KOLABORAZIOA VII

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta kohesiomaila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea.
Taldeak egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

Main Characters:
MATERIALA

Objektu desberdinak (baloia, pilotak etab.)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleei azaldu zer diren erronka motor kooperatiboak eta saioan
egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.

1. JOLASA: TALDEKAKO ERRONKAK
Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: taldeka erronkei aurre egitea.

Garapena: ikasle guztiak batera. Irakasleak aurrez prestatu
dituen esparruak aurkeztuko dizkie ikasleei. Ondoren, erronka
bakoitza azalduko die, eta zer egin behar duten eta errespetatu
behar dituzten arauak azpimarratu. Irakasleak erronken
bilduman aurkituko du informazio hori. Azalpenak bukatuta,
taldeka, ikasleak esparruetara abiatuko dira erronka
kooperatiboak era autonomoan gauzatzera. Horretarako,
erronka gauzatzeko baliabideak hartuko dituzte: jarraibideen
erruleta, emozioen taula eta balorazio-orria. Ikasleek esparru
bakoitzean hauxe aurkituko dute: erronkari dagokion materiala
eta erronkaren azalpen-orria. Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
Taldekideek erronken jarraibideen erruletan azaltzen diren
urratsak egin ditzaten, irakasleak sustapen-lana egingo du.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
Helburua ez da erronka guztiak gauzatzea.
Amaiera: erronka guztiak bukatzean.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor
kooperatiboekin jarraituko dugu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta kohesiomaila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea.
Taldeak egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

Main Characters:
MATERIALA
Pilotak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleekin batera, erronka motor kooperatiboen errepasoa
egingo dugu eta saioan egingo dugun erronka ezberdinak
azalduko dizkiegu.

1. JOLASA: OREKA ERRALDOIA
Hasiera: ikasle guztiak batera eta gero taldetan.
Helburua: erronkak gainditzea.
Garapena: ikasleek denbora gainditzeko erronka bat egingo
dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta
arauak.
Denak zutik, biribilean kokatuko dira zirkulu bat eratuz.
Aurrekoari sorbaldetatik edo gerritik helduko diote. Poliki-poliki,
zirkulua txikitzen joango dira pega-pega eginda egon arte.
Irakasleak agindua ematean, oso astiro, eta oreka galdu gabe,
makurtzen hasiko dira, atzekoaren belaunetan eserita gelditu
arte. Erronka lortuko dute, denak elkarren belaunetan eserita
daudela, besoak altxatu eta bost arte kontatzen dutenean.
Mugimenduak oso poliki egin behar dira minik ez hartzeko.
Guztiek nola egin behar den ondo uler dezaten, batera aritu
baino lehen, erronka talde txikietan saiatuz trebatu daitezke.
Amaiera: erronkak amaitzean.
2. JOLASA: PASAKA ERRALDOIA
Hasiera: ikasle guztiak batera eta gero taldetan.
Helburua: erronkak gainditzea.
Garapena: ikasle guztiak batera. Ikasleek, bi taldetan, pilota bat
bidali eta itzul dezaten erraztea helburu duen erronka bat egingo
dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta
arauak. Ikasle guztiak pilota bakarrarekin eta sei xisterarekin
arituko dira jolasean.

Bost metro zabal eta hamar metro luze duen jolas-eremuan
arituko dira. Eremua erdibitzen, metro beteko altuera duen sarea
dago zabaletara. Talde bakoitza sarearen alde batean kokatuko
da ilaran.
Ilarako lehenengo ikasleak, aurrez aurre, beste aldeko ilaran
dagoen ikasleari bidaliko dio pilota xisteraz, horrek berriro bidal
dezan erraztuz. Helburua, ikasleen artean pasaka arituz, ikasle
adina pase egitea da.
Erronkaren arauak honako hauek dira:
Pilota bidaltzean, pilotaria sarearen beste aldeko ilarara abiatuko
da, eta azken lekuan jarriko da
Pilotak sarea pasatzean, bote bakarra eman dezake.
Pilota xisteratik eroriz gero, berriro hasiko dute kontaketa.
Taldekide guztiek jo behar dute pilota, erronka gainditzeko.
Amaiera: erronkak amaitzean.
3. JOLASA: LASTERKETA KOOPERATIBOA
Hasiera: ikasle guztiak batera.
Helburua: ikasleek espazioa debora tarte batean gainditzeko
erronka egingo dute.
Garapena: irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta
arauak. Denak eskutik helduta, 100 metro luze duen espazioa
zeharkatu behar dute 30 segundoko epean. Eskuak askatzen
badira, berriro hasi beharko dute.
Amaiera: erronka amaitzean.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor
kooperatiboekin jarraituko dugu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA
3. SAIOA

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea.
Taldeak egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei azaldu zer diren erronka motor kooperatiboak eta saioan
egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.

1. JOLASA: TALDEKAKO ERRONKAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: taldeka erronkei aurre egitea.
Garapena: ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu
dituen esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe
aurkituko dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, bigarren mailako erronka
nola egin behar duten jakiteko azalpen-orria irakurriz. Talde
bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta balorazioorria izango ditu. Saioz saio jasotzen dituzten datuekin, lortutako
praktika-maila identifikatuko dute. Esparruak hauek dira:
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du,
behaketa eginez. Jarduerari amaiera emateko, bost minutu
lehenago, irakasleak abisua emango die ikasleei, jakinaren
gainean egon daitezen.
Amaiera: erronkak amaitzean.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor
kooperatiboekin jarraituko dugu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea.
Taldeak egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

MATERIALA
Baloiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

IIkasleei azaldu zer diren erronka motor kooperatiboak eta
saioan egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.

1. JOLASA: BALOIA HELMUGARATZEA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: ikasle guztiak batera. Ikasleek baloi bat
helmugaratzea helburu duen erronka egingo dute. Irakasleak
azalduko dizkie erronkaren prozedura eta arauak.
Garapena: saskibaloi edo futbito-zelai batean arituko dira.
Erronkaren helburua, denen artean paseak eginez, baloi bat ate
batetik bestera eramatea da. Arauak honako hauek izango dira:
Ikasle guztiek irteera marratik hasi behar dute (atea).
Baloiak ezin du lurrik ukitu.
Baloia duen ikaslea ezin da lekuz mugitu.
Pasea egin ostean, baloia duen ikasleak lurrean eseri behar du.
Ikasle bakoitzak behin bakarrik ukitu dezake baloia.
Erronka gainditzeko ikasle guztiek ukitu behar dute baloia.
Amaiera: erronkak amaitzean.
2. JOLASA: BIZKARREAN IDAZTEA I
Hasiera: laukoteka jarriko dira ikasleak
Helburua: ilaran dagoen azkenak hizki bat pentsatu, eta
aurrekoari idatziko dio bizkarrean hatzarekin.
Garapena: horrek hizkia zein den sumatu, eta aurrekoari
marraztuko dio bizkarrean hatzarekin. Horrela ilarako
lehenengoak sumatu, eta hizkia zein den asmatzen duen arte.
Hizkia zein den ilarako lehenengoak esan dezake.
Asmatu ezean, berriro hasiko dira. Bikoteak aldatu daitezke.
Amaiera: 2-3 aldiz bikoteak aldatu eta gero.
3. JOLASA: BIZKARREAN IRUDIKATZEA
Hasiera: laukoteka jarriko dira ikasleak.
Helburua: ilaran dagoen azkenak irudi bat pentsatu eta
aurrekoari marraztuko dio bizkarrean hatzarekin.
Garapena: horrek irudia zein den sumatu, eta aurrekoari
marraztuko dio bizkarrean hatzarekin. Horrela, ilarako
lehenengoak kideak irudikatu diona sumatu, eta marrazkia orrian
irudikatzen duen arte.
Irudia asmatu ezean, berriro hasiko dira.
Amaiera: 2-3 aldiz bikoteak aldatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor
kooperatiboekin jarraituko dugu.

