KOLABORAZIOA VI

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak segurtasuna lortzea, bere buruarekiko, taldearekiko eta inguruarekiko.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasturtearen planifikazioa eta saioaren helburuak aurkeztu.
Saioan zehar dinamikotasunez jokatu, ikasleek lotsak alde batera utzi eta konfiantza hartu
dezaten.
MATERIALA
Puxikak, esterak, uztaiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Saioan egingo ditugun jolas kooperatiboen azalpena.
1. JOLASA. ESTERARI BUELTA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: 4-5eko taldetan, estera bat edukiko dute.
Helburua: esterari buelta ematea da lurra ukitu gabe eta
kontsigna horrekin utziko diegu ikasleei taldean nahi duten
moduan helburu hori lortzen.
Garapena: kontsigna desberdinak eman ditzakegu: soilik 4
eskuekin buelta eman beharko diezue etab.
Amaiera: aldaera guztiak probatu eta gero.

Amaiera:15-20’ inguru.

2. JOLASA. UZTAIA PASATZERA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: 5-6-ko taldetan banatuta, talde bakoitzak uztai bat
edukiko du.
Helburua: besoak erabili gabe, uztaia buru gainetik ateratzea
izango da.
Garapena: denbora konkretu bat ipini eta uztaia guztien buru
gainetik atera behar da. Taldeak txikiagoak edota handiagoak
egin.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu.
3. JOLASA. PUXIKEN GARRAIOA
Hasiera: taldeka, puxika bana izango dute.
Helburua: alde batetik bestera garraiatzea izango da helburua. .
Garapena: globoa ezin da lurrera jauzi eta jauzten bada,
hasieratik hasi beharko da ibilbidea
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, kooperazio jolas
konplexuagoak sartuko ditugu, material ezberdina erabilita.

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak segurtasuna lortzea, bere buruarekiko, taldearekiko eta inguruarekiko.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren helburuak aurkeztu.
Saioan zehar dinamikotasunez jokatu, ikasleek lotsak alde batera utzi eta
konfiantza hartu dezaten.

Adierazpen
a (A)

MATERIALA
Banku suediarrak, horma-barrak, gometxak, koltxonetak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Hezitzaileak lehenengo jolasa azalduko du ikasleak borobil
batean daudelarik.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO UNEA

1. JOLASA. BANKU SUEDIARRA
Hasiera: 5-6-ko taldeetan banku suediar baten gainean egongo
dira zutirik.
Helburua: irakasleak ematen dituen kontsignen arabera
bankuaren gainean lerrokatzea.
Garapena: adinaren arabera ordenatzea izango da, bigarrena
berriz, altueraren arabera. Denbora bat daukate taldean helburu
hori lortzeko. Adibidez: eskuinean altuena edo zaharrena…
Amaiera: aldaera guztiak probatu eta gero.
2. JOLASA. HORMA-BARRETAN GORA BEHERA
Hasiera: taldeka jarriko dira. Horma-barren parean.
Helburua: talde bakoitzak bere koloretako gometxak ukitu
behar ditu eta beste taldekoekin gurutzatu behar dira, beraien
artean ukitu gabe, beste aldera heldu arte.
Garapena: horma-barretan kolore ezberdinetako gometxak
jarrita egongo dira. Bi talde egongo dira; talde bat alde batetik
hasten da eta bestea bestetik.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.
3. JOLASA. KOLTXONETAREN GARRAIOA
Hasiera: 4-5eko taldetan koltxoneta bana edukiko dute.
Helburua: buru gainean jarri behar dute koltxoneta eta eskuak
erabili gabe, alde batetik bestera koltxoneta garraiatzea da
helburua.
Garapena: eskuekin, besaurrearekin, hanka batekin etab.
garraiatzeko kontsigna eman.
Amaiera: aldaera guztiak probatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean jarriko diegu eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak taldearekiko konfiantza hartzea, taldekideekin harremana eta kontaktua
izatea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren helburuak aurkeztu.
Saioan zehar dinamikotasunez jokatu, ikasleek lotsak alde batera utzi eta
konfiantza hartu dezaten.

Main Characters:
MATERIALA
Uztaiak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egingo dena azaldu.

Hezitzaileak lehenengo jolasa azalduko du ikasleak borobil
batean daudelarik eta jolas berria azaltzeko dinamika berdina
erabiliko dugu.
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA. UZTAIA SARTZEA
Hasiera: taldekide guztiak lurrean biribilean eserita jarri beharko
dira.
Helburua: oinak erabiliz, taldekide guztien artean, uztaia pikatik
ateratzea lortu beharko dute.
Garapena: denbora muga hartuta ateratzen saiatu behar dira.
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.

2. JOLASA. ZUTITZEA
Hasiera: taldekide guztiak lurrean biribilean eserita jarri
beharko dira.
Helburua: irakasleak emandako kontsignari jarraituz zutitzea
lortu behar dute.
Garapena: eskuetatik edo besoetatik helduta eta tira eginda,
elkarrekin zutik jartzea lortu behar dute.
Amaiera: 2-3 aldiz errepikatu eta gero.
3. JOLASA. ZUTITZEA II
Hasiera: taldekide guztiak lurrean biribilean eserita jarri
beharko dira, kanpora begira eta bizkarrak elkarren kontra.
Helburua: irakasleak emandako kontsignari jarraituz zutitzea
lortu behar dute.
Garapena: beraien artean besoak elkarri helduta, bultza
eginez elkarrekin zutitzea lortu beharko dute.
Amaiera: 2-3 aldiz errepikatu eta gero.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean jarriko diegu eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak taldearekiko konfiantza hartzea, taldekideekin harremana eta kontaktua
izatea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren helburuak aurkeztu.
Saioan zehar dinamikotasunez jokatu, ikasleek lotsak alde batera utzi eta
konfiantza hartu dezaten.

Main Characters:

Adierazpen
a (A)

MATERIALA
Boloak, latak, klariona, airezko pilotak, oihala edo toallak, baloiak, sokasaltoko
soka.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Hezitzaileak lehenengo jolasa azalduko du ikasleak borobil
batean daudelarik eta jolas berria azaltzeko dinamika berdina
erabiliko dugu.
1. JOLASA. BOLO KOOPERATIBOAK

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bolo moduan, 6 lata jarriko ditugu eta 3m-ko distantzia
batera egin beharko dituzte jaurtiketak.
Helburua: laukoteka egingo dute eta denen artean 100 puntu
lortu beharko dituzte.
Garapena: bolo bakoitza botatzeak 5 puntu balio ditu. Bolo
guztiak botatzean, berriro ondo jarri eta berriro hasiko dira, 100
puntu horiek lortu arte.
Amaiera: 100 puntu lortu arte.
2. JOLASA. DIANA KOOPERATIBOA
Hasiera: lurrean diana bat markatuko dugu. 4-ko taldeak egingo
ditugu.
Helburua: denen artean 100 puntu lortu behar dute.
Garapena: 5m-ko distantzia batetik botako dute hareizko pilota,
taldekide guztiak bota arte ezin dira pilotak jaso, jokaldi
bakoitzeko taldekide bakoitzak jaurtiketa bakarra egin dezake
eta 100 puntu lortu ezean, berriro saitu beharko dira erronka
lortzen.
Amaiera: 100 puntu lortu arte.
3. JOLASA. SASKIRATZE KOOPERATIBOAK
Hasiera: bikoteka, oihal edo toalla bat eta baloi bat izango dute.
Helburua: bikoteka saskiratzen saiatu behar dira.
Garapena: Bien artean saskiratzeak lortzea da helburua, 10
puntu. Saskiratze bakoitzak 2 puntu balio ditu. Bikote bakoitzak,
gutxienez, hiru puntu lortu behar ditu.
Amaiera: 3 puntu lortzean bikotez aldatu. 10-15’ inguru jolastu
eta gero.

4. JOLASA. SOKASALTOAN
Hasiera: bikoteka jarriko dira.
Helburua: sokasaltoan egin behar dute.
Garapena: erronka, 5 jauzi jarraian ematea izango da eta lortzen
badute bikotez aldatuko dute.
Amaiera: 10’ jolastu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean jarriko diegu eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

