KOLABORAZIOA VIII

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go 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.
Euskal kultura balioesten 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.

MATERIALA
Labana (edota jomuga gisa zehazteko objektua), espazioa banatzeko konoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Sekuentzia didaktiko honetan, euskal joko eta jolasak landuko
ditugula azalduko diegu. Euskal joko-jolasen inguruko
aurrezagutzak aktibatuko ditugu. Horretarako, lurrean borobilean
eseriko gara eta ondorengo galderak planteatuko ditugu: “zer
dakizue euskal jolasei buruz?” “jolastu al duzue inoiz euskal
jolas-jokoetan?”

1. JOLASA. DOKE JOLASA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak bikoteka jarriko ditugu. Bikote bat beste baten
aurka.
Helburua: bikoteka 50 puntura
iristea (Labana lurrean ipintzen
Kolaborazioda jomuga helburu gisa, baina
objektua
aldatu daiteke).
oposizioa
(KO)
Garapena: jokalari bakoitzak bi fitxekin jokatuko du. Bikoteak,
aurrez egindako zozketaren ondorioz, A eta B izango dira. A
bikotea hasiko da jokoan eta B bikotea ondoren. Bi bikoteek
tirada kopuru berdina izango dute. Hurbilketaren puntuazioan,
puntu bat emango zaio soilik Doke marraren hurbilen dagoen
fitxari, hurbilen dauden bi fitxak jokalari batenak izanez gero,
jokalariak bi puntu jasoko ditu. Dokeak edo marra gaineko fitxak
kontrako jokalariaren marra ondoan dagoen fitxa eliminatzen du.
Jokoaren espazioak hauek izango dira:
-Labanatik tiralekura 10 metro.
-Doke marra 2 metro.
-Barruaren laukia 20x10 zentimetro.
Amaiera: 2-3 aldiz jolastu eta gero.
2. JOLASA. PI JOLASA
Hasiera: nor geldituko den erabakiko da: "Dona, dona, katonal
sutondoan aitonal lepotik behera kuttuna./ Atera kanpora/neskamutil tuntuna" eginez. Gelditzen den horrek begiak itxi eta
besoak gurutzatu beharko ditu eta zenbatzen hasiko da "Pi
hamabost, pi hamalau, pi hamairu, pi hamabi, pi hamaika, pi
hamar, pi bederatzi, pi zortzi, pi zazpi, pi sei, pi bost, pi lau, pi
hiru, pi bi, pi bat, pi zero".
Helburua: ezkutatu diren iheslari guztiak aurkitzea. Zenbatzen
hasten den bakoitzean denbora gutxiago izango dute iheslariek
ezkutatzeko.
Garapena: zenbatzen amaitzen duenean begiak irekiko ditu.
Norbait ikusten badu “Pi eta izena” esango du. Beraz jokalari hori
kanporatua izango da. Aldiz ez badu inor ikusten 3 pausu egiteko
aukera dauka. Ondoren berriz zenbatzen
hasiko da baina oraingoan zenbaki bat gutxiago esanez.
Amaiera: guztiak ikusi eta kanporatzen direnean. Lehenengoa
ikusi duena izango da orain zenbatuko duena.
3. JOLASA. KANTOI KANTOI JOLASA
Hasiera: ikasle bakoitza espazioan zehaztutako lauki bakoitzeko
erpin batean kokatuko da. 5.jokalaria aldiz erdian, erpinik gabe.
Helburua: erdiko jokalariak erpin bat lortzen saiatuko behar du.
Erpina lortzen duenean kanpokoa erdira sartu beharko da.
Garapena: erpinetan dauden jokalariak beste erpin batzuetara
mugitzen saiatu behar dira. Horretarako beraien artean
komunikatu beharko dira (keinuak, soinuak etab.), erdikoa
nahasteko intentzioarekin.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 5-10 minutu. Taldeak ere
aldatu daitezke jolasten jarraitzeko.

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?”… Horren ondoren,
datorren saioan euskal joko-jolasekin jarraituko dugula aipatu eta
bide batez, etxean euskal joko-jolasen inguruan galdetzeko
eskatuko diegu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

2. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.

Main
Talde Characters:
kohesioa eta komunikazioa indartzea.

Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.
Euskal kultura balioesten ikastea.

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.

MATERIALA
Espazioa banatzeko konoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Sekuentzia didaktiko honetan, euskal joko eta jolasak landuko
ditugula azalduko dugu. Aurre-ezagutzak aktibatuko ditugu.
Horretarako, lurrean borobilean eseriko gara eta ondorengo galderak
planteatuko ditugu: “nork galdetu du etxean euskal joko eta jolasen
inguruan?” “zein joko edo jolas egiten zituzten zuen gurasoek?” “zer
gustatzen zitzaien gehien?”

1. JOLASA. MAITE ZAITUT!

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO UNEA

Hasiera: nor geldituko den zozketatuko da. Honako proposamena
erabili dezakezue: don, don, kikilikon/ saltsa pika, tortolika./ aitona
martzelon,/kixkieta mixki eta/kaxkamelon.
Helburua: iheslariak harrapatzen saiatu beharko du harrapatzaileak.
Garapena: harrapatua ez izateko gelditu, hankak zabaldu eta besoak
batuta aurrerantz jarri beharko dira, Maite! esanez. Iheslariak Maite
egoeran dauden horiek askatzen saiatu beharko dira, maite zaituz!
Esan eta beso artean sartu eta muxu bat emanez. Harrapatzaileak
iheslariren bat harrapatzen badu, hori harrapatzaile bihurtuko da.
Aldaerak:
-Stop: maite zaitut esan beharrean, stop esatea. Askatzeko
iheslaria bere hanken azpitik pasa beharko da.
-Cubalibre: iheslariak harrapatua ez izateko “cu” esan
beharko du eta lekuan gelditu, bera askatzera datorrenak “ba” eta
alboan jarri eta eskua eman beharko dio. Ondoren bien eskuak batu
beharko dituzte, eta hirugarrenak esku artetik pasatuz “cubalibre”
esan beharko du.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 10’ inguru.
2. JOLASA. AZERIAK, OILOAK ETA SUGEGORRIAK
Hasiera: hiru talde egingo dira (azeriak, oiloak eta sugeak) eta denen
artean jolas eremu bat mugatuko da. Eremu horretan talde bakoitzak
etxea non duen erabakiko du. Taldeak bereizteko koloretako zapiak
erabil daitezke.
Helburua: egokitzen zaien taldea harrapatzea, eta bere taldekideak
libratzea.
Garapena: jolas eremu hori errespetatuz, talde bakoitzak beste talde
bateko
jokalariak harrapatu beharko ditu:
– Azeriek oiloak harrapatu behar dituzte, eta azerien etxera
eraman.Bertan atxilotuta geratuko dira.
– Oiloek sugeak harrapatu behar dituzte, eta oiloen etxera
atxilotuta eraman.
– Sugeek azeriak harrapatuko dituzte, eta beraien etxera
eraman.

Atxilotuta daudenak askatzeko, libre den taldekide batek
atxilotuta dauden tokira sartu beharko du.
Animalia bakoitza bere etxean sartuz gero, besteek ezin dute
harrapatu.
Amaiera: jokoa talde bakarra geratzen denean bukatzen da.
2-3 aldiz errepikatu daiteke jokoa.
3. JOLASA. MARROKA
Hasiera: taldeka jarri beharko dira. Talde bakoitzeko kideak
hormari kontaktuan jarri beharko dira (hormarik ez badago, lerro
luze bat zehaztu lurrean). Talde bakoitza aurrez aurre
(hormarik-horma) jarri beharko dira.
Helburua: aurkariak harrapatzen saiatzea.
Garapena: talde bateko kidea erdira ateratzen da “Marro”
esanez, aurkako taldekideren bat hormatik edota marratik irten
eta hau harrapatzen saiatuko beharko du. Harrapatu ezkero
aurkarien hormara joan beharko du, bere taldekide batek askatu
arte. Harrapatuak lerro bat egin beharko dute eskutik helduta,
lehenengoak horma ikutzen egon beharko du. Kontutan izan
harrapatzaileak soilik aurretik irten den hori harrapatu
dezakeela, ez bere atzetik irten dena (arau hau ulertzea oso
garrantzitsua da, beraz argi ibili).
Amaiera: aurkako taldeko guztiak harrapatu arte. Gainontzean
denbora mugatu dezakezu. 15-20 minutu inguru.

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?" Horren ondoren,
datorren saioan meuskal joko eta jolasekin jarraituko dugula
aipatu bide batez, etxean euskal joko-jolasen inguruan
galdetzeko eskatuko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
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.
Euskal kultura balioesten 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.
MATERIALA
Sokak, mailuak (makila, hokeyko makilak, erraketak), lapurretarako objektuak (zapiak, baloiak,
harriak, etab.)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Sekuentzia didaktiko honetan, euskal joko eta jolasak landuko
ditugula azalduko dugu. Aurre-ezagutzak aktibatuko ditugu.
Horretarako, lurrean borobilean eseriko gara eta ondorengo
galderak planteatuko ditugu: “nork jolastu du noiz bait
sokasaltoan?” “zein jokoetara jolastu duzue sokasaltoan” “zer
gustatzen zaizue gehien?”

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA. SOKASALTOAN.
Hasiera: bi ikasle soka eragiten jarriko dira.
Helburua: soka barruan salto egin eta kanpora ateratzea, soka
ukitu gabe.
Garapena: soka hanka azpitik eta buru gainetik pasa beharko du,
salto egiten duen bitartean. Saltatzaileak soka ukitzen badu, soka
eragitera pasa beharko da.
Aldaerak: kantu desberdinak kantatuz edota salto kopurua edota
estiloa aldatuz.
– "Gure Euskal Herriak / zortzi herrialde dauzka:/ Araba,/
Bizkaia,/Gipuzkoa,/ Nafarroa,/ Lapurdi,/ Behenafarroa,/
Xuberoa/ eta Di-as-po-ra; kantatzen ibili daitezke. Salto
bakoitzean pertsona bat sartuko da sokara eta beste bat
irtengo da.
– Bat eta bi sorgina etorri,/ soka kendu./ zulora eraman.!
afaldu gabe! ohera joan". Bakoitzak bi salto egin eta gero
kanpora joan beharko du.
– Banaka salto eginez kantu honekin: Aita,/ama,/ zenbat
urte(re)kin,/ ezkonduko naiz,/ txikia naiz,/ eta ez dakit,/ bat,/ bi,/
hiru,/ lau,/…
– Kantuaren erritmoaren arabera saltoak azkartu: Suge
gorria: Suge gorria dugu:/ sugea ez ukitu/, ukituz gero./
izorratu./ izorratu./izorratu... (geroz eta azkarrago).
– Artaziak: Kantuak dioena egin beharko dute soka barruan
dagoenean ikaslea. Banan-banan egingo dute: "Artaziak
(sartu sokara)/ irekiak (hankak zabaldu)/ itxiak (hankak itxi)/
zerua ukitu (beso bat igo)/ lurra ukitu (lurra ukitu esku
batekin)/ belaunez jarri (belaun bat lurrean bermatu/ eta
kanpora (irten sokatik)";
Amaiera: moldaketa guztiak amaitzean.
2. JOLASA. LAPURRETAN
Hasiera: bi taldetan banatuta. Espazioan aurrez aurre jarri beharko
dira. Espazioa bi zatitan banatuko da. Bakoitzak bere etxea izango
du. Etxean objektu desberdinak egongo dira (baloiak, zapiak,
harriak etab.)
Helburua: aurkarien etxean dauden objektuak bakoitzaren etxera
ekartzea.
Garapena: aurkarien zelaira sartzean (zelai erdia pasatzean),
harrapatua izan daiteke jokalaria. Hori ez gertatzeko korrika batean
aurkarien etxera joan
beharko dira. Etxean dauden bitartean aske daude. Objektua hartu
eta etxera bueltatu beharko dira, aurkariak harrapatu baino
lehenago. Aurkariak harrapatzen badu jokalaria, objektua hartu eta
etxera eraman beharko du. Jokalaria harrapatua izaten bada bertan
geldirik gelditu beharko da, taldekidebatek ikutu eta libratu arte.
Amaiera: objektu guztiak lapurtu eta gero. 3-4 aldiz errepikatu
daiteke jokoa.

3. JOLASA. MAILUKA
Hasiera: hirukoteak egin. Hirukote bat beste baten aurka jarri
beharko dira. Jomuga bat erabaki beharko dute 6en artean.
Helburua: zehaztutako jomuga jotzea mailu (hockeyko
makila bat, makil arrunt bat, erraketa bat etab.) batekin
esandako kolpetan edo gutxiagotan.
Garapena: talde bakoitzak erabaki beharko dut zenbat
kolpetan iritsiko diren jomuga horretara. Jomugara iristeko
jarraitu behar den kolpeen segida: 3 kolpe egin eta gero
aurkariak kolpe bat izango du. Horren arabera erabaki
beharko dute zenbatetan iritsiko diren bertara. Kolpe
gutxienetan iritsiko direla esan duen taldeak izango du
aukera jolasten hasteko. Kolpe horietan edota gutxiagotan
iristen badira irabazi egingo dute, aldiz ez badira iristen
aurkariek irabaziko dute.
Amaiera: irabazleek hurrengo jomuga erabakiko dute.
Denbora mugatu daiteke 20’ inguru.

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?”… Horren ondoren,
datorren saioan euskal jolasekin jarraituko dugula aipatu
bide batez, etxean zibekin ia gurasoek edota aiton-amonek noiz
bait jolastu duten galdetzeko animatuko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

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.
Euskal kultura ezberdinak balioesten 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
Zibak, tabak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Sekuentzia didaktiko honetan, euskal joko eta jolasak landuko
ditugula azalduko dugu. Aurre-ezagutzak aktibatuko ditugu.
Horretarako, lurrean borobilean eseriko gara eta ondorengo
galderak planteatuko ditugu: “nork galdetu du etxean ziben
inguruko jolasez?” “ze joko edo jolas egiten zituzten zuen
gurasoek?” “zer gustatzen zitzaien gehien?”
1. JOLASA. ZIBAREKIN ESPERIMENTATZEN.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bakarka zibarekin esperimentatzea.
Helburura: ziba botatzeko aukera desberdinak probatzea.
Garapena:
– Hankape: hanka azpitik botatzea.
– Torero moduan: eso azpitik eta bizkarrez. con el brazo
bajo y por la espalda.
– Zerutik: goitbik behera botatza. .
– Haizea bezala: zeharka botatzea.
Amaiera: 10’inguru egin eta gero.

2. JOLASA. ZIBA JOKOA.
Hasiera: jolas honetarako jolaskide bakoitzak ziba bat behar du.
Zibak dantza egin dezan, soka bat lotu behar zaio, eta ondoren
indarrez lurrera bota. Lurrean bi biribil margotuko dira, handia
bata eta beste bat txikiagoa,
lehenengoaren barruan..
Helburua: lehenengo jokalariak biribil txikiaren barrura botako
du bere ziba eta bertan dantzarazten saiatuko da. Helburua ziba
dantzatuz biribil txikitik handira pasatzea da. Lehenengo jokalari
horrek ez badu lortzen ziba dantzatzea edo biribil txikitik handira
pasatzea, orduan biribil txikian utzi beharko du bere ziba..
Garapena: bigarren jokalaria saiatuko da bere zibarekin barruan
gelditu den ziba biribil txikitik ateratzen. Horretarako bere ziba
dantzatu egin behar du eta biribil txikitik atera behar du ere. Hori
guztia lortuz gero puntu bat irabaziko du, bestela bere ziba ere
barruan utzi beharko du.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu.
3. JOLASA. TABETAN
Hasiera: tortoloxa bakoitzak lau alde ditu: zulo, lepo, kosk eta
belarri. Lehenengo jokalariak tortoloxak lurrera botako ditu
(normalean sei tortoloxarekin jolasten da, baina lau, bost edo
zortzi ere izan daitezke).
Helburua: alde guztietan dauden tortoloxak ahalik eta txanda
gutxienean hartzea da.
Garapena: lehenengo txandan “zulo” aldean erori diren
tortoloxak banan-banan hartu beharko ditu. Horretarako pilota
bat airera botako du esku batekin, eta bestearekin lurreko “zulo”
aldean dagoen tortoloxa bat hartzen saiatuko da. Pilota berriz
eskuan hartzea eta tortoloxa bat lurretik hartzea lortuko balu,
jarraitzeko aukera izango luke. Pilota lurrera eroriz gero edo
tortoloxarik hartuko ez balu, hurrengo jokalariaren txanda
litzateke. zulo” aldean ez dauden tortoloxak hartu ahal izateko,
lehendabizi buelta eman behar zaie, “zulo” aldean utzi behar
dira. Horretarako pilota gora bota behar da, eta pilota berriro
hartu baino lehen tortoloxari buelta eman behar zaio. Berdin
egingo da “belarri” eta “kosk” aldeetarako jolasa.
Amaiera: 15-20’ jolastu eta gero.
4. JOLASA. PI JOLASA
Hasiera: nor geldituko den erabakiko da: "Dona, dona, katonal
sutondoan aitonal lepotik behera kuttuna./ Atera kanpora/neskamutil tuntuna" eginez. Gelditzen den horrek begiak itxi eta
besoak gurutzatu beharko ditu eta zenbatzen hasiko da "Pi
hamabost, pi hamalau, pi hamairu, pi hamabi, pi hamaika, pi
hamar, pi bederatzi, pi zortzi, pi zazpi, pi sei, pi bost, pi lau, pi
hiru, pi bi, pi bat, pi zero".

Helburua: ezkutatu diren iheslari guztiak aurkitzea. Zenbatzen
hasten den bakoitzean denbora gutxiago izango dute iheslariek
ezkutatzeko.
Garapena: zenbatzen amaitzen duenean begiak irekiko ditu.
Norbait ikusten badu “Pi eta izena” esango du. Beraz jokalari
hori kanporatua izango da. Aldiz ez badu inor ikusten 3 pausu
egiteko aukera dauka. Ondoren berriz zenbatzen hasiko da
baina oraingoan zenbaki bat gutxiago esanez.
Amaiera: guztiak ikusi eta kanporatzen direnean. Lehenengoa
ikusi duena izango da orain zenbatuko duena.

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?”…

