TOPAKETAK
Euskal Dantzak

JOLASHEZI

Euskal Dantzak

Jolas Kooperatiboak

Herri Kirolak Familian

Kirol Joko Moldatuak

Jolas libre eta espontaneoa

Naturan Jolasean

EUSKAL DANTZAK
Zer da?
Zer da?

Euskal dantzak ezagutzea eta familien arteko harremana landuz horiek
dantzatzea.

Nori
zuzendua?
Zer da?
Jolashezi programan dauden ikasle eta beraien guraso edo tutoreentzat

Helburua
Zer da?
Euskal dantza ezberdinak ezagutzea eta praktikatzea, belaunaldi
ezberdinetako pertsonen arteko harremanak bultzatuz.

Noiz:
Abenduan

Ordua:
11:00-13:30

Hasiera:

Topaketara gerturatzen diren familiak herriko plazan elkartuko dira
Plazan bertan, topaketara gerturatzen diren ikasle zein guraso guztiak
taldekatuko ditugu (10-15naka) kopuru orekatu batean
proportzionalki; hasiera batean, ikasleak nahi duten bikotearekin
jarriko dira talde berean aritu daitezen.
Talde bakoitzak begirale bat izango du eta taldearen izena elkarrekin
asmatuko dute.
Talde bakoitzari burutuko ditugun dantzek jasotzen dituen papera banatuko
zaie (bertan dantza ezberdinen txokoak azaltzen direlarik).

Garapena:
Hona hemen txoko ezberdinetan burutuko diren dantzak:

1. KATADERA DANTZA

Zer da?

3 aulki edo katadera elkarren atzean. 5ekin,... nahi adina kataderakin
egin daiteke.
Nola dantzatzen da?

Zer da?

Katadera edo aulki bakoitzaren alboan dantzari bat. Aurrekoari
jarraituz,
hasieran oinez eta ondoren kalejiran, “ESEAK” egiten joango gara.
Azken dantzaria azkenaurreko aulkiari itzulia emango dio eta lehena
Zer da?
geldituko da.
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=ksEsOhAQ2zA
2. ESKU DANTZA
Binaka eta aurrez-aurre jarritako esku-jolas dantza bat da. Musika lasai
hasten da eta pixkanaka azkartzen doa.
Nola dantzatzen da?
Biak (bi eskuak aurrekoaren bi eskuekin bostekoa)
Eskubi (aurrekoarekin)
Ezkerra
Txalo
Eskuin hankaren azpian (txalo)
Txalo musika frase 1
Ezker hankaren azpian (txalo)
Txalo
Atzean (txalo)
Txalo
Biak
TAAAAAA (jotzen ez den tarte bakarra)
DENA BERRIRO
2 musika “frase” bikoteari begira eta beste 2 buelta emanez
(1.txalotik aurrera buelta eskuinerantz).
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=dAjEdyRaAGk
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=ksEsOhAQ2zA

3. KONTRADANTZA

Zer da?

2 bikote elkarri begira (mutilak, neskak, ama, aita, izeba, aitona etab.)
Nola dantzatzen da?

Binaka elkarri eskutik helduta biraka (16 urrats ) (x eta i).
Agurtu: askatu eskuak, bikoteek elkarrengana 3 urrats aurrera eta
pikatu aurrean ezkerreko puntaz, 4 urrats atzera eta pikatu
atzean eskuineko puntaz eta parekoarekin gurutzatu oinez ( 8 urrats)
bizkarra emanez gurutzatzerakoan.
Zer da?
Agurtu eta gurutzatu
Aldaketa: x-ak elkarrekin gurutzatuko dira elkarri txalo emanaz (4
urrats) eta i-ri birak emanez (11 urrats).
Aldaketa: berriro x-ak gurutzatu eta bakoitzaren bikotearekin biraka.
Laukia: 4 urratsetan eskuinekoa dagoen tokira joango
gara...bakoitzaren tokira iritsi arte.
Laukia aurretik egin ez dutenak atzerantz.
Aldaketa.
Aldaketa.
Agurtu, gurutzatu.
Agurtu, gurutzatu.
Aldaketa.
Aldaketa eta bukatu: bukaeran bikotearekin biraka, x-ek eskuineko
eskuaren azpitik bira bat emango du eta elkarri gerritik
helduta bukatuko dute bikoteak elkarri begira.

Zer da?

Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=f7kO0WCmKgY
4. TXULALAI
Borobilean elkarri helduta.
Nola dantzatzen da?
Kalejiran eskubi aldera.
Kalejiran ezker aldera.
Eskubiko hanka gora, baita bi besoak ere.
Ondoren ezkerreko hanka atzera eta besoak behera.
Bakoitiak eskubi aldera eta bikoitiak ezkerrera hasiko dira ipurdiaz
elkarri jotzen (16 ipurdiko).
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=-067UVeIHU8&feature=youtu.be

5. POLKA

Zer da?

Borobilean binaka helduta 2 eskuetatik.
Nola dantzatzen da?
4 urrats aurrera.

Zer da?
Buelta erdia jiratu.

4 urrats atzera.
4 urrats aurrera.
Buelta erdia jiratu.
4 urrats atzera.
Zer da?
Kanpokoak buelta eman 4 urratsetan (eskuak askatu gabe).
Barrukoak 4 urratsetan buelta (eskuak askatu gabe).
Biak bals-a dantzatzeko moduan heldu eta ezkerrarekin hasita
kontrapasa (1-2-3) 3 aldiz egin.
2 pauso eman; 1, 2 (PRESTATU) (hemen aldaketa egin nahi bada).
Zati honetan aldaketa ere egin daiteke nahi bada, kanpokoa,
aurrekoaren parera aurreratuz. • BERRIRO DENA.
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=16zsAK52M2Y
6. ZUBEROKO MAKIL DANTZA
Bi makil lurrean gurutzatu.
Nola dantzatzen da?
Ondoren erritmoa jarraituz ordulariaren orratzen kontrako
norantzan urratsak eginez joan. Lekuan-aldatu-lekuan-aldatu...
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=AwSEdbJu-gI
7. ZAZPI JAUZI
Borobilean dantzatzen da.
Bi pauso bakarrik erabiltzen ditugu:
Erdizka: 1, 2, 3, itxi.
Zote/Jauzi/Dobla: 1, itxi, 2, itxi.

Nola dantzatzen da?

ZerBeti
da?berdina, jauzi kopurua gehitzen doa:
Erdizka lauetan (erdizka 4 aldiz)
Zote o Erdizka
Dobla
Erdizka
Zer da?
Jauzia(k) (1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7)
DENA BERRIRO
Ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=FAm3Am6VWHc&feature=youtu.be

Zer da?

*Garatu (2012). Herri dantzak Gorputz Hezkuntzan eta musikan. Hemendik jasoa
http://www.gorputzheziketa.net:8080/Gorputz-war/recurso.html?recurso=38

Amaiera:

Ikasle zein guraso guztiak herriko plazara bueltatzean (ordua zirkularrean
zehaztuko da), txulalai eta polka dantzatuko dute.

