BURUZ-BURU I

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Baloiaren bidez begi-eskuen arteko koordinazioa lantzea.
Kolpeak eta harrerak era koordinatuan egitea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Gaur baloiarekin jolasten ibiliko gara. 3 jolas egingo ditugula adierazi.

MATERIALA
Konoak, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak, foamezko pilotak eta baloiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Noiz bait baloiarekin jolasten ibili zarete? Noiz? Nola? Zer
gustatzen zaizue gehien baloiarekin egitea/jolastea?

1. JOLASA: ERRETA JOLASA
Hasiera: zelai mugatua. 10 metro zabal eta 15 metro luze. Haur
guztiak batera. Hamar haurreko, harrapatzaile bat eta bi baloi..
Helburua: harrapatzaileak baloirik ez duen edozein harrapatuko
du.
Garapena: iheslariek elkarri pasatuko diote baloia batak bestea
babesteko. Baloia ez duen norbait harrapatzean, rolak aldatuko
dituzte. Harrapatzaileak foamezko baloi bat eraman dezake
besteak ukitzeko tresna eta bereizgarri gisa.
Amaiera: mugatzen dugun denboraren arabera, adibidez 10’.
2. JOLASA: BALOIA JOTZERA
Hasiera: banaka bakoitzak baloi banarekin hormaren aurrean
jarriko dira.
Helburua: baloia hormara botatzea. Bakoitzak esperimentatzeko
denbora izango du, nola eta non jarri beharko den baloia
botatzeko.

Garapena: behin baloiari eta distantziari neurria hartuta, binaka
egingo dute gauza bera, lagunari ahalik eta baloi gehienak itzuli
asmoz.
Ikasleen aniztasunari erantzuteko, hainbat aukera onar daitezke
lehen saio honetan: hormatik datorren baloia jo aurretik
eskuarekin hartzea, baloia airez gelditzea eta bigarren botean
jotzea; eta azkenik, baloia zuzenean datorren bezala jotzea.
Baloiari dagokionez ere, puxikak erabili daitezke.
Amaiera: irakasleak seinalea ematean, bikoteak aldatuko
dituzte.
3. JOLASA: AURREZ-AURRE
Hasiera: binaka aurrez aurre. Bikoteko, baloi bana izango dute.
Helburua: batek baloia airez botako dio besteari eta horrek, bote
egiten utzi ondoren, eskuz kolpatuz itzuliko dio.
Garapena: hamar aldiz egin ondoren, rolak aldatuko dituzte.
Hori erraz egiten badute, baloia hartu gabe saiatuko dira berdina
egiten. Distantzia ere gero eta handiagoa izango da.
Amaiera: irakasleak seinalea ematean, bikoteak aldatuko
dituzte.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Lortu al duzue baloia jotzea? nola? pilota ez duzuenean jo
zergatik izan dela uste duzue?

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Haurra baloira jartzen ikastea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Lehenengo jolasa ondo ulertu den galdetu. Hartu denbora bestela, agian nahastu egingo
dira eta.
Bigarren jolasean haurrak jarri daitezke hezitzailearen rolean (zaila izango baita talde
guztietan zu egotea).

MATERIALA
Baloiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur baloiarekin jolasten jarraituko dugu. Horretarako 3 jolas
egingo ditugu. Jolas guztietan taldean arituko zarete. Baina
garrantzitsua da taldearen arrakastarako bakoitzak ahal duen
guztia egitea

1. JOLASA: GORPUTZA MARTXAN
Hasiera: 6 haurreko, 2 talde eratu behar dira.
2 azpi-eremuz (aurrekoa eta atzekoa) osatutako 2 eremu
zehaztu. Joko hasieran bi taldeak aurreko azpi-eremuan
kokatuko dira. Zozketa bidez zein talde hasiko den erabaki eta
taldeko batek baloia jaurtiz beste taldeko norbait jotzen badu,
jotakoa bere eremuko atzeko azpi-eremura pasatuko da.
Helburua: jaurtitzaileak atzeko azpi-eremutik beste atzeko azpieremuko norbait jotzen badu, jaurti duena aurreko azpi-eremura
pasatuko da.
Garapena: taldeko batek baloia jaurtitzea, hurrengo txandan
jaurtiketa beste taldekide batek egingo du. Beste taldeko
partaide guztiak atzeko azpi-eremura bidaltzen dituen taldeak
irabaziko du.
Baloia joko espaziotik ateratzen bada, atera den eremuko
taldeak sakatuko du.
Alde bateko jokalariak jaurtitzean, “hanka geldirik” esan, eta une
horretan aurkariak ezin izango dira mugitu.
Amaiera: Denbora mugatu daiteke. 10 minutu esaterako.
2. JOLASA: PILOTA BADATOR
Hasiera: haur bat eremu barruan kokatuko da, eta beste guztiak
kanpoan lerrokaturik egongo dira.
Helburua: hezitzaileak pilota jaurtiko du, eta haurrari zer egin
behar duen adieraziko dio: 1) baloia eremutik atera baino lehen
gelditu; 2) baloia, eremutik atera baino lehen, hanka artetik
pasarazi; 3) berdin, baina hankarekin; berdin eskuarekin, 4)
baloia hartu.
Garapena: haur bakoitzak ariketa bat egin eta ilararen azkenean
kokatuko da.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 10 minutu esaterako.

3. JOLASA: LAUKOTEA GARA
Hasiera: haurrak launaka kokatuko dira.
Helburua: Laukote bat baloiarekin ezkerretara elkarrean artean
paseak eginez kokatuko dira.
Garapena: 2 buelta jarraian egindakoan, denek pausu bat
kanporantz emango dute. Horrela laukia geroz eta handiago
izango da.
Aldaerak: berdina egin beharko da, bakarrik pasea egin aurretik
hormara bota beharko da pilota.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 10 minutu esaterako.

3 jolasetatik non izan dituzue zailtasunik handienak? zergatik? zein
jolas izan da errezena? zergatik? baloia pasatzea zaila izan al
da? noiz? zergatik? noiz izan da errezagoa: laukian pasatuz edota
horma kolpatu ondoren hartuz?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Desplazamenduak eta mobila jotzeko ekintzak era koordinatuan eta jarraian egitea.
Jolas-egoeretan, materiala eraginkortasunez erabiltzen ikastea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Behaketak gauzatu:
Baloiaren ibilbidea ezagutzen du? Eta kolpearekiko distantzia eta prestatze denbora egoki
neurtzen du?
Baloia modu egokian jotzeko gai da?
Baloia jotzeko modu ezberdinak erabiltzen ditu?

MATERIALA
Baloiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

3 jolas egingo ditugula adierazi. Gaur hormarekin ere
harremanean hasiko gara. Garrantzitsua da bakoitzak
hausnartzea nola jotzen duen.

1. JOLASA: BEISBOL-BALOI JOLASA
Hasiera: 6ko bi talde, bat jaurtiketa eremuan (A) eta bestea
jotzeko eremuan (B). A eremuko taldean jaurtitzaile bat egongo
da, eta B eremuko taldean jotzaile bat.
Helburua: jaurtitzaileak jotzaileari baloia modu egokian botako
dio, eta honek A eremura bideratuko du.
Garapena: A taldekoek baloia jaso eta jaurtitzaileari pasa baino
lehen, B taldeko jotzaileak ahalik eta bira gehien emango ditu.
Jaurtitzaileak baloia duela jotzailea bi gune artean ikusten badu,
azken hau kanporatua izango da. A eta B eremu aldaketa B-ko
partaide guztiek baloia jotzean burutuko da.
Amaiera: talde bakoitza 2-3 aldiz jaurtitze eta jasotze roletatik
pasa eta gero bukatu daiteke..
2. JOLASA: LERROAN
Hasiera: haur guztiak lerroan jarriko dira paretara begira.
Helburua: hezitzaileak baloia paretara ahalik eta egokien jaurti
eta lehenengo ikasleak 3 punpa egin baino lehen jo beharko du.
Garapena: ahalegin bat egin eta gero, ilararen atzera joan eta
hurrengo haurrari tokatuko zaio.
Amaiera: guztiek 2-3 aldiz kolpatu hartu ez da jokoa amaituko.
3. JOLASA: PETANKA-BALOIA
Hasiera: 6ko bi talde, bat (A) eremuan eta bestea (B) eremuan,
Bi eremutan jolas bera izango da.
Helburua: haur batek baloia eremuaren barnera botako du, eta
ondoren partaide bakoitzak bere baloia jaurtiz, baloitik ahalik eta
gertuen uzten saiatu behar da.
Garapena: gertuen uzten duenak tanto bat irabazi eta hurrengo
baloi jaurtiketa egingo du.
Aldaera: Pilota txikiagoekin probatu daiteke.
Amaiera: Aldaera guztiak amaitzean.

AGURRAREN
UNEA

Lortu al duzue baloia jotzea? non izan da zailena baloia
jotzea? zergatik? zer egingo dugu baloia jotzeko?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Kolpearen bidez baloia hormako puntu zehatz batera bideratzea.
Punparen ondoren baloia modu ezberdinetan jotzeko gai izatea.
Joko espazioaren gune ezberdinen arabera kokatzeko gai izatea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio honetan behatzeko galderak:
Baloia jo ondoren, espazioan duen kokapenaz ohartzen al da? Eta badaki hormaren parean
non kokatu?
Baloia hormara bideratzen du?

MATERIALA
Baloiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

3 jolas egingo ditugula adierazi. Gaur paretarekin harremanean
jarraituko garela adierazi.

1. JOLASA: GIROTZEN
Hasiera: 6 haurrez osatutako 2 talde, bat baloiarekin
harrapatzen eta bestea baloirik gabe ihesi.
Helburua: baloidun taldeak, beraien artean paseak eginez, talde
iheslariko partaideak kaleratu behar ditu.
Garapena: baloia duenak ezin du pausurik eman, eta
baloiarekin ukitu behar du iheslaria. Beste taldea kaleratzean,
baloidun taldea iheslari izatera pasatuko da.
Amaiera: guztiak harrapatu arte. Bestela denbora mugatu
dezakezu.

2. JOLASA: ESPAZIO BILA
Hasiera: 4ko 3 talde, hormari begira jarriko dira. Talde
bakoitzak 2 koadroko horma eremua izango du, eta 2 taldekide
eremuaren ezkerreko aldean eta beste biak eskuineko aldean
kokatuko dira lerroan.
Helburua: eskuineko lerrotik baloia hormako eremuaren
ezkerreko aldean joz beste lerrora bideratuko dute, eta
ezkerreko lerrotik eskuinera.
Garapena: baloia hartu eta jo egin behar da, eta hau
egindakoan lerroz aldatu behar da.
Aldaerak: pisu eta dimentsio desberdineko baloiekin probatu
dezakezu.
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.
3. JOLASA: PILOTA KOLPATUZ
Hasiera: horman uztaia zintzilikatu, eta lerroan jarrita dauden
haurrak.
Helburua: txandako joz, baloia uztaiaren barnean sartzen saiatu
behar dute.
Garapena: haur bakoitzak 3 puntu izango ditu.
Baloia gunean sartzean, jotzaileak ez du punturik galduko, eta
besteek (zirkuitu bat: joan etorri bat) ahalik eta azkarren egiten
saiatu behar dute. Azkena iristen denak puntu 1 galduko du.
Baloia sartzen ez bada, jotzailea lerroan azkena jarriko da.
Sakean ezin da uztaian sartu.
4. JOLASA: LURREAN KOKATUZ
Hasiera: denak borobilean kokatuko dira bikoteka. Bat aurrean
eta bestea atzean. Bikoteen artean metro bateko tartea.
Helburua:ikasle guztiak borobil bat osatuz bikoteka Irakaslearen
seinalera atzekoak korrika aterako dira ezkerreruntz, zig-zag-ean
ikasleen tartetik pasatuz; Buelta osoa ematen dutenean beraien
bikotearen hanka tartean sartu beharko dute.
Garapena: azkena sartutakoak bizi bat galduko du.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 10’ esaterako.

AGURRAREN
UNEA

Lortu al duzue baloia jotzea? non izan da zailena baloia
jotzea? zergatik? zer egingo dugu baloia jotzeko? non kokatu
zarete baloia jotzerakoan? baloia jo eta gero nora mugitu
zarete? zergatik?

