KOLABORAZIO
OPOSIZIOA II

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Espaziaoren hautematea garatzea
Espazazio-denboararen hautematea garatzea
Espazioan ondo kokatzen jakitea norbere jolas eremua ondo babesteko
Mobilak eraginkortasunez jaurti edo kolpatzea espazio libreak antzemanez

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

MATERIALA
Konoak,uztaiak, bi kaxa, gomaespumazko baloi haundia eta txikiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

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

1. JOLASA: BALOIEN BORROKA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: jolas eremua zein taldea bi zatitan banatu, ikasle
bakoitzak gomaespumazko baloi bat duela.
Helburua: norbere zelaian ahalik eta baloi gutxien biltzea.
Garapena: txistua entzutean ikasle talde bakoitzak beste
taldearen eremura baloiak jaurtiko ditu minutu batean.
Aldaerak: edozein gorputz atalekin jaurtitzea, denbora gehiago
jolasten egotea, bikoteka hankak edo eskuak lotuta izatea …
Amaiera: jolasa bi- hiru aldiz errepikatu eta gero amaituko da.

2. JOLASA: LAU EZKINAK
Hasiera: hiru edo lau kideko bost talde egin; lau talde, jolas
eremu karratu bateko ezkina bakoitzean kokatuko dira eta
bosgarrena erdian.
Helburua: erdiko taldeak ezkina bat eskuratu beharko du.
Garapena: erdiko taldea argi ibili beharko da ezkina bat lortzeko
beste taldeak ezkinaz aldatzen direnean. Ezkina lortzen ez duen
taldea erdian kokatuko da.
Amaiera: bost minutu igarotzen direnean edo talde guztiak
erditik pasatzen direnean.
3. JOLASA: AZENAORIOAK LAPURTZERA I
Hasiera: jolas eremuan hamabi kono jartzen dira, kaxa bat
kontrako aldean nondik pilota jaurtiko den eta uztai bat konoen
eta kaxaren tartean jarriko duguna. Taldearen arabera, bi edo
lau azpitalde egin.
Helburua: erasoan dagoen taldeak jaurtitzen duen baloiaren
harrera ahalik eta denbora luzeenean egitea..
Garapena: erasoan dagoen taldeak baloia edo pelota jaurtiko du
defentsan dagoen taldeari baloia eskuratzea ahalik eta denbora
luzeenean eragotziz; jaurtitzen duenak ahal dituen eta kono
gehien jaso eta uztaian sartu beharko ditu beste taldeak baloia
kaxan sartu aurretik. Rolak aldatuko dira : a) defentsan dagoen
taldeak baloia airean eskuratzen duenean b) erasotzaileak hiru
karreretan konoak uztaira eramaten ez dutenean d) erasoan
daudenak kono guztiak karrera batean jasotzen
dutenean. Erasotzaileei galderak egin: zein gorputz atalekin
jaurti duzu? zergatik? Jaurti edo kolpatu egin duzu? zergatik?
nora jaurti duzu?... Defentsari galderak egin: nola kokatu zarete
zelaian? zergatik? nola eraman duzue baloia kaxara?
Amaiera: bi taldeak bi roletatik pasatzean amaitzen da.
4. JOLASA: AZENAORIOAK LAPURTZERA II
Aldagaia: Erasotzaileak bikoteka jartzen dira eta bakoitzak baloi
bat jaurti edo kolpatuko du ( haundia eta txikia) aproposa
iruditzen zaien leku batera. Galderak : Nora bidali duzu pilota
haundia ? eta txikia ? zergatik ?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Espaziaoren hautematea garatzea
Espazazio-denboararen hautematea garatzea
Espazioan ondo kokatzen jakitea norbere jolas eremua ondo babesteko
Mobilak eraginkortasunez jaurti edo kolpatzea espazio libreak antzemanez

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

MATERIALA
Sokak, konoak, uztaiak, gomaespumazko baloia eta gomazko baloia.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta komunikazio motibatzailea erabiliz saioan
egin beharrekoa azaldu.

1. JOLASA: BOROBIL BARRURA SARTU
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde erdia borobilean begiak itxita, eskuak emanda eta
hankak zabalik eta beste erdia borobil kanpoan
Helburua: kanpokoak borobil barrura sartzea barrukoak
antzeman gabe.
Garapena: kanpokoak borobilera sartzen saiatuko dira
borobilean dagoen kidea konturatu gabe; konturatzen bada,
bere gainean eseriko da eta borobilean sartzea lortzen badu rol
aldaketa egingo da.
Amaiera: jolasa amaituko da ikasle guztiak bi roletatik
pasatzean eta jolasaren bi hiru errepikapen egitean.
2. JOLASA: ORDULARIA
Hasiera: sei zazpi ikasleko bi borobil egingo dira horietako bat
borobil erdian jarriko da soka bat eskuetan duela.
Helburua: kideak sokari bira ematen dionean besteek ahalik eta
jauzi gehien ematea.
Garapena: kide batek sokari bira ematen dion bitartean beste
guztiek soka jauziko dute; norbaitek ukitzen badu jolasa berriz
hasiko da eta borobil erdian jarriko da.Denak rol bietatik pasa
beharko dira.
Amaiera: denak bi roletatik pasatzean amaitzen da.
3. JOLASA: PELOTAREN BIDEA I
Hasiera: Jolas eremu ertain batean lasterketak egiteko bi uztai
egongo dira eta kono- base bat; ikasleak bi edo lau taldetan
banatuko dira (taldearen arabera)
Helburua: Defentsan dagoen taldeak erasotzaileak jaurti duten
baloia konora eramatea besteek lasterketa egin aurretik .
Garapena: Bi talde daude, erasotzaileak ilaran jartzen dira uztai
baten atzean eta jokalari batek baloia jaurti edo kolpatuko du bi
uztaien artean lasterketa burutuz ( joan –etorri bat). Defentsan
dagoen taldea baloia eskuratzen saiatuko da, baloia konora
eramanez beste jokalariak lasterketa amaitu aurretik. Lasterekta
gehein egiten duen taldeak jokua irabaziko du. Rol aldaketaegin:
hiru lasterketa jarraian huts egitean,edozein gorputz atalekin
jaurtitzea, lasterketa bakarra egin jaurtiketako…Galderak
erasotzaileei: zein gorputz atalekin jaurti edo kolpatu duzu?
zergatik? nora bidali duzu baloia? zergatik?… galderak
defendatzaileei: nola kokatu zarete? nola eraman duzue baloia
konora? zergatik?...
Amaiera: Bi taldeak bi roletatik pasatzean amaitzen da.
4. JOLASA: PELOTAREN BIDEA II
Aldagaia: joku bera baina defentsan daudenak ezin dira
baloiarekin desplazatu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan landutakoa laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Espaziaoren hautematea garatzea
Espazazio-denboararen hautematea garatzea
Espazioan ondo kokatzen jakitea norbere jolas eremua ondo babesteko
Mobilak eraginkortasunez jaurti edo kolpatzea espazio libreak antzemanez

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

MATERIALA
Konoak,uztaiak, bi kaxa, gomaespumazko baloi haundia eta txikiak, petoa edo zapiak, pala,
raqueta , tenis pilota, fressbee 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: UZTAIA HARRAPATU
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: jolas eremuan hainbat uztai sakabanatuko ditugu eta
taldea harrapaketa jolaserako prest izango da.
Helburua: harrapatua ez izatea
Garapena: bi harrapatzailek (petoa , zapia eramango dute )
taldekideak harrapatzen saiatuko dira; harrapatuak ez izateko uztai
barruara sartuz babestu daitezke baina bertan gehienez 10
segundu egon ahalko dira .Harrapatuak kate bat osatuko dute eta
aske dagoen kide batek katea ikutzen badu denak libratuko dira.
Amaiera: harrapatzaile bikote ezberdinak rol horretan egon eta
gero edo 10 minutu pasa eta gero, jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: ARMIARMA
Hasiera: jolas eremua bi zatitan banatu eta erdian marra bat irudikatu;
talde osoa jolas eremuan jarriko da eta erdiko marran beste jokalari
bat egongo da.
Helburua: jolas eremuaren beste aldera igarotzea erdiko kideak gu
ukitzea ekidituz.
Garapena: taldeak adosten duenean beste jolas eremura pasako da
erdiko jokalariak ukitzea ekidituz; ukitua izanez gero jokalaria erdiko
marran jarriko da beste kideak ukitu asmoz.
Aldaerak: karramarroak bezelanarraz egiten.
Amaiera: jokalari guztiak erdiko marran daudenean; errepikatu jolasa
pare bat aldiz.
3. JOLASA: KONOA I
Hasiera: taldea bi zatitan banatzen da, erasotzaileak eta
defendatzaileak; taldea handia bada, lau talde eta bi jolas eremu
beharko dira. Jolas eremuan lau uztai jarriko dira kono forman.
Helburua: ahalik eta lasterketa gehien egitea lau uztaiak gaindituz eta
baloia berreskuratzea erasotzaile bihurtzeko.
Garapena: talde erasotzaileak banan banan baloia jaurti edo kolpatu
behar du beste taldeak ahalik eta denbora gehien eman dezan baloia
eskuratzeko. Defendatzaileak baloia harrapatzen saiatuko dira
,aurkaria pasa ez den uztaia itxiz (baloia uztai barruan sartuz alegia).
Erasotzaileei galderak egin: zein gorputz atalekin jaurti duzu? zergatik?
Jaurti edo kolpatu egin duzu? zergatik? nora jaurti duzu?... Defentsari
galderak egin: nola kokatu zarete zelaian?zergatik? nola eraman duzue
baloia kaxara?
Amaiera: bi taldeak bi roletan hiru- lau aldiz pasatzean jolasa amaituko
da.
4. JOLASA: KONOA II
Aurreko jolas berbera baina aldagai hauekin:
1.-Materiala aldatuz (pala, raketa eta tenis pilota, beisboleko batea,
frisbee edo disko hegalaria…)
2.-Defendatzaile guztietatik baloia edo beste materiala pasatzea,
baloia uztai barruan utzi aurretik.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Espaziaoren hautematea garatzea
Espazazio-denboararen hautematea garatzea
Espazioan ondo kokatzen jakitea norbere jolas eremua ondo babesteko
Mobilak eraginkortasunez jaurti edo kolpatzea espazio libreak antzemanez

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
motibatzaile bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

1. JOLASA: BIKOTEKA KORRI
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldea bi zatitan banatzen da, erasotzaileak eta
defendatzaileak; taldea handia bada, lau talde eta bi jolas
eremu beharko dira. Jolas eremuan lau uztai jarriko dira kono
forman; defendatzaileak uztaien inguruan jarriko dira eta
erasotzaileak defendatzaileen aurrean ilaran bata bestearen
atzean.
Helburua: erasotzaileek ahalik eta lasterketa gehien egitea lau
uztaiak gaindituz eta defendatzaileek baloia berreskuratzea
erasotzaile bihurtzeko.
Garapena: talde erasotzaileak banan banan baloia jaurti edo
kolpatu behar du beste taldeak ahalik eta denbora gehien eman
dezan baloia eskuratzeko, eta bikoteka lau uztaietatik lasterketa
egin beharko dute; defendatzaileak baloia harrapatzen saiatuko
dira, aurkaria pasa ez den uztaia itxiz (baloia uztai barruan
sartuz, alegia).
Erasotzaileei galderak egin :zein gorputz atalekin jaurti duzu?
zergatik? jaurti edo kolpatu egin duzu? zergatik? nora jaurti
duzu? nola korri duzue bikoteka? orekatuak daude? zein
ordunetan egin duzue korri?... Defentsari galderak egin: nola
kokatu zarete zelaian? zergatik? nola eraman duzue baloia
kaxara? zein ordena jarraitzen duzue baloia uztaiera iristeko?...
Amaiera: Bi taldeak bi roletan hiru- lau aldiz egotean jolasa
amaituko da.
2. JOLASA: BATEATU ETA LEHENA IRITSI
Hasiera: taldea bi zatitan banatzen da, erasotzaileak eta
defendatzaileak; taldea handia bada, lau talde eta bi jolas
eremu beharko dira. Jolas eremuan lau uztai jarriko dira eta
jaurtitzaile edo "pitcherraren" eremua ( konoa).
Helburua: ahalik eta lasterketa gehien egitea lau uztaiak
gaindituz eta baloia berreskuratzea erasotzaile bihurtzeko.
Garapena: talde erasotzaileak banan banan baloia jaurti edo
kolpatu behar du beste taldeak ahalik eta denbora gehien eman
dezan baloia eskuratzeko, lau uztaietatik lasterketa eginez ;
defendatzaileak baloia harrapatzen saiatuko dira eta lehen bait
lehen taldeko jaurtitzaile edo “pitcherrari” baloia pasatuz.
“Pitcherrak”baloia eskuratzen badu erasotzailea uztai batetik
kanpo egonez bere taldera bueltatutuko da berriz bere jaurtiketa
txanda etorri arte.
Erasotzaileei galderak egin: zein gorputz atalekin jaurti duzu?
zergatik? jaurti edo kolpatu egin duzu? zergatik? nora jaurti
duzu?... Defentsari galderak egin: nola kokatu zarete zelaian?
zergatik? nola eraman duzue baloia pitcherreraino?
Amaiera: Bi taldeak bi roletan hiru- lau aldiz egoten direnean
jolasa amaituko da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta ikasle zein hezitzaileak
sekuentziako balorazioa egin.

