BURUZ-BURU II

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Baloiarekin egindako sekuentzia birgogoratzea.
Material desberdinekin esperimentatzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Txokoka lanean ibiliko dira. Joan txokoz txoko pasatzen eta behaketak egiten. Erraz egiten
badute jolasa erronka zailago bat sartu.

MATERIALA
Pilotak, baloiak, kaxak, erraketak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Zer gogoratzen duzue izan genuen baloiarekin harremanetan
sekuentziatik? zer egiteko gai zinaten? zer izan behar dugu
kontutan baloia jotzeko?

1. JOLASA: TXOKOKAKO JOLASAK
Hasiera: haurrak 4-5 pertsonetako taldetan banatuko dira.
Helburua: talde bakoitza txoko batean lan egingo du zehazten
den norabidean mugituz.
Garapena: 7-8 minutuz egon eta ondoren, hurrengo txokora
pasatuko dira.
- Txoko bakoitzean erabili beharreko materiala kutxa baten
barruan egongo da txokoan bertan.
1. Txokoa: kutxan material desberdinak utzi beraiek
esperimentatzeko. Baloiak, pilotak,erraketak etab.
2. Txokoa: horman borobil desberdinak margotu. Haurrak
pilota borobil horien barruan sartzen saiatu behar du.
Borobil bakoitzak puntu desberdinak balio ditu. Ia nor
baitek puntu jakin batzuetara iristen den?
3. Txokoa: hormara pilota botatzen saiatu behar dira, pilota
ezin da gelditu. Ilara bat eginda pilota jaurtitzen joan
beharko dira banan-banan.

4. Txokoa: denok denon kontra eginez, pilota joz edota
hatu-botaz, pilota hormaren kontra bidali, lehenengo
botean eraman eta zelaiaren barruan sartu beharko dute.
Aurrekoa egin ezean, txapa dagoen lekura joango dira.
Txapatik ateratzeko pilota airean harrapatu beharko da
pilota bidali duenarekin “rol” aldaketa gauzatuz.
“kalanbrea” emateko aukera dago, txapan dauden
jokalariak kontaktuan badaude pilota airean hartzeko
unean, denak kanpora ateratzeko aukera izango dute.
Amaiera: txoko guztietatik pasatzean.

Zein txokotan izan dituzue zailtasunak? zergatik? zein zailtasun
izan dituzue ilaran jarri eta pilota mugimenduak
mantentzeko? zer egin duzue hau lortzeko? 4.txokoan
txapakoek pilota ez hartzeko zer egin duzue? eta txapatik
irteteko zer egin duzue? nora egon zarete begira?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Kolpearen bidez pilota edota baloia hormako ezkerreko eta eskuineko eremuetara
bideratzeko gai izatea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Begiratu haur bakoitza gai den edo ez pilota botatzeko (hartu-bota). Oso erraz egiten duten
ikasleei esan saiatzeko kolpatzen pilota. Oso zaila egiten bazaie pilota hartu-botatzea,
baloiekin probatu. Puxikekin ere errazagoa izango litzateke (polikiago doa jolasa).

MATERIALA
Pilotak, txinoak, zinta (zelaia banatzeko), uztaia, soka.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur hiru jolas egingo ditugu. Zer gogoratzen duzue azken
saiotik? Zer ikasi zenuten? Saiatuko al gara gaur berriz praktikan
jartzen?

1. JOLASA: 2 ZATIAK
Hasiera: 4ko 3 talde egin, hormari begira jarri. Talde bakoitzak 2
koadroko horma eremua izango du (2 zatitan banatu), eta 2
taldekide eremuaren ezkerreko aldean eta beste biak eskuineko
aldean kokatuko dira lerroan.
Helburua: Eskuineko lerrotik pilota hormako eremuaren
ezkerreko aldean joz beste lerrora bideratuko dute, eta
ezkerreko lerrotik eskuinera.
Garapena: Pilota hartu eta bota beharko dute. Denbora bat
pasatzean aldatu aldez. Erraz egiten badute pilota hartu eta bota
beharrean, pilota jo beharko dute.
Amaiera: 10’ egiten dituztenean taldeak aldatu daitezke. 2-3
aldiz taldeak aldatzean jokoa amaituko da.
2. JOLASA: UZTAIAN SARTUZ
Hasiera: Horman uztaia desberdinak zintzilikatu, eta lerroan jarri
beharko dute.
Helburua: Pilota uztai barruan sartzen saiatu behar dira.
Garapena: Ikasle bakoitzak 3 puntu izango ditu. Pilota gunean
sartzean, jotzaileak ez du punturik galduko, eta besteek
zehaztutako zirkuitu txiki bat egin beharko dute. Jo eta gero
berriz ilaran jarri beharko dira.
Amaiera: Bakoitzak 3-4 aldiz pilota jaurti eta gero amaitu
daiteke.
3. JOLASA: ILARAN JOTZEN.
Hasiera: guztiak ilaran jarri beharko dira.
Helburua: pilota abian jartzen duenak egiten duen bezala
guztiak errepikatu beharko dute.
Garapena: guztiak errepikatu eta gero ilarako bigarrenak jotzen
duen moduan guztiak imitatu beharko dute.
Amaiera: ikasle guztiak behintzat behin pasatu beharko dira
gidari izatetik.

AGURRAREN
UNEA

Eskuinetik ezkerrera edota ezkerretik eskuinera botatzea
errezagoa izan da? zergatik? uztaian pilota sartzea zaila izan al
da? zer egin duzue uztai barruan sartzeko? azken jolasean,
imitazioa, zer saiatu zarete jotzen pilota zuen taldekideek erraz
jotzeko edota zailago izateko? zergatik?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Ikaslea joko-espazioko gune ezberdinen arabera kokatzeko gai izatea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Begiratu haur bakoitza gai den edo ez pilota botatzeko (hartu-bota). Oso erraz egiten duten
ikasleei esan saiatzeko kolpatzen pilota. Oso zaila egiten bazaie pilota hartu-botatzea,
baloiekin probatu. Puxikekin ere errazagoa izango litzateke (polikiago doa jolasa).

MATERIALA
Pilotak, espazioa banatzeko zintak edota klariona.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur hiru jolas egingo ditugu. Zer gogoratzen duzue azken
saiotik? Zer ikasi zenuten? Saiatuko al gara gaur berriz
praktikatzen jartzen?

1. JOLASA: TANTO EGITERA
Hasiera: 6ko 2 talde egongo dira, bakoitza hormako zati batean.
Helburua: ikasle bakoitzak era txandakatuan lerroko hurrengoari
pilota botaz tantoa egiten saiatu beharko du (ezin du pilota jo;
pilota jaso eta jaurti egin behar da, gehienez pausu bat emanez).
Garapena: jaurti ondoren, partaideek zehaztutako gunea ukitu
behar dute. Txarra egiten badute ere, jolasten jarraituko dute.
Erraz egiten badute joan kolpatzeko eremua urrunago jartzen.
Amaiera: 10-15’ jokatzen egon eta gero.

2. JOLASA: BIKOTEKA
Hasiera: bikoteak osatu.
Helburua: bikote bakoitzak minutu batean ondorengo ekintza
egin beharko du (30 segundo batek, 30 segundo besteak): batek
pilota aurreko eremutik hormara bota eta atzean zehaztutako
espaziora heltzen saiatu behar da. Bikotekideak pilota jaso eta
berriz hormara bota beharko dio.
Garapena: hartu-bota hasi daitezke jolasean, ondoren
kolpatzera pasatu. Zailago edo errazago nahi baduzu egin
jolasa, espazioekin jolastu. Handiagoa edo txikiagoa edo
hormatik gertuago edo urrunago.
Amaiera: bikoteak aldatu ditzakezu. Bikote bakoitzarekin 5’. 2-3
aldiz aldatu bikotea.
3. JOLASA: KALANBREA
Hasiera: denok denon aurka.
Helburua: pilota joz edota hartu-botaz, pilota hormaren kontra
bidali, lehenengo botean eraman eta zelaiaren barruan sartu
beharko dute. Aurrekoa egin ezean, txapa dagoen lekura joango
dira.
Garapena: txapatik ateratzeko pilota airean harrapatu beharko
da pilota bidali duenarekin “rol” aldaketa gauzatuz. “kalanbre”
emateko aukera dago, txapan dauden jokalariak kontaktuan
badaude pilota airean hartzeko unean, denak kanpora
ateratzeko aukera izango dute.
Amaiera: guztiak txapan gelditzean. Bestela denbora mugatu
dezakezu.

AGURRAREN
UNEA

Lortu al duzue tantoren bat egiterik? nola lortu
duzue? bikotekideari pilota pasatzeko gai izan al zarete? eta
espazio konkretu batera bidaltzeko gai izan al zarete? zer egin
duzue lortzeko?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Ikaslea joko-espazioko gune ezberdinen arabera kokatzeko gai izatea.
Kolpearen bidez pilota kantxako gune ezberdinetara bideratzeko gai izatea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Begiratu haur bakoitza gai den edo ez pilota botatzeko (hartu-bota).
Oso erraz egiten duten ikasleei esan saiatzeko kolpatzen pilota.
Oso zaila egiten bazaie pilota hartu-botatzea, baloiekin probatu.
Puxikekin ere errazagoa izango litzateke (polikiago doa jolasa).

MATERIALA
Pilotak, espazioa banatzeko zintak edota klariona.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur hiru jolas egingo ditugu. Zer gogoratzen duzue azken
saiotik? zer ikasi zenuten? saiatuko al gara gaur berriz
praktikatzen jartzen?

1. JOLASA: 1,2,3,4
Hasiera: taldea bitan banatu. Talde bakoitzak hormako zati bat
izango du. Taldekideak lerrokaturik jarriko dira.
Helburua: pilota, txandaka joz, eremu ezberdinetara bideratu
beharko dute.
Garapena: lehenengo zenbakian ordena jarraituko dute (lurrean
4 zatitan banatu koadroa: 1,2,3,4). Ongi egiten badute, jotzaileak
berak nora botako duen adieraziko dio hurrengoari. Behatu ia
zailtasunak dituzten, bestela aldatu materiala: baloiak edo
puxikekin. Bakoitietara bota, bikoitietara botatzeko, batuketa
baten erantzuna eskatu etab.
Amaiera: guztiek nora bota esan eta gero amaituko da.

2. JOLASA: SAKE-ERRESTOA
Hasiera: ikasle bat sakea jotzeko prestatuko da, eta beste bat
errestorako. Beste guztiak kanpoan ilaran jarrita zain egongo
dira.
Helburua: sakalariak sakea (zehaztutako eremu batetik egingo
du), eta non sartu beharko duen zehaztuko zaio. Errestatzen
dagoenak errestoa eremuan sartzen badu, puntua eskuratuko
du, eta bestela, puntua sakatzailearentzat izango da.
Garapena: sakea egin duena errestora pasatuko da, errestoan
zegoena lerroko azkenera eta lerroko lehenengoa sakera. Hau
talde txikietan egin dezakezu, horrela jolasten egongo dira
denbora guztian.
Amaiera: bikoteak aldatu 2-3 aldiz.
3. JOLASA: KORRIKA PILOTARA!
Hasiera: denak lerroan kokatuko dira.
Helburua: irakasleak pilota kantxan zabalean utziko du, eta
ilaratik abiatuz, lerroko lehenengoak pilota jo eta eremuan sartu
beharko du (zehaztu lurrean eremu zehatz bat).
Amaiera: Ikasle bakoitzak 2-3 aldiz jo eta gero amaituko da.
4. JOLASA: TXOKOTAN JOLASTUKO DUTE
Hasiera: denak denen aurka.
Helburua: debekatutako gune zehatz bat markatuta egongo da.
Pilotak gune horretan punpa egiten badu, txarra izango da.
Garapena: ikasle bakoitzak 3 puntu izango ditu, eta zerora
iristean beste kide bati eskua eman beharko dio, bikotea sortuz.
Berriz 3 puntutik hasiko dira bikotea, ondoren hirukotea osatukoa
da, gero laukotea etab. Errazagoa edota zailagoa egin nahi
bada, debekatutako gunea txikitu edota handitu, gunearen
kokapena aldatu etab.
Amaiera: talde guztia talde bat izan arte.

AGURRAREN
UNEA

Lortu al duzue eremu konkretuan pilota sartzea? zer egin duzue
horretarako? debekatutako gunean sartu al duzue pilota? noiz
izan da errazagoa ez sartzea?

