ZIURGABETASUNA II

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

SDAREN TESTUINGURAKETA
Antzinako joko jolas tradizionalak berreskuratzean oinarrituko da ondorengo sekuentzia didaktiko
hau. Gure aiton amonek erabiltzen zituzten espazio eta materialak berreskuratu eta momentu
batez antzinako garaietako JOKO eta JOLASETAN murgilduko gara.
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 egin daitezken hainbat jolas ezagutzea.

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

MATERIALA
Goma eta soka.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Aurrezagutzak aktibatuko ditugu eta ia ba al dakiten beraien
aiton amonek zertara jolasten zuten galdetuko diegu. Honetaz
gain pasa den urtean jolastutako jolasak gogora ekarriko ditugu.
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: ESKU JOLASAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

A) OKAN JOLASTU
Hasiera: haur guztiak borobilean esertzen dira eskuak elkartuta,
ezkerreko eskua albokoarenaren gainean jarriz eta eskuinekoa
bestearenaren azpian.
Helburua: eskuekin abestiaren erritmoa jarraitzea eta kidearen
esku keinua ekiditzea.
Garapena: abesten duten bitartean ikasle bat hasi eta bere
eskuineko eskuaz bestearen gainekoa jotzen du eta horrela
jarraitzen dute erronda bukatu arte eta abestiaren erritmoa galdu
gabe. Abestia amaitutakoan, azken kolpea jaso behar duenak
eskua kolpea jaso baino lehenago kentzea lortu behar du;
bestela, kanporatuta gelditzen da. Eskua kentzea lortzen badu
jotzea lortu ez duena kanporatzen da. Horrela jarraitzen du
jolasean ikasle bakarra gelditu arte. Abestiaren letrada: "Okan
jolastu nahi nahi, zabaldu hegoak, gorde gorde zaunka.!”
Amaiera: jolasa hiruzpalau aldiz egin eta gero, jolasa amaitzen
da
B) NOR DA AZKARRAGOA
Hasiera: bikoteka zutik jarriko gara batek bi eskuak zerura
begira, besteak bere gainean jarriko ditu
Helburua: bikotearen esku keinua antzematea eta eskua azkar
kentzea.
Garapena: gutxien esperotakoan, eskuak azpian dauzkanak
bestearen eskuen goiko aldea kolpatzen saiatuko da. Kolpatzen
badu rolak mantenduko dira, bestela rolak aldatu egingo dira.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jolasa egin ostean jolasa
amaitzen da
2. JOLASA: GOMA I
Hasiera: bi lagunek goma orkatilen inguruan jarri eta besteak
inguran egongo dira
Helburua: gomari jauzi egitea goma ukitu gabe.
Garapena: jokalari guztiek gomaren gainetik salto egin beharko
dute goma ukitu gabe; denek pasatzea lortuz gero, goma maila
bat goragoa igoko da ( orkatilak, belaunak,ipurdia, gerria). Denek
pasatzea lortzen dutenean gomaren maila gorago igoko da
baina goma ukitu ahal izango da.
Goma altuera handian dagoenean, buruz behera pasatzea ere
onartzen da, hau da, eskuak lurrean jarri eta hankekin goma
jaitsi ondoren pasatzea.
Gero zailtasuna igo (besapean, lepoan, sudurrean, buruan).
Norbaitek aipatutako mailaren bat pasatzean huts egiten badu,
gomari eusten jarri beharko du eta lehen hala zeudenetako bat
aske geldituko da.
Amaiera: jolasa pare bat aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da

3. JOLASA: ZAPATILA IPURDI AZPITIK
Hasiera: norbera bere zapatilarekin.
Helburua: norbere zapatila ahalik eta urrutien jaurtitzea
Garapena: ikasle bakoitzak zapatila bat kenduko du. Zapatila
esku batekin hartu, eta hanka azpitik ahalik eta urrunen
jaurtitzen saiatuko da. Ondoren berdina baina beste begira
gauden aldera jaurti beharko du zapatila. Kontuz buruekin!!!
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Ezagutzen zenuten gune hau? Etortzen zarete bertara
jolastera?

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
Gertuan dagoen parke, baso, zelai batek balioko du ondorengo jarduerak aurrera
eramateko.

MATERIALA
Konoak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Saioan zehar egingo dugunaren azalpena emango diegu.
Gimnasioan egiten ditugu jolasak naturan egiteko aukera
daukagula azpimarratu.

1. JOLASA: ZAPI ZAPI
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: jokalariak bi taldeetan banatuko dira eta bat jolas
eremuaren erdian jarriko da zapi bat eskuan duela
Helburua: zapia harrapatu eta norbere jolas eremura eramatea,
aurkariak harrapatzea ekidituz.
Garapena: talde bakoitzeko pertsona kopuruaren arabera,
zenbakiak ipiniko dituzte. Zelaiaren erdian, pertsona bat egongo
da zapi batekin zenbaki bat ohiukatzeko. Zenbakia esan bezain
pronto,, zenbaki hori duen pertsona korrika aterako da zapiaren
bila. Zapia hartzen duen pertsona ahalik eta azkarren bere
eremura joango da beste taldekoak harrapa ez dezan. Jolasa
dinamikoa izateko zapi bat baino gehigo erabiliko ditugu.
Aldaera .Bikoteka ere egin daiteke.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa errepikatzen denean jolasa
amaitzen da .
2. JOLASA: ZUBIRI ZUBIRI
Hasiera: bi lagun aurrez aurre jarriko dira, eskutik helduta zubia
osatuz eta beste jolaskideek ilara bat egingo dute elkarri gerritik
helduta.
Helburua: abestiaren erritmoa jarraituz, taldekatu eta beste
taldea gainditzea .
Garapena: zubia osatzen duen bikoteak, besteek entzun gabe,
bi gauzaren artean aukeraketa egin beharko du: bi fruitu
(sagarra ala udarea), bi kolore (gorria ala urdina), bi animalia
(zaldia ala zakurra)…Ondoren, denak abesten hasiko dira eta
ilarako haurrak zubi azpitik pasatuko dira. Abestiak HEMEN
GELDITUKO DELA esaten duen unean, zubia osatzen dutenek
besoak jaitsiko dituzte eta ilarako haur bat harrapatu. Aurretik
aukeratutako bi gauzen artean bat aukeratzeko eskatuko diote
harrapatutakoari, eta hautatutakoaren arabera zubiaren alde
batean edo bestean jarriko da, zubia osatzen duenari gerritik
helduta. Berriro abesteari ekingo diote ilarako haur guztiak
banan-banan harrapatu arte. Bukaeran geratu diren bi taldeen
artean sokatira moduko bat egingo dute: elkarri gerritik helduta
talde bakoitza bestea eramaten saiatuko da.

Abestia: zubiri zubiri, nongori nongori, nongo alkate zara
zu? Frantziako erregearen seme-alabak gara gu, zubi
hon(e)tatik pasatzen dena hemen geldituko dela, hemen
geldituko dela...
Amaiera: jolasa bi aldiz errepikatu eta gero jolasa amaitzen
da.
3. JOLASA: KONOAK EZKUTATZERA BANAKA
Hasiera: talde osoa parkeko eremu batean
Helburua: ahalik eta kono gehien eskuratzea
Garapena: ikasle bakoitzari kono bat emango diogu eta
parkean gorde beharko du. Bost minutu barru berriz ere denak
hasierako puntuan elkartuko gara eta ikasleek 5 minutu izango
dituzte ahalik eta kono gehien lortzeko.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatzean, jolasa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Jolas politak egin al ditugu naturan edo kalean? Gustoko
dituzue horrelako jolasak? Zein da ezkutaleku onena?

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Gure aiton amonek egiten zituzten joko eta jolasak berreskuratzea.
Harrapaketa jolasak nolakoak ziren orain dela urte batzuk?

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

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

MATERIALA
Baloi bat. Baloi bat ez badugu makil bat ere izan daiteke.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaurko saioan egingo dugunaren inguruko azalpenak emango
dizkiegu.

1. JOLASA: BOTE BOTE JOLASA
Hasiera: talde osoa parkeko eremu batean
Helburua: izkutatuak dauden taldekideak aurkitzea eta beraien
izenak esanez egitea (“hiltzea”).
Garapena: lehendabizi bi zozketa egin behar dira; bat nor
geratuko den jakiteko eta, bestea, pilota nork jaurtiko duen
jakiteko. Ikasle batek baloia hankarekin jaurtiko du eta gelditzen
den ikaslea korrika baloia harrapatzera irtengo da beste kide
guztiak izkutatzen diren bitartean, eta jolasaren abaipuntura
eramango du baloia. Geratzen denak 10 lagun ikusi behar ditu
eta ikusterakoan pelota hartu eta “bote – bote” eta lagunaren
izena esan behar du. Baten batek pilota jaurtitzen badu
harrapatua izan baino lehen, denak libratzen dira.
Amaiera: 10 lagun ikusterakoan jolasa errepikatzen da. Jolas
hau bi edo hiru aldiz burutu ostean jolasa amaitzen da.

2. JOLASA: PI
Hasiera: talde osoa parkeko eremu batean
Helburua: izkutatzea eta izkutatuak harrapatzea
Garapena: harrapatzaile bat izendatuko da, begiak itxiko ditu eta
besoak alboetara luzatuko ditu. Orduan, buruz zenbatzen hasiko
da. Hogeita batetik hasi eta atzeraka zenbatuko du: 21, 20, 19….
Beste jokalari guztiek besoak ukituko dizkiote eta ezkutatzera
korrika abiatuko dira. Zenbatzen bukatu ondoren (…PI 3, PI 2,
PI 1, PI 0, PI A! ) gordeta dauden jokalariak aurkitu beharko ditu.
Horretarako, dagoen tokitik hiru pauso besterik ezin ditu eman
eta bertatik ikusi beharko du ezkutatuta dagoen norbait. Baten
bat ikusiz gero “pi …” eta izena ohiukatuko du. Berriro begiak
itxiko ditu eta zenbatzen hasiko da. Ezkutatuta daudenak atera
egingo dira eta besoak ukitu ondoren gauza bera errepikatuko
da, baina aurreko txandan ikusia izan denak ezingo du parte
hartu. Jolasa errepikatuko da, jokalari guztiak kanpoan gelditu
arte.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatzerakoan jolasa
amaitzen da
3. JOLASA: BOMBA
Hasiera: jokalariek borobil bat osatzen dute, zutik, bata
bestearen alboan eta ikasle bat eserita egongo da borobilaren
erdian.
Helburua: baloarekin desplazatzea eta “bomba” hitza entzutean
baloia ez izatea.
Garapena: borobila osatzen duten ikasleen artean baloia
pasatzen hasten dira eskuz-esku. Bitartean borobilaren erdian
dagoen ikasleak, berari iruditzen zaionean, PREST esaten du;
handik beste denbora batera BONBA hitza eta azkenik,
BUUUUUUUUMMMMMM oihukatzen du. Une horretan baloia
eskuetan duen ikaslea kanporatuta geratzen da eta dagoen
tokian bertan esertzen da bere bi hankak luze elkartz. Berriro
ekiten zaio jolasari eta kanporatuta dagoen jokalariaren
ezkerrean dagoenak, hurrengoari baloia pasa behar dionean,
eserita dagoen ikaslearen hanken gainetik salto eginez pasatu
eta eskura eman behar dio. Itzultzerakoan ere hanka gainetik
salto eginez etorri behar izango da berriz bere lekura.
Amaiera: ikasle bakarra geratzen denean bukatzen da jolasa.

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
Gertuan dagoen parke, baso, zelai, kale batek balioko du ondorengo jarduerak aurrera
eramateko.

MATERIALA
Naturak eskaintzen dituenak.
Konoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. 2 jolas
bakarrik egingo ditugu azaldu. Jolas luzeak izango dira.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: POLIZIA ETA LAPURRAK
Hasiera: kide kopuru bereko bi talde egiten dira ;lapurrak eta
poliziak nortzuk diren aukeratzeko edozein jolas edo kantu egin
daiteke.
Helburua: batzuk besteak harrapatzea eta besteak ihes egitea
Garapena: Poliziek begiak itxita, 50 poliki edo 100 azkar kontatu
behar dute, baina zenbat zenbatu lapurrek aukeratzen dute.
Lapur bat harrapatuta dagoenean kartzelara joan behar du,
kartzelan poliziak zaintzen egon behar du, libre dauden lapurrak
kartzelan dauden lapurrak salbatu egin behar dituzte.Kartzelan
zaindari dagoen poliziak salbatzera datorren lapurra harrapatu
behar du. Denak harrapatuta daudenean, poliziak zirenak lapur
bihurtzen dira eta lapurrak polizi.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.

2. JOLASA: KONOAK EZKUTATZERA TALDEKA
Hasiera: taldeka jarriko dira.
Helburua: konoak izkutatu eta aurkitzea
Garapena: talde bakoitzari kolore berdineko 4 kono emango
dizkiogu. Talde guztiek 5 minutu izango dituzte kono guztiak
ezkutatzeko. 5 minutu ondoren berriro hasierako lekura
bueltatuko dira eta talde bakoitzak beste taldeetako konoak
bilatu beharko ditu. Kono gehien lortzen duen taldeak irabaziko
du.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da
3. JOLASA: HARRIAK JASOTZERA
Hasiera: taldea hiru edo lau azpitaldetan banatu.
Helburua: parkeko edo natur eremuko harriak jaso eta taldeka
sinbolo, izen edo marrazki bat egitea.
Garapena: talde bakoitzak ahalik eta harri ezberdin gehien
eskuratu beharko ditu eta hamar minutu izango dute ideia
pentsatu eta gauzatzeko.
Amaiera: talde bakoitzak bere produkzioa besteei aurkeztu eta
gero, jolasa amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Zein bide jarraitu duzue izena eta irudia asmatzeko eta
gauzatzeko? Zer ikasi dugu azkeneko 4 saio hauetan? Zer
moduz pasatu dugu? Nola sentitu gara? Arratsaldeetan erabili
duzue parke hau zuen jolasetarako?

