KOLABORAZIO
OPOSIZIOA I

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Ituarekiko posizio eta orientazio egokia ezartzea
Mobilari indar eta norabide egokia ematea
Jaurtiketa edo kolpe egokiena aukeratzea
Mobila ituaretiko ahalik eta gertuen jaurtitzea
Kideari lagundu itura gerturatzen
Mobila jaurti aurkariaren mobilera bertatik aldendu asmoz
Mobil bat ezarri beste bat babesteko

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Kontuan izan jolas denbora eta hausnarketa denbora tartekatzen joko eta jolasen ulermen
taktikoa azaleratu dadin.

MATERIALA
Uztai txikiak, pikak , pika eusteko euskarria, frisbee edo disko hegalaria

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA
Ikasleak agurtu , zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaile bat erabili saioan egin behar dutena azalduz

1. JOLASA: HAMAIKETAN UZTAIAREKIN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde bakoitzak (boskoteak ) pika bat (eta bere
euskarria) eta uztai txiki bana izango ditu; uztai txikiak jaurtitzeko
lau eremu ( borobil) marraztuko dira ;lehena, pikarekiko metro
eta erdira eta besteak metro batetara.
Helburua: jolasaren helburua uztai txikiak pikan saskiratzea da.
Garapena: ikasle bakoitza uztai txiki bat saskiratzen saiatuko da
eremuak gaindituz, ezin da eremuz pasatu saskiratu gabe;
eremu bakoitzeko puntuazioa 1,2,3,4 izango da.
Amaiera: 11 puntutara iristen den lehenak jokoa irabaziko du.
2. JOLASA: POTEAK JAURTITZERA
Hasiera: jolas eremuan plastikozko boteen ilara bat jartzen dugu
eta taldea boskotetan banatua, beste aldean jarriko da kide
bakoitzak frisbee bat duelarik..
Helburua: Frisbeea jaurtiz, plastikozko boteak lurrera botatzea.
Garapena: kide bakoitza bere frisbeearekin poteak lurrera
botatzen saiatuko da; lurrean gelditzen diren poteak jaurti
dituenak jasoko ditu eta frisbeea jaurtitzen den lekura eramango
ditu. Amaieran objektu gehien dituen kideak irabaziko du
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatzen denean jolasa
amaituko da.
3. JOLASA: PIKA BOTATZERA
Hasiera: taldea laukotetan banatu
Helburua: uztai baten barruan dagoen pika (+euskarria)
frisbeearekin botatzea.
Garapena: taldekide batek pika defendatzen du eta beste
hirurek frisbeearekin pika botatzen saiatuko dira. Pika botatzen
duen jokalaria pika defendatzera pasako da eta defentsan
zegoena jaurtitzaile bihurtuko da. Nola lagundu diozu lagunari
itura gerturatzen?
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatzen denean jolasa
amaituko da.
4. JOLASA: OZTOPOA GAINDITU ETA EMAN!
Hasiera: laukoteak ilaran jartzen dira jolas eremutik 10
metrotara. Paretatik gertu koloretako 5 kono jartzen dira eta
honen aurrean banku suediar bat (jaurtiketa oztopatzeko).
Helburua: konoak botatzea
Garapena: laukoteak pilota erabiliz kono guztiak bota beharko
ditu. Jaurtitzen duen jokalariak pilota jaso eta bere jaurtiketaren
emaitza edozein dela, ahalik eta azkarren bere taldekideari pasa
beharko dio .Konoen koloreen arabera puntuazio ezberdina
izango dute. Talde guztiak 30 puntutara iritsi beharko dira. Zer
egin duzu puntu gehien lortzeko? nola kolokatu duzu gorputza
jaurtiketa egiteko?.. nola eman diozu pilotari konoa botatzeko?
Amaiera: jolasa hiru –lau aldiz errepikatzean amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Ituarekiko posizio eta orientazio egokia ezartzea
Mobilari indar eta norabide egokia ematea
Jaurtiketa edo kolpe egokiena aukeratzea
Mobila ituaretiko ahalik eta gertuen jaurtitzea
Kideari lagundu itura gerturatzen
Mobila jaurti aurkariaren mobilera bertatik aldendu asmoz
Mobil bat ezarri beste bat babesteko

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Kontuan izan jolas denbora eta hausnarketa denbora tartekatzen joko eta jolasen ulermen
taktikoa azaleratu dadin.

MATERIALA
Uztai txikiak, pikak , pika eusteko euskarria, baloi handia , baloi txikiak , pilotak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaile bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: BALOIA GAZTELURA
Hasiera: bi talde egin; jolas eremua bitan banatu eta eremu
bakoitzaren atzean bi uztai eta erdian kono ( gaztelua) bat jarri.
Helburua: gomaespumazko baloiarekin konoa botatzea.
Garapena: gomaespumazko baloia taldekideen artean pasatuz
(baloia duen jokalaria ezin da desplazatu) aurkarien konoa
lurrera botatzean datza.
Amaiera: jolasa hiru lau aldiz errepikatuz gero jolasa amaitzen
da edo konoa hiru aldiz botatzen duen taldeak irabazten du.
2. JOLASA: AHATEA LURRERA
Hasiera: taldea bi taldetxotan banatu eta bi borobil
konzentrikotan kokatu; lehena 10m tako diametroa eta
bigarrena 20 metrokoa.
Helburua: barruko borobileko jokalariak itua jokatzea dute
helburu eta kanpoko borobilekoak baloia airean hartzea.
Garapena: jolaseko kapitaina borobil erdian jarriz baloia gorantz
jaurtiko du barruko borobilean dauden jokalariak baloia ikutzen
saiatuko dira beraein baloi edo pilotekin eta kanpoko borobilean
kokatuta dauden jokalariak jaurti dituzten baloiak
airean hartzen saiatuko direlarik.
Amaiera: talde bakoitza bi roletatik hiru lau aldiz pasa eta gero
jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: BALOIKADA
Hasiera: taldea eta jolas eremua bitan banatu eta jokalariak
jolas eremuaren atzealdean kokatu.
Helburua: jolas eremu erdian dagoen baloi haundia aurkarien
zelaiko x marran sartzen saiatu, pilota txikiagoak jaurtiz.
Garapena: jolas eremu erdian dagoen baloi haundia besteen
zelaira desplazatzen saiatu pilota edo baloi txikiagoak jaurtiz
honek hondoko lerroa gainditu arte.
Amaiera: baloi haundia beste taldearen hondoko lerrora
pasatzean duen taldeak irabaziko du, zelaiak aldatu.
4. JOLASA: BALOI EHIZATUA
Hasiera: hiruko taldeak ilaran bata bestearen atzean baloi
batekin.
Helburua: pilotakada edo baloikaden bitartez baloi haundi bat
hondoko lerrora eramatean datza.
Garapena: jokalari bakoitzak bere baloi edo pilota jaurtiko du
baloi haundiaren aurka, jaurti eta gero korrika baloia hartu eta
bere kideari eramango dio ...horrela baloi handiak hondoko
lerroa gainditu arte.
Amaiera: baloi handia hondoko lerrora eramaten duen lehen
taldeak irabazten du. Errepikatu jolasa bi edo hiru aldiz.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

MARTXOA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Ituarekiko posizio eta orientazio egokia ezartzea
Mobilari indar eta norabide egokia ematea
Jaurtiketa edo kolpe egokiena aukeratzea
Mobila ituaretiko ahalik eta gertuen jaurtitzea
Kideari lagundu itura gerturatzen
Mobila jaurti aurkariaren mobilera bertatik aldendu asmoz
Mobil bat ezarri beste bat babesteko

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Kontuan izan jolas denbora eta hausnarketa denbora tartekatzen joko eta jolasen ulermen
taktikoa azaleratu dadin.

MATERIALA
Porteria txikiak, konoak, baloiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu , zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaie bat erabili saioan egin behar dutena azalduz

1. JOLASA: 4 PORTERIA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: sei jokalariz osaturiko lau talde egin . Jolas eremuaren
ertz bakoitzean porteria bat jarri.Talde bakoitzak bi porteria ditu.
Helburua: beste taldeen porterian dauden konoak lurrera
botatzea eta norbere porteriak defendatzea.
Garapena: talde bakoitzak bi porteria defendatu beharko ditu eta
beste bi porterietan dauden konoak lurrera bota beharko ditu.
Amaiera: kono gehien botatzea lortzen duen taldeak jokoa
irabaziko du.Jokoa hiru lau aldiz errepikatuko da .
2. JOLASA: STICK – BOLOAK
Hasiera: lau jokalariko taldeak ilaran jarrita ,bata bestearen
atzean eta bakoitza stick eta pilota batekin.
Helburua: stikarekin, sei metrotara jarrita dauden botilak
jaurtitzea.
Garapena: jokalari bakoitzak bi jaurtiketa izango ditu botila
lurrera botatzeko
Amaiera: botila lurreratzen den bakoitzean puntu bat irabaziko
du taldeak. Jokoa hiru lau aldiz errepikatuko da.
3. JOLASA: KONOAK BOTATZEARA
Hasiera: taldea sei jokalariz osaturiko taldetxotan banatu
Helburua: goma espumazko baloiarekin aurkarien lau konoak
lurrera botatzean datza.
Garapena: talde bakoitzak lau kono defendatu eta beste lau
lurrera bota beharko ditu.
Amaiera: lau konoak lurrera botatzen dituen taldeak jokoa
irabaziko du; jokoa hiru lau aldiz errepikatuko da.
4. JOLASA: TONBOLA
Hasiera: paretan, zailtasunaren arabera ,puntuazio ezberdina
duten borobilak marraztu . Taldea lauko taldetxotan banatu.
Helburua: bost metroko distantziara baloia jaurtiz , jokalariak
ahalik eta puntu gehien lortzean datza
Garapena: taldeko jokalari bakoitzak banan banan pilota edo
baloia jaurtiko du.
Amaiera: 30 puntutara iristen den lehen taldeak jolasa irabaziko
du. Distantzia aldatzen joan. Jokoa hiru lau aldiz errepikatzen
da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Ituarekiko posizio eta orientazio egokia ezartzea
Mobilari indar eta norabide egokia ematea
Jaurtiketa edo kolpe egokiena aukeratzea
Mobila ituaretiko ahalik eta gertuen jaurtitzea
Kideari lagundu itura gerturatzen
Mobila jaurti aurkariaren mobilera bertatik aldendu asmoz
Mobil bat ezarri beste bat babesteko

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Kontuan izan jolas denbora eta hausnarketa denbora tartekatzen joko eta jolasen ulermen
taktikoa azaleratu dadin.

MATERIALA
Uztaiak, baloiak, petanka.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaie bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: UZTAI KANASTA
Hasiera: taldea lau azpitaldetan banatu. Borobilean jarri eta
jokalari bat erdian jarriko da.
Helburua: baloiak, jokalariak duen uztai barruan sartzea.
Garapena: erdian dagoen jokalariak uztai bat bere gerrialdean
mantenduko du (horizontalean) eta besteek saskiratzea egin
beharko dute. Ez bada saskiratzea lortzen rolak aldatzen dira.
Amaiera: jolasa lau bost aldiz errepikatuko da.
2. JOLASA: ERREGELA
Hasiera: ikasleak lauko taldeetan banatu eta talde bakoitzari
lurrean erregela luze bat maraztuko diegu (erregela laukitxoz
osatua dago eta lauki bakoitzean zenbaki bat jarriko dugu, 1 etik
10 era)
Helburua: talde bakoitzak baloia jaurtiz ahalik eta puntu gehien
lortzean datza.
Garapena: jokalariak 3 metroko marratik baloia ahalik eta
urrutien jaurtitzen duen bitartean besteak erregelaren inguruan
jarriko dira baloia ahalik eta azkarren berriz jokalariari
bueltatzeko . Jokalari bakoitzak bi jaurtiketa egingo ditu. Taldeko
jokalari guztien puntuazioa batuko da .
Amaiera: puntuazio gehien duen taldeak jokoa irabaziko du.
Jokoa hiru lau aldiz errepikatuko da.
3. JOLASA: PETANKA
Hasiera: lauko taldeetan banatuko dugu taldea eta laukote
bakoitza beste laukote baten aurka arituko da. Talde bakoitzak
kolore bereko boloa du.
Helburua: jokalari bakoitzak bere bola “ bolitxe” tik ahalik eta
gertuen jartzean datza.
Garapena: jolas eremuan uztai bat jarriko dugu, jaurtiketa gunea
izango dena; alternantzian jokalari bakoitzak bere boloa jaurtiko
du. Denok bola guztiak jaurti dituztenean jokalari batek “bolitxea”
jolas eremuko beste leku batetara botatzen du eta berriz hasten
da jokaldia.
Amaiera: 13 puntutara iristen den lehen taldeak jokoa irabazten
du .
4. JOLASA: LAU PORTERIA
Hasiera: sei jokalariz osaturiko lau talde egin . Jolas eremuaren
ertz bakoitzean porteria bat jarri. Talde bakoitzak bi porteria ditu.
Helburua: beste taldeen porterian dauden konoak lurrera
botatzea eta norbere porteriak defendatzea.
Garapena: talde bakoitzak bi porteria defendatu beharko ditu eta
beste bi porterietan dauden konoak lurrera bota beharko ditu.
Amaiera: kono gehien botatzea lortzen duen taldeak jokoa
irabaziko du.Jokoa hiru lau aldiz errepikatuko da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

