KOLABORAZIOA V

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen aurrean norbere burua aurkeztea.
Ikasturtean ondo funtzionatzeko arauak ezartzea.
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen hastea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek animatu edo
motibatu.

Main Characters:
MATERIALA
Musika tresna

SAIOAREN DESKRIBAPENA
Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa azaldu.
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: TALDEKIDEAK AURKEZTUZ
Hasiera: lurrean eserita, borobil handi bat osatuko dugu.
Helburua: taldean hitza hartu eta taldekideen gauza onak
esatea.
Garapena: ausaz aukeratzen dugun ikasle bat, borobil horren
erdian kokatuko delarik. Taldekideak, ikasle horren inguruko atal
positiboetaz hausnartu beharko dute eta ahozko hizkuntza edo
hitz gabeko hizkuntza erabiliz adierazi. Ez da beharrezkoa ikasle
guztiek erdian kokatzen diren taldekide guztiei zerbait adieraztea
(Talde erdiak izango du erdian kokatzeko aukera eta besteek
hurrengo saioan egingo dute).
Amaiera: guztiak erdira irten eta gero amaituko da jolasa.

2.JOLASA. TREN BIDAIA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasle guztiak batera.
Helburua: ikasleek erronka kooperatibo bat egingo dute.
Garapena: irakasleak ausazko ikasle bati erronkaren azalpenoerria emango dio, gainerakoei ozenki irakur diezaien.
Erronkaren idatzizko azalpena honako hau da: imajinatu erreka
bat zeharkatu behar duzuela, busti gabe, harrien gainetik. Zuek
kiroldegia zeharkatu behar duzue. Harrien ordez, uztaiak
erabiliko dituzue. Kiroldegia zeharkatzen hasten zaretenean,
norbaitek lurra ukitzen badu, berriro hasi beharko duzue guztiok.
Denak kiroldegiaren beste aldera heltzean bukatuko da erronka.
Irakurri ondoren, ikasle guztiak batera, erronka gainditzen
saiatuko dira elkarrekintzan, aurrez aipatutako bi printzipioak
erabiliz.
Amaiera: 15-20’ inguru.
3. JOLASA. ALFONBRA HEGALARIA
Hasiera: talde berdinak mantenduko dira.
Helburua: 4 ikasleren artean beste taldekide bat garraiatu
beharko dute alfonbra hegalariaren (izara bat, koltxoneta bat,
manta baten) gainean.
Garapena: aurrez aldetik zehaztu dugun ibilibide bat egin
beharko dute. Hegan egiten duen parte hartzaileak, posizioa
(etzanda, zutik…), abiadura (azkar, poliki…) eta modua (airean,
lurretik…) aukeratu ahal izango du.
Amaiera: guztiak hegaran egitetik pasa eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioari amaiera emateko, lurrean borobilean eseriko gara eta
ikasle bakoitzak saio hasieran norberari buruz entzundakoaren
inguruan hausnartuko du. Ondoren, hezitzaileak saioaren
feedback-a eman, hurrengo saioan landuko duguna azaldu (jolas
kooperatiboak) eta ikasleak agurtuko ditu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:
MATERIALA
Puxikak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Konoak eta banku suediarrak (2.jolaseko ibilbidea prestatzeko)

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: TALDEKIDEAK AURKEZTUZ
Hasiera: lurrean eserita, borobil handi bat osatuko dugu.
Helburua: taldean hitza hartu eta taldekideen gauza onak
esatea.
Garapena: ausaz aukeratzen dugun ikasle bat, borobil horren
erdian kokatuko delarik. Taldekideak, ikasle horren inguruko atal
positiboetaz hausnartu beharko dute eta ahozko hizkuntza edo
hitz gabeko hizkuntza erabiliz adierazi. Ez da beharrezkoa ikasle
guztiek erdian kokatzen diren taldekide guztiei zerbait adieraztea
(Talde erdiak izango du erdian kokatzeko aukera eta besteek
hurrengo saioan egingo dute).
Amaiera: guztiak erdira irten eta gero amaituko da jolasa.

2. JOLASA. PUXIKA EURITEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO UNEA

Hasiera: taldekide guztiak borobilean kokatuko dira, bakoitzak
eskuetan puxika bat duelarik.
Helburua: kolpe txikiak emanez puxika airean mantenduko
dute.
Garapena: hezitzaileak agindua ematerakoan, puxikari kolpe
handi bat joko diote eta hortik aurrera gainontzeko taldekideekin
kooperatu beharko dute, puxikarik lurrera eror ez dadin. Ikasle
batek ezingo du puxika berdina bi aldiz jarraian ukitu.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu.

3. JOLASA. PUXIKEN GARRAIOA
Hasiera: ikasleak 5-6ko taldetan banatuko ditugu.
Helburua: talde bakoitzak, aldez aurretik zehaztu dugun ibilbide
baten zehar puxika bat garraiatu beharko du. Hori bai, taldekide
guztiak borobilean eskutik helduta desplazatu beharko dira.
Garapena: ibilbidea aldatu daiteke.
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
4. JOLASA. ILARA PUXIKAREKIN
Hasiera: taldeak mantenduz, ikasleak ilaran kokatuko dira.
Helburua: ilarako lehenengoak puxika bat hartu eta buru
gainetik pasako dio bere aurrekoari eta horrela hurrenez hurren,
ilarako azkenengoari heldu arte.
Garapena: ikasle bakoitzak behin bakarrik ukitu ahalko du
puxika, ezingo du eskuekin jo eta bere lekutik mugitu gabe egin
beharko du.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzakegu: “nola sentitu
gara beste kideekin kontaktuan?” “ nola konpondu naiz nire
taldekideekin?”…
Horren ondoren, datorren saioan jolas kooperatiboekin
jarraituko dugula azalduko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

3. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
Begiak estaltzeko mozorroa.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Saioaren hasieran, lurrean borobilean eserita gaudelarik,
saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Saio honetan, begiak
estalita jolas kooperatibo ezberdinak egingo ditugu. Horrela,
saioan zehar pertsona itsuak eguneroko bizitzan izan
ditzazketen zailtasunen inguruan hausnartzeko eskatuko diegu
ikasleei.

1GO JOLASA. ESTATUA IMATATU
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak 3ko taldetan banatuko ditugu.
Helburua: ikasle batek bere gorputzarekin estatua bat osatuko
du eta besteak aldiz, begiak estaliko ditu. Azken honek bere
kidea ukituz, estatua berdina sortzea lortu beharko du.
Hirugarren taldekideak aldiz, begiak estalita dituen ikaslearen
segurtasuna bermatuko du.
Garapena: amaitutakoan, rolak aldatuko dituzte.
Amaiera: rol guztietatik pasa eta gero.

2. JOLASA. ITSUA ETA BIDELAGUNA
Hasiera: taldeak mantenduz, ikasle batek begiak estaliko ditu
eta beste bi taldekideak bere bidelagunak izango dira.
Helburua: bidelagunetako bat ikusi ezin duen kideari
sorbaldetatik helduko dio eta aurretik prestatu dugun ibilbide
bat osatu beharko dute.
Garapena: sorbaldak ukituz, oztopoz (bankuak, aulkiak,
koltxonetak…) betetako espazioan zehar orientatuko du
ikasle batek bestea.
Amaiera: guztiak gidari lanetik pasa eta gero.
3. JOLASA. TALDEKIDEAK BILATU
Hasiera: ikasle guztiak begiak estaliko dituzte eta espazioan
zehar sakabanatuko dira.
Helburua: jolasaren helburua ukimena erabiliz taldekideak
aurkitzea da.
Garapena: agindua ematen dugunean, mugitzen hasi eta
beraien bi taldekideak aurkitu beharko dituzte. Beste
ikasleren batekin topo egiten dutenean, bilatzen ari diren
taldekidea den ala ez erabaki beharko dute ukimenaren
bitartez, soilik.
Amaiera: taldekideak batzean espaziotik irtengo dira, ikasle
guztiek jolasa amaitu arte. 2-3 aldiz jolasa errepikatu eta
gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzakegu: “nola sentitu
gara begiak estalita?” “ nola konpondu naiz nire taldekideekin?”
Horren ondoren, datorren saioan jolas kooperatiboekin
jarraituko dugula azalduko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
4 izara

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongietorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1. JOLASA. SIMONEK DIO
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: denak borobilean eserita.
Helburua: Simonek esaten duena egitea.
Garapena: ikasle bat Simon izango da eta honek agindu
ezberdinak emango ditu: “Simonek dio, denok batera txalo
egitea”, “Simonek dio ukitu ezazue belarria”… Gainontzeko
taldekideek Simonek dioena egin beharko dute, baina beti ere
esaldiaren hasieran “Simonek dio” esaten badu. Esaldia ez badu
horrela hasten, ez dute agindua bete beharko.

2. JOLASA. DORDOKAK
Hasiera: ikasleak 6ko taldetan banatuko ditugu. Belauniko
kokatuko dira, dordokaren oskola irudikatzen duen izara handi
baten azpian.
Helburua: ikasle bakarrak, ilarako lehenak, izango du burua
izararen kanpoan eta gainontzeko ikasleak, lehen kide horren
buruak agintzen dien norabidean mugitu beharko dira espazioan
zehar.
Garapena: rolak aldatuko dituzte.
Amaiera: guztiak rol guztietatik pasa eta gero.
3. JOLASA. BALTSA GIDARIAK
Hasiera: taldetan espazioan zehar jarriko dira.
Helburua: taldeak mantenduz, 5 ikaslek zuhaitz enborren
papera hartuko dute eta beste taldekidea erreka bat zeharkatu
behar duen bidaiaria izango da.
Garapena: enborrak lurrean etzango dira bata bestearen
ondoan, hankak batera eta besoak gorputzera itsatsita
dituztelarik. Enborrak aldi berean eman beharko dituzte birak,
beraien gainean perpendikularki kokatuta dagoen bidaiaria
desplazatu dadin. Enborraren papera duten ikasleak
koordinatuta mugitu beharko dira, bestela bidaiaria errekara
eroriko da.
Amaiera: guztiak rol guztietatik pasa eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzakegu: “nola sentitu
gara beste kideekin kontaktuan?” “ nola konpondu naiz nire
taldekideekin?”, “zein arazo izan dugu jolasak aurrera
eramateko? eta nola konpondu ditugu?”…

