztaiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikaslea agurtu eta atalataikoa ( ikasle guztiak eskutik emanda
ilara luze bat sortuz musikaren erritmoa jarraitu norabide
aldaketa eginez dantzatu.

1. JOLASA: RANROBERRAN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasle bakoitza aretoan sakabanatua bakoitza uztai
batekin.
Helburua: abestiaren erritmoa jarraituz mugimenduak egokitzea.
Garapena: Ran Rober Ran abestiaz, dantzatu (bakoitzak uztai
bat beharko du)
https://www.youtube.com/watch?v=e3Z-4858SRU
Amaiera: bi hiru aldiz errepikatu eta gero jarduera amaitzen da.
2. JOLASA: EPO ITAI ITAI YE
Hasiera: denok borobilean. Bideoa ikusi.
Helburua: musika jarraituz dagozkion keinuak egitea
Garapena: ikasleei “Epo Itai Itai Ye” dantza erakutsiko diegu
(bideoan duzue dantza). Ikasleak banaka egingo dute dantza
https://www.youtube.com/watch?v=YmH2HVOvPpg
Amaiera: ikasle guztiek keinuak nahastu gabe dantzatzen
dutenean jarduera amaitzen da.
3. JOLASA: TXULALAI
Hasiera: txulalai dantza herrikoia bideoan erakutsiko diegu
(bideoa jarri)
Helburua: txulalai dantza ikasi eta dantzatzea
Garapena: ikasleak borobilean kokatuta eta eskutik helduta
dantzatzen da. Hiru pauso ditu ( borobielan bira eman alde
batera zein bestera ,hanka gora eta behera, elkarren ipurdiak
ikutu).
Amaiera: ikasle guztiek dantza ikasten dutenean jarduera
amaitzen da.
https://www.youtube.com/watch?v=cQlK0zMSKmA

AGURRAREN
UNEA

Orain arte egindako dantzetatik zein izan da gustokoena?
zergaitik ? nola iritsi zara dantza ikastera?

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (dantzak)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Norberaren sormena eta naturaltasuna garatzen joan
Besteen aurrean gorputzez adierazteko lotsa gainditzen joan
Dantza tradizionalak ikastea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Dantza ikasteko, gomendagarria da hasieran bideoa ikus dezatela, dantzaren inguruko ideia
bat hartzeko.
Elkarren artean lagundu daitezela pausoak, erritmoa eta gorputz jarrera egokian
dantzatzeko.

MATERIALA
Musika aparatua edo ordenagailua
Abestiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikaslea agurtu eta atalataikoa (ikasle guztiak eskutik emanda
ilara luze bat sortuz musikaren erritmoa jarraitu norabide
aldaketa eginez).

1. JOLASA: PARISTIK NATORREN ARTISTA BAT NAIZ NI
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: denok borobilean zutik
Helburua: musika instrumentuen keinuak egitea.
Garapena: abestia abestuz (“Paristik natorren artista bat naiz ni(
bis), ondo jotzen det, baita nik ere, txindata nik jotzen det…
dagokion instrumentuaren keinua burutu.
https://www.youtube.com/watch?v=klsUBrsBrqY
Amaiera: ikasle guztiek bere instrumentua aipatzean jarduera
amaitzen da.
2. JOLASA: SAN PETRIKE
Hasiera: ikasleak borobilean kokatuta eta eskutik helduta
Helburua: san Petrike dantza ikastea eta dantzatzea
Garapena: dantza pausoak eta gorputz atalen keinuak osatzen
dute dantza hau. Bideoa ikusi eta pausoz pauso dantza ikasi
https://www.youtube.com/watch?v=D2ORiLIyV3k
Amaiera: ikasle guztiek dantza egiten dutenean jarduera
amaitzen da

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

AGURRAREN
UNEA

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (dantzak)
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutu
Dantza tradizionalak ikastea

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Dantza ikasteko, gomendagarria da hasieran bideoa ikus dezatela, dantzar buruzko ideia
bat hartzeko.

MATERIALA
Musika aparatua edo ordenagailua
Abestiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikaslea agurtu eta atalataikoa ( ikasle guztiak eskutik emanda
ilara luze bat sortuz musikaren erritmoa jarraitu norabide
aldaketa eginez

1. 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.
https://www.youtube.com/watch?v=iJs2MKXXibw
Amaiera: ikasle guztiak taldekatu eta tira egitean.

2. JOLASA: SAN PETRIKE
Hasiera: ikasleak borobilean kokatuta eta eskutik helduta
Helburua: San Petrike dantza ikastea eta dantzatzea
Garapena: dantza pausoak eta gorputz atalen keinuak osatzen
dute dantza hau. Bideoa ikusi eta pausoz pauso dantza ikasi
https://www.youtube.com/watch?v=D2ORiLIyV3k
Amaiera: ikasle guztiek dantza egiten dutenean jarduera
amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Sekuentzia eta saioa amaitzeko, XALALA-RIKIRIKI dantza
egingo dugu.
https://www.youtube.com/watch?v=1Syc4GR6ZF0

