ZIURGABETASUNA I

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
Gure aiton amonek egiten zituzten joko eta jolasak berreskuratzea.
Espazio ziurgabean materialik gabe jolastea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Gertuan dagoen parke, baso, kaleak balioko du ondorengo jarduerak aurrera eramateko.

MATERIALA
Materialik gabeko saio.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Aurrezagutzak aktibatuko ditugu eta ia ba al dakiten beraien
aiton amonek zertara jolasten zuten galdetuko diegu. Norbaitek
jolasen bat proposatuko balu (egokia dela iruditzen bazaigu),
aukera eman diezaiokegu bere jolasa azaldu eta guztiok
jolasteko.
Ondoren, guk ekarritako jolasetan arituko gara.

1. JOLASA: 1-2-3 KARABINBONBA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: jokalari bat zuhaitz baten kontra jarriko da, besoekin begiak
estalita eta beste jokalari guztiei bizkarra emanez. Gainontzeko
jokalariak, distantzia batetara jarriko dira (10-15 metro).
Helburua: zuhaitzeraino iristea poliki poliki mugimenduak izkutatuz
eta gero ihes egitea.
Garapena: zuhaitzean dagoen jokalariak “bat, bi, hiru, karabinbonba”
esatean, buelta emango du eta jokalari guztiei begira jarriko da.
Norbait mugitzen ikusiko balu, hau hasierako lekura joan beharko da.
Zuhaitzera iritsitakoan “listo!” esan beharko dute jokalariek, eta
zuhaitza ukitu. Denak zuhaitzera iritsi direnean, guztiek hatzetatik
helduko diote zuhaitzean egon den jokalariari. Horrek “txorizo!” esango
du eta hori entzundakoan beste guztiek korrika alde egingo dute.
Bidean norbait harrapatuko balu, azken hori izango da zuhaitzean
bizkarrez jarriko dena hurrengo txandan.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa amaitzen
da.
2. JOLASA: HARRI – ORRI - AR
Hasiera: bi taldetan banatuko gara bakoitza eremu batean kokatuko
delarik.
Helburua: zoriz irabazitako keinuen bidez ibilbidean aurrera egitea eta
aurkarien eremura iristea.
Garapena: tartean, ukitu beharreko eremu/elementu batzuk zehaztu
beharko ditugu (zuhaitzak, harriak, eserlekuak, apaingarriak…). Banan
banan aterako dira kontrako ibilbidea egitera , talde bakoitzetik bat, eta
parez pare aurkitzen direnean HARRI-ORRI-AR (harriak artazia
txikitzen du, artaziak papera mozten du eta paperak harria biltzen du)
egin beharko dute. Irabazten duenak aurrera jarraitzen du eta galtzen
duena bere ilarara bueltatu beharko da. Ahalik eta azkarren, talde
galtzailetik beste bat atera beharko da, berdina egin ahal izateko.
Besteen eremura heltzen den lehenengo taldeak irabaziko du.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa amaitzen
da.
3. JOLASA: EZKUTAKETA
Hasiera: lehenik eta behin etxea izango den eremu edo elementu bat
aukeratu beharko da (zuhaitz bat adibidez). Pertsona bat zuhaitzean
kontatzen geratuko da (30 edo 40 inguru) eta beste guztiak ezkutatu
egin beharko dira.
Helburua: izkutatzea, aurkitua ez izatea eta norbere burua eta besteak
”hiltzetik “ libratzea.
Garapena: norbait ikustean, zuhaitzera bueltatu beharko da eta ozen
bere izena esan beharko du, horrela guztiak harrapatu arte. Norbait bere
ezkutalekutik atera daiteke eta zuhaitzeraino iritsi “libre nago! “ edo ”
libre gaude “esanez.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatuz gero, jolasa amaitzen da.

4. JOLASA: ITSU-ITSUKA
Hasiera: parkeko zoruan jolas eremu bat zehaztu eta ikaleak
bertan sakabanatuko dira.
Helburua: kidea nor den antzematea.
Garpena: lurrean eremu konkretu bat zehaztuko da. Toki hori
"oilategia" izango da eta bertan "oiloak" nahi duten bezala ibiliko
dira. Beste ikasle bat, "oilarra" izango da eta begiak estalita oilo
bila ibili beharko da. Oilo bat harrapatzen duenean, lagun hori
nor den asmatu beharko du. Asmatzen badu, harrapatua oilar
bihurtuko da eta jolasak aurrera jarraituko du.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.
Etortzen al zarete parke, zelai, baso… honetara lagunekin
jolastera?
Beharrezkoa al da materiala izatea ondo pasatzeko?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Gure aiton amonek egiten zituzten joko eta jolasak berreskuratzea.
Espazio ziurgabean naturak eskaintzeen dituen baliabideekin jolastea.
Jarduera burutzeko aukeratutako materialak modu egokian erabiltzea eta
naturarekiko.begirunea eta errespetua azaltzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Txoko ezberdinak jarriko ditugu eta hauetatik ikasleak modu librean ibili ahalko dira.
Hasi aurretik arau batzuk adostea garrantzitsua izan daiteke (txoko bakoitzean
gehienez.zenbat pertsona egon daitezkeen, zenbat denbora egon gaitezkeen, txandak
errespetatu…)

MATERIALA
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideak erabiliko ditugu.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Saioan zehar egingo dugunaren azalpena emango diegu.
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideetatik zeintzuk erabili
ditzakegu jolasteko? Gure ohiko jolasetan zein material
erabiltzen ditugu?

1. TXOKOA: TXIRLOAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde txikian (4-5 ikasle).
Helburua: harriekin makilak botatzea.
Garapena: parkean aurkitu ditugun makila ezberdinak tente
jarriko ditugu. Bertatik distantzia batetara (4-5 metro gutxi gora
behera) jarriko gara eta inguruan aurkitutako harri koxkor batekin
makilak botatzen ahalegindu beharko gara.
Amaiera: 10 minutu txoko bakoitzean.
2. TXOKOA: OINJAUZI
Hasiera: talde txkian ( 4-5 ikasle) makilekin edo klarionakin
lauki luze haundi bat marraztu eta berau tamaina bereko
laukietan banatu.
Helburua: txingoka harria karratuan sartzea eta ibilbidea egitea.
Garapena: harri edo egur tako bat bota beharko da lehenengo
karratura eta txingoka ibilbide guztia egin. Bueltan, bat
karratuan dagoen harria hartu eta kanpora salto egin beharko
da, horrela, karratu guztietan berdina egin arte. Ezin da karratu
izkinetako marra zapaldu. Naturan gaudenez, hostoak edo
makilak erabili ditzakegu karratuko marrak egiteko.
Amaiera: 10 minutu txoko bakoitzean.
3. TXOKOA: IRUDIAK SORTZEN
Hasiera: talde txikian (4-5 ikasle).
Helburua: naturako elementuekin irudiak sortzea.
Garapena: txokoan material ezberdina utziko dugu (egur takoak,
arramak, harriak, makilak, hostoak…). Haurrek, bertan dagoen
materialarekin irudiak sortu beharko dituzte eta sortutako
produktuekin erakusketa egin (zer eta nola egin duten azaldu eta
egin dutenari izena jarri).
Amaiera: 10 minutu txoko bakoitzean.

4. TXOKOA: TORTOLOSAK
Hasiera: talde txikian (4-5 ikasle).
Helburua: tortolesen aurpegi guztiak alde berdinera jartzea.
Garapena: tortolosa (edo tortoloxak) arkumeen hanketako
hezur txikiekin egiten da, hezurrak bota behar dira eta
suertatzen den aldearen arabera (4 alde ezberdin ditu
hezurrak), jaurtitzaileak tortolos guztiak alde berdinera begira
jartzea lortu beharko du. Horretarako, harri txiki bat gora bota
beharko da eta harria bota eta hartu bitartean eman beharko
zaie buelta tortolosei. Aldaera anitz dituen jolasa da.
Oharra: tortolosik ez badaukagu, harriekin jolastu ahal da,
harriaren alde bat kolore orlegiz margotuta eta soilik bi aldekin
(tortolosaren 4 aldeak beharrean) jolastuz.
Amaiera: 10 minutu txoko bakoitzean.
5. TXOKOA: PUNTERIA JOLASA
Hasiera: talde txikian (4-5 ikasle).
Helburua: makilatik gertuen geratzea.
Garapena: lurrean ondo sartuta makila bat jarriko dugu eta
hortik distantzia batetara jokalariak egongo dira. Jokalari
bakoitzak harritxo bat izango du eta helburua, harrira makilatik
gertuen geratzea izango da, makila ikutu gabe.
Amaiera: 10 minutu txoko bakoitzean.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Jolas politak egin al ditugu naturak eskainitako elementuekin?
Zaindu al dugu natura?

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Gure aiton amonek egiten zituzten joko eta jolasak berreskuratzea.
Espazio ziurgabean naturak eskaintzeen dituen baliabideekin jolastea.
Jarduera burutzeko aukeratutako materialak modu egokian erabiltzea eta naturarekiko
begirunea eta errespetua azaltzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Hasiera batean txoko guztiak antolatuta izango ditugu eta talde handia 5 talde txikitan
banatuko dugu. (pertsona gutxi bagaude, azpitalde gutxiago egin daitezke eta txoko batzuk
hutsik utzi).
Txoko bakoitzean 10 minutu inguru arituko gara jolasten eta ondoren abisua ematean,
hurrengo txokora pasatuko gara.

MATERIALA
Kanikak, txapak, kromoak, ziba, goma

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioan egingo dugunaren inguruko azalpenak emango
dizkiegu.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

TXOKOTAN:
1. TXOKOA: GORA-GORA
Hasiera: uztai edo borobil bat margotuko dugu jolas eremuan
eta ikasleak inguruan jarriko dira.
Helburua: zure izena entzutean baloia hartzea edo eroriz gero
lehenbailehen jasotzea eta beste bati jaurtitzea (“hiltzea” ) da
Garapena: baloia duen ikasleak “gora gora eta ikaslekide baten
izena” esango du baloia goraka jaurtitzen duen bitartean. Ikasle
horrek baloia hartzen badu lurrera erori aurretik azkar azkar
beste ikasle baten izena esango du; baloia lurrera erortzen bada
ikasle guztiak ihes egingo dute baina baloia duen ikasleak
“stop” esatean, gelditu egin beharko dira.
Honek hiru pauso eman ditzake eta kide bati baloiarekin eman;
lortzen badu beste kide hori geldituko da eta bestela berak
jarraituko du baloia jaurtitzen.
Amaiera: Baloia lau edo bost ikasle ezberdinek jaurtitzen
dutenean jolasa amaitzen da.

2. TXOKOA: XIBA JOLASA
Hasiera: ikasle bakoitza bere xibarekin.
Helburua: xiba dantzan jartzea.
Garapena: guztion artean eremu bat zehaztuko dugu, zibak
eremu horren barruan dantzatu behar du. Kanpora ateratzen
bada edo dantzatu gabe geratzen bada, eremu horren barruan
geldituko da eta ondorengo jokalariek kanpora atera ahal izango
dute puntuak lortzeko.
Amaiera: Hamabost minutu txoko bakoitzean.
3. TXOKOA: TXAPA JOLASA
Hasiera: ikasle bakoitza bere txapekin.
Helburua: txapekin ibilblide bat egitea mugetatik irten gabe.
Garapena: jokalari bakoitzak txapa bat edukiko du eta ibilbide
batean lasterketa egitean oinarrituko da. Ibilbidea zehaztuta utzi
beharko da. Helburua ibilbideko helmugara lehenengo iristea
izango da. Horretarako jokalari bakoitzak, txandaka, hatzekin
bere txapa joko beharko du. Txapa ibilbidetik ateratzen bada,
berriz hasieratik hasi beharko da. Beste jokalarien txapak
kolpatzea onartuta dago, baina besteen txapak ibilbidetik ateraz
gero, atzeko tokira itzuli beharko da. Aldaera: arau gehiago sartu
daitezke jokalarien arabera.
Amaiera: hamabost minutu txoko bakoitzean.
4. TXOKOA: KANIKA JOLASA
Hasiera: taldea bi edo hiru azpitaldetan banatu.
Helburua: kanika zulotxoan sartzea.
Garapena: jokalari bakoitzak kanika bat izango du. Joko
eremuan, zulotxo bat aurkitu beharko dugu, eta zulo horretan
sartuko ditugu kanika guztiak. Txandaka, jokalari bakoitzak bere
kanika zulotik nahi duen tokira bota beharko du. Helburua beste
jokalari baten kanika jotzea izango da eta, ondoren, bakoitzaren
kanika zuloan sartzea.
Amaiera: hamabost minutu txoko bakoitzean.

AGURRAREN
UNEA

Ezagutzen al zenituzten gaur egin ditugun jolasak? Zuek ere
horrelako jolasetan jolasten al duzue?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Ingurunearen ezaugarrien araberako sormenezko erabakiak hartzen jakitea.
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek
egunerokotasunean.erabiltzeko bide bat irekitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio honetan beraiek izango dira jolasak sortu eta pentsatu beharko dutenak.
Talde txikitan antolatuko ditugu eta talde bakoitzari jolas bat asmatzeko eskatuko diogu.
Ondoren, beraiek proposatutako jolasetan guztiok jolastuko dugu

MATERIALA
Naturak eskaintzen dituenak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA
Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Talde txikitan
jarriko gara eta naturak eskaintzen dituen baliabideak erabilita
talde bakoitzari 2 jolas sortzeko eskatuko diegu.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

AGURRAREN
UNEA

Ikasleek sortu dituzten jolasak aurrera eramatean oinarrituko da
une hau.
Laguntza behar badute, gidatzeko eta bidea egiteko prest egon
beharko gara.
Ikasleen azalpenak entzun eta guztion artean jolas ezberdinetan
arituko gara.

Zer ikasi dugu azkeneko 4 saio hauetan? Zer moduz pasatu
dugu? Nola sentitu gara?

