BAKARKA III

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Buruz beherako jarreretan jarri.
Buruz beherako jarrerak eta ekintzak esperimentatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Behaketak gauzatu beharko dituzu, bakoitzak dituen zailtasun eta aukerak antzemanez.
Animatu bakoitza bere aukeren arabera esploratzen.

MATERIALA
Bankua, horma-barrak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Azaldu gaur banku eta espalderekin jolasean arituko garela.
Garrantzitsua dela lasai egotea.

1. JOLASA: BANKU GAINEAN IBILI
Hasiera: talde txikiak egin.
Helburua: banku gainean ibili era desberdinetan.
Garapena: eskuak bankuan bermatuta ditugukarik hankak alde
batetik bestera pasa. Lehenengo bat, gero biak batera.
Eskuak lurrean eta oinak banku gainean ditugularik
(aldamenezka, luzeeran).
Amaiera: aldaera desberdinak egin eta gero.
2. JOLASA: EA GAI ZARETEN?
Hasiera: guztiak barra-horma gainean egon beharko dira.
Helburua: barra-horma gainean ariketa desberdinak egin,
irakasleak dioenaren arabera.

Garapena:
- Koltxoneta bat lurrean dugularik ariketa desberdinak egin
Eskuak lurrean eta hankak horma-barran duzuelarik: jaso
ezkerreko eskua, eskubikoa...
- Horma-barrako bigarren mailan hankak eta eskuak
koltxonetan, horma-barra lortzeko burrukatu, minik egin
gabe.
- Aurreko posizio berdinean, mokorra jaso eta jeitsi. Ea nork
egiten duen mendi altuena.
- Eskuan lurrean ditugularik hankak horma-barra igotzen
joan, bularra horma-barrara gerturatzen ditugun bitartean.
(Laguntzak ematen).
- Eskuak koltxonetan ditugularik, bi hankak batera gora
bultzatu,ahal den eta goren eramaten. Hankak jeitsi
horma-barra ikutu gabe.
- Eskuak lurrean eta hanka bat maila batetan, ahal den eta
azkarren hankak aldatzen joan.
Amaiera: aldaera desberdinak egin eta gero.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Zein zailtasun izan dituzue? zergatik? non sentitu zarete eroso?

URRIA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Ekintza desberdinak egin oreka galdu gabe.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Behaketak gauzatu beharko dituzu, bakoitzak dituen zailtasun eta aukerak antzemanez.
Animatu bakoitza bere aukeren arabera esploratzen.

MATERIALA
Horma-barrak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur horma-barretan arituko gara jolasean. Segurtasuna
garrantsitzua da. Beraz jolasak lasai egiten saiatu beharko dira.

1. JOLASA: ZAPAIA UKITUZ
Hasiera: taldeka, ilaratan horma-barren parean kokatuko dira.
Helburua: irakaslearen seinalera, taldeko lehenengoak irtengo
dira, zapaia ikutu, jeitsi eta hurrengoari erreleboa eman, honek
gauza bera egin dezan.
Garapena: taldeko guztiek egin beharko dute.
Aldaera: horma-barrara joan-etorria korrika egin ordez, beste
era batzuetara egin daiteke: bi hankak elkartuta, pikotxean, lau
hankatan, baloi bat botatuz..
Amaiera: guztiek behin egitean amaituko da. Hau 3 aldiz egin
daiteke.
2. JOLASA: BAKARKA
Hasiera: horma-barren parean kokatuko dira.
Helburua: horma-barrako laugarren mailara igo eta atzeraka
jauzi egin beharko dute.
Garapena: ondoren 5., 6. 7.,...mailatik.
Aldaerak: txandaka hanka bat eta bestea bermatu lurrean. Bi
hankak elkartuta, besoak zabalik edota itxita etab. Zalditxoarena
egin, bi oinak flexionaturik direlarik goruntz igoz eta airean
ostikoak emanez.
Amaiera: guztiek behin egitean amaituko da. Hau 3 aldiz egin
daiteke.
3. JOLASA: TALDEKA
Talde bakoitzarentzat koltxoneta bat jarriko dugu espaldera
ondoan.
Hasiera: taldeka, ilaratan horma-barren parean kokatuko dira.
Helburua: irakaslearen kontsignei jarraitu.

Garapena:
- Eskuak koltxonetan bermatuz, horma-barrako mailatan
hankarekin gora igo.
- Koltxoneta gainean buruz gora etzanda, eskuekin
horma- barrako lehenengo maila heldu eta oinekin ahalik
eta goreneko maila ikutu bi hankekin.
- Orain horma-barratik heldu gabe, iltzea egiten saiatuko
gara bizkarrari eskuekin lagunduz. Iltze posizioan, nor
da gai oreka galdu gabe hankak ireki eta ixteko?
- Horma-barren parean jarrita, burua koltxonetan
bermatu,, maila bat eskuekin heldu eta pelbisa goruntz
igo oinekin horma-barra ikutu arte.
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Nola sentitu zarete espalderara igotzean? eta bertan igota
zeundetela egindako ariketetan nola aritu zarete? zergatik?

URRIA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Objektuak manipulatzeko gaitasuna garatu. Eskuen trebetasuna garatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Materialarekin harreman desberdinen esplorazioan arituko gara. Behatu bakoitzak zein
harreman daukan objektuekin.

MATERIALA
Bakoitzak pelota eta uztai bat.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Gaur pilotarekin jolasten ibiliko gara. Esperimentatuko dugu zer
egiteko gai garen pilotarekin.

1. JOLASA: BOROBILEAN
Hasiera: borobil handi bat osatuko dugu, ikasle bakoitza uztai
baten gainean delarik eta tenisko pilota batekin.
Helburua: pelota eskuz esku pasatuko dugu erori gabe.
Garapena: pelotari bultza egingo diogu uztai barruan, uztaiaren
inguruan, hanka tartean zortzia osatuz...
Bakoitza bere uztaian sartuta pilota pasatuko dugu: lepoaren
inguruan, gerriaren bueltan, eskubiko izterraren inguruan,
ezkerreoaren inguruan...
Aurreko ariketa berdinak begiak itxita egin.
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.
2. JOLASA: PILOTAREKIN JAURTIKETAK ETA HARRERAK
Hasiera: ikasle bakoitza espazioko gune batean kokatuko da.
Helburua: jaurtiketa desberdinak egin beharko dituzte.
Garapena:
- Jaurtiketak egin goruntz, lehenengo esku batekin eta gero
bestearekin; harrerak lehenengo esku batekin eta
bestearekin.
- Ahalik eta gorenen jaurti eta punpa eman ondoren jaso.
- Aurreko berdina baina boterik gabe jaso.
- Esku batetik bestera jaurti, aurpegiaren aurretik, buru
gainetik…
- Iturria egin: esku batekin jaurti, beste eskuarekin jaso eta
lehenengora pasa.
- Pilota askatu eta lurra ukitu baino lehen jaso: esku
desberdinekin askatu eta jaso, askatu, txalo bat jo eta
jaso...
- Eskubiko eskuarekin 10 bote eman pelotari, gauza bera
ezkerrarekin.
- Pilota goruntz jaurti eta hartu aurretik: txalo bat jo, bi txalo,
hiru..., uztaietik atera gabe 360 gradutako bira eman, lurra
ukitu, belaun batekin belaunikatu, eseri..
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.
3. JOLASA: ZEHAZTASUNEZKO JAURTIKETAK
Hasiera: bakoitza uztai baten parean kokatuko dira.
Helburua: uztaietik metro batzuetara kokatuko gara eta barruan
sartzen saiatuko gara.
Garapena: eskubiko hankaren jaurti eta ezkerrekoarekin jaso;
alderantziz. Aldaera ezberdinak probatu.
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.

4. JOLASA: “KASKABARRA”
Hasiera: bakoitza uztai baten barruan egon baharko dda. Uztai
guztiek borobil bat osatu beharko dute.
Helburua: seinalera, guztiek baloia goruntz jaurtiko dute,
ondoko uztaiera pasatuko dira eta ondokoaren baloia hartu
beharko dute.
Garapena: ondo jaurti behar da goruntz, altu eta zuzen.
Botatzeko aukera desberdinak proposatu.
Amaiera: aldaera guztiak bukatzean.

Zein objekturekin aritu zarete eroso? zein jolasetan? zergatik? zer
hobetu beharko duzu (bakoitzak)?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Desplazatzeko aukera desberdinak esperimentatu. Desplazamendu era desberdinak
koordinatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Desplazatzeko aukera desberdinak probatzen ibiliko gara. Beraz libre sentitzeko esango
diegu, probatzeko beraiek nahi duten bezala.

MATERIALA
Bankua.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Desplazatzeko zenbat aukera daukagu? (eman beraiei hitza
erantzuteko) hori da probatuko duguna gaurko saioan.

1. JOLASA: DESPLAZAMENDUAK BANKU SUEDIARREN
GAINETIK
Hasiera: denak ilaran bankuaren alboan egon beharko dira.
Helburua: irakasleak ematen dituen kontsignen arabera mugitu
beharko dira ikasleak.
Garapena: banku suediarren gainetik modu desberdinetan
desplazatuko dira: aurrera begira, lateralki, korrika, begiak
estalita, atzeraka, txingoka, lau oinetan, jauzika, karramarroak
bezala, oztopoak gaindituz, bide erdian bira bat emanez…
Amaiera: aldaera guztiak bukatzean.
2. JOLASA: “SEIKO HARRAPAKETA”
Hasiera: denak borobilean kokatuko dira.
Helburua: denak borobilean kokatuko dira eta 1-etik 6-ra
zenbakiak hartuko dituzte. Irakasleak zenbaki bat esaten
duenean, zenbaki hori dutenak korrika aterako dira ezkerraldera
eta borobilaren kanpoaldetik, bere aurretik doana harrapatu
nahirik.
Garapena: guztiek korrika irten beharko dira.
Amaiera: guztiak korrika egin arte edota denbora mugatu
ezkero.
3. JOLASA: “ZIG-ZAG” JOLASA
Hasiera: denak borobilean kokatuko dira bikoteka. Bat aurrean
eta bestea atzean. Bikoteen artean metro bateko tartea.
Helburua: ikasle guztiak borobil bat osatuz bikoteka
Irakaslearen seinalera atzekoak korrika aterako dira
ezkerreruntz, zig-zag-ean ikasleen tartetik pasatuz; Buelta osoa
ematen dutenean beraien bikotearen hanka tartean sartu
beharko dute.
Garapena: azkena sartutakoak bizi bat galduko du.
Amaiera: denbora mugatu daiteke. 10’ esaterako.

AGURRAREN
UNEA

Zein desplazamendu izan da errezena? zergatik? eta
zailena? zhttps://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-andcolorful-mind-map_1291724.htm#term=mapa
conceptual&page=1&position=9ergatik?

