TOPAKETAK
Herri Kirolak Familian

JOLASHEZI

Euskal Dantzak

Jolas Kooperatiboak

Herri Kirolak Familian

Kirol Joko Moldatuak

Jolas libre eta espontaneoa

Naturan Jolasean

HERRI KIROLAK FAMILIAN
Zer da?
Zer da?

Herri kiroletako joko eta jolasak oinarri dituen belaunaldi arteko
txapelketa da.

Nori
zuzendua?
Zer da?
Jolashezi programako 6-8 urte bitarteko ikasle eta beraien familiei zuzendua
dago.

Zer da?

Helburua
1. Partehartzaileak oposizio-kooperazio egoerak dituzten egoera motorrean
aritzea herri kiroletako joko eta jolasetaz baliatuz.
2. Belaunaldi arteko jarduerak eskeintzen duten elkarekintzaren bidez familien
arteko eta familiarteko kideen harremana sendotzea .
3. Aisialdia familian gauzatzeko aukera eskeintzea eta bizi estilo ohitura
aktiboak sustatzea.
4. Lehiaketa batean parte hartzen ikastea irabaziz zein galduz ,lehiaketaz
gozatzea.

Noiz:
Martxoan

Ordua:
11:00-14:00

Oharrak:
Interesgarria litzateke herriko trikitixa eskolarekin harremanetan jartzea
topaketa girotu asmoz.
Interesgarria litzateke goi mailako herri kirol erakustaldi bat topaketan bertan
izatea (harrijasotzea, aizkora…).

Hasiera:
Bertan partaideei agurra eta ongi etorria egingo zaie
Trikitiaren soinuarekin atalataiko bat dantzatuko dugu denok batera
(eskutik emanda eta musikaren erritmoa jarraituz).
Hori egin eta gero taldekatzeak egingo dira bai ikasle zein familiak
nahasturik edo familiak taldekatzeetan errespetatuz . Kopuruaren arabera
ikasle zein nagusiak taldekatuko dira (6 haur eta hiru nagusi, 8 haur eta lau
nagusi…).
Gero topaketaren dinamika azalduko da.
Paperezko “arbel “ handi batean talde bakoitzaren puntuaketa eramango
da. Talde bakoitzak hezitzaile baten laguntza izango du.

Garapena:
Talde bakoitzak froga guztiak burutu beharko dituzte baina taldekide
guztiek ez dituzte froga guztiak burutu beharko.Taldean adostuko dute
zeinek zer froga egin. Adibidez : Burutu daitezkeen frogak :

Zer da?

Zer da?
1. ZAKU LASTERKETA
Banaka edo kooperatiboa bada zaku berean partadie guztiak (4).

Zer
da? FROGA
2. JENDE
6 partaide :3 nagusi – 3 haur
3. LOKOTX BILKETA
6 partaide: 3 nagusi –3 haur
4. SOKA TIRA
Partaide guztiek
5. TXINGAK
6 partaide: 3 nagusi- 3 haur
6. HARRI JASOTZEA
Nagusi bat- haur bat
7. ZAKU ERAMATEA
6 partaide: 2 nagusi - 8 haur.
Txapelketa erdian erakustaldia egon daiteke eta txapelketan zehar
zuzeneko trikiti soinua egongo da.

Amaiera:

Txapelketako sailkapena atera eta txapelketaren berri eman Amaiera gisa
denok batera atalataikoa dantzatuko dugu.

