BAKARKA IV

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

APIRILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Oreka egoeretan gorputza kontrolatu.
Zoruan oreka estatikoa garatu.
Bermatzeko puntu desberdinak erabiliz oreka garatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Oreka lantzeko ariketak proposatzean segurtasuna kontutan izan, haurrek mina hartu ez
dezaten.

Main Characters:
MATERIALA
Petoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Aurrezagutzak aktibatuko ditugu ia ba al dakiten oreka zer den
eta orekatzeko zer egiten duten. Eman denbora bat taldean hitza
hartzeko. Saiatu guztiei hitza ematen.

1. JOLASA. "ESTATUA"
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: denak espazioan sakabanatuta korrika ibiliko dira.
Helburua: irakasleak adierazitakoan gelditu egin beharko dira
estatua baten moduan.
Garapena: proposatu oreka mantenduz posturak geroz eta
zailagoak izan daitezela.
Amaiera: aldaerak amaitu eta gero.
2. JOLASA. BAKARKAKO ARIKETAK OREKA ESTATIKOA
LURREAN LANDUZ
Hasiera: bakarka espazioan sakabanatuta egongo dira.
Helburua: irakasleak ematen duen kontsignari jarraitzea.
Garapena:
Lau puntutatik bermatuz oreka mantendu: bi esku eta bi oin; bi
ukalondo eta bi belaun; bi esku, oin bat eta kopeta etab.
Beste zenbait burutu ditzakezu?
Hiru puntutatik bermatuz oreka mantendu: bi esku eta oin bat; bi
oin eta esku bat; esku bat, oin bat eta kopeta; ukalondoa, kopeta
eta belauna etab.
Nork daki desberdinak egiten?

Bi puntutatik bermatuz oreka mantendu; bi oinak, oin bat eta
esku bat; esku bat eta ukalondo bat, bi belaunak, belaun bat eta
oin bat; belaun bat eta ukalondo bat;…
Beste batzuk?
Amaiera: aldaera guztiak amaitutakoan.
3. JOLASA. "ZIKOINA"
Hasiera: hiru bat ikasle peto bereizgarri banarekin,
harrapatzaileak direla jakinarazteko. Beste guztiak espazioan
sakabanatuta egongo dira.
Helburua: iheslariak harrapatzaileak ez harrapatzeko korrika
ibiliko dira. Harrapatuak ez izateko zikoinaren posturan jarri
beharko dira (oin baten gainean eta eskuak belaunetan).
Garapena: harrapatzen badituzte postura bera (zikoinarena)
hartuko dute, horrela hogei segundo mantentzea lortzen badute
libre geldituko dira.
Amaiera: 2-3 aldiz jolastu eta gero.
4. JOLASA. "ZIKOINA"
Hasiera: bikoteka jarri beharko dira.
Helburua: bikoteak eskutik helduta, alde batera eta bestera
birak emanez ibili beharko dira.
Garapena: kontsigna desberdinak eman: eskuinera birak,
ezkerrera, burua gora, behera etab.
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
5. JOLASA. "HANKAMOTZEN BORROKA"
Hasiera: ikasleak lau taldetan banatuko dira.
Helburua: bi talde beste biren aurka arituko dira. Bi talde saski
baloiko borobilean kokatuko dira eta beste bi taldeak beste
borobilean. Talde bakoitza borobilaren erdian kokatzen da,
ikasle bakoitza zenbaki banarekin.
Garapena: jokuari hasiera emateko irakasleak zenbaki bat
adieraziko du eta hauek eskubiko hanka gainean eta
ezkerrekoa eskuarekin helduta dutela erdiratuko dira, bultza
eginez oreka galduaraziz, ezkerreko oina zoruan jarri dezaten,
bere taldearentzat puntua lortu ahal izateko. Galtzen dutenak
zenbakia ere galtzen dute eta letra bat izendatzen zaie.
Aurkariari ezin zaio heldu, bakarrik eskuarekin, sorbaldarekin
edo bizkarrarekin bultza egin.
Amaiera: bikote guztiak parte hartu dutenean irabazleak
beraien artean lehiatuko dira eta galtzaileak beraien artean. Bi
txanda ondoren jokoa amaitzen da, puntu gehien dituen taldeak
irabazten du, gero talde irabazleak beraien artean lehiatuko dira
eta galtzaileak beraien artean.

6. JOLASA. "ANIMALIAK"
Hasiera: taldeetan antolatuta bakoitza bost bat metroko marra
baten aurrean.
Helburua: marra zapalduz joan-etorriak egingo dituzte,
hurrengoari txanda emanez. Irakaslearen kontsignei jarraitu
beharko diete.
Garapena: era desberdinetako, animaliak izango balira bezala
egin beharko dute (animaliak ibiltzen diren bezala antzeztuz).
Amaiera: aldaera guztiak amaitu eta gero.

Orekatzea zaila dela iruditzen zaizue? zergatik? non izan
dituzue zailtasunak? zer egin beharko genuke orekatzeko?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Ekintza baten ondoren oreka mantentzea.
Oreka dinamikoa garatzea.
Gainazal garaietan orekak esperimentatzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren hasieran zer egingo dugun azalduko diegu. Garrantzitsua da azpimarratzea libreki
mugimendu aukera desberdinak probatzeko bakoitzak ariketa eta jolas desberdinak egitean.
Ez dagoela mugitzeko aukera bakarra.

Main Characters:
MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaur oreka landuko dugula esango diegu. Joko batzuetan
bakarrik ibili beharko dira eta beste batzuetan binaka edota
taldean.

1. JOLASA. OREKATZEKO AUKERA DAUKAGU?
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: denak espazioan sakabanatuta jarri beharko dira.
Helburua: irakasleak ematen dituen kontsignei jarraitu beharko die.
Garapena:
Zutik, lurrean margoturik dagoen marraren gainetik desplazatu,
atera gabe, bikotea jarraituz.
Makurtu eta altxatu: aurrez aurre (eskuetatik helduta), bizkarrez
(ukondoak elkar loturik).
Eskuetatik helduta, soilik bi puntu euskarri bezala izanik, postura
ezberdinak hartu.
Ijito pultsua: Eskuineko (ezkerreko) eskutik helduta, kidea
desorekatzen saiatu, eskuineko hanka mugiaraziz (ezkerrekoa beti
mugi dezake).
Oilarren borroka: Pikotxean jarrita, bestea esertzen saiatu behar
gara, gu posizio berberean mantentzen saiatzen garelarik.
Bestearekin kolaborazioan, hanka bat heldu bestean eusten delarik.
Bikotearen gainean oreka mantentzen saiatu, azpikoa lau hankatan
egongo delarik: gainean etzanda, eserita, belauniko... Ze bikote
egon da orekatuago posizio ezberdinetan?
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
2. JOLASA. TREN MATXURATUA
Hasiera: taldeetan jarriko dira. Bakoitzak ilara bat egin beharko du.
Helburua: bakoitzak, esku batekin aurrekoaren sorbalda eta beste
eskuarekin hanka heltzen diolarik. Irakaslearen seinalera 5 metroko
distantzia egiten saiatuko dira. Helmugara deskarrilatu gabe heltzen
diren tren guztiek irabaziko dute.
Garapena: zirkuitu desberdinak sortu ditzakezu.
Amaiera: aldaera guztiak amaitu eta gero.
3. JOLASA. URETARA!
Hasiera: 4ko taldeak egingo dira, eta banku suediarren gainean
kokatuko dira.
Helburua: irakaslearen seinalera bankuaren gainetik desplazatzen
saiatu beharko dira, kideak bertatik botatzen eta norbera gainean
mantentzen delarik.
Garapena: erortzen direnak berriro igo ahal izango dute, hiru aldiz,
hiru bizitza baititu bakoitzak. Laugarren aldian kanporatuak izango
dira.
Amaiera: guztiak kanporatu arte, edota kanporatzen ez bada
denbora mugatu daiteke.

4. JOLASA. BANKU SUEDIARRAREN GAINEAN OREKAK
Hasiera: 4ko taldetan jarriko dira.
Helburua: irakasleak “ba!” esaten duenean ahalik eta figura
zailena egiten saiatu beharko dira.
Garapena: figura egin eta berau mantentzen egon beharko dira.
Joan segunduak handitzen. Zailtasunak sartzen.
Talde guztiak eskua eman eta eskuineko hanka altxatu.
Sorbaldetatik heldu eta aurreraka inklinatu hanka altxatzen
dugun bitartean.
Zein taldek lortzen du postura zailenean orekatua mantentzea?
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.
5. JOLASA. GAZTELUARENGATIK BORROKATU
Hasiera: bi taldetan banatu, bat bankuaren gainean jarriko da
(A) eta bestea bankuaren inguruan (B).
Helburua: irakaslearen seinalera, B taldea beste ekipoa
bankutik botatzen saiatu beharko da ahalik eta denbora gutxien
erabiliz. Ondoren, paperak aldatzen dira.
Garapena: bankutik botatzeko kontsigna desberdinak eman:
ezin dira eskuak erabili, ezin dira hankak erabili etab.
Amaiera: aurkariak bankutik botatzen denbora gutxien
erabiltzen duen taldeak irabaziko du. Errepikatu 3-4 aldiz.

Zein zailtasun izan dituzue orekatzeko? taldean jardun
duzuenean zein zailtasun izan dituzue? eta zein alderdi
positibo?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Gorputz atal ezberdinetan objektuen oreka esperimentatu.
Orekarekin esperimentazioa banko suediarren gainean.

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio honetan objektuekin esperimentatzea garrantzitsua da. Animatu libreki objektu
guztiekin esperimentatzeko aukerak ematen.

Main Characters:
MATERIALA

Jogur poteak, orekatzeko objektu desberdinak, bankuak eta zirkuitua sortzeko
oztopoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Oreka landuko dugu, baina objektu desberdinekin
esperimentatuz.

1. JOLASA. JOGUR POTEEKIN DANTZAN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: espazioan sakabanatuta jogur pote batekin.
Helburua: yogur pote banarekin oreka mantendu beharko dute,
mugimendu ezberdinak eginez.
Garapena:
Zutik , yogur potea buru gainean: besoak, hankak eta gerria
mugitu.
Makurtuta buruan jogur potea izan besoak mugituz aldi berean.
Buru gainean yogur potea izanik bira bat egin.
Gorputzaren pisua hanka batetik bestera pasatu, potea buru
gainean mantenduz.
Hanka bakarreko oreka portea buruan: bizkarrean, izterrean,
oinean.
Eserita, belauniko… potearen oreka mantentzen saiatu
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
2. JOLASA. ERRELEBOKA
Hasiera: taldetan jarri beharko dira.
Helburua: sortutako zirkuitua ahalik eta azkarren egitea.
Garapena: errelebo lasterketa izango da. Aurrekoa atera
ibilbidea egin eta atzean eseri. Gero hurrengoa irtengo da.
Zirkuituan jauziak egiteko, koordinazioa eta oreka lantzeko
oztopoak egongo dira.
Amaiera: 2-3 aldiz zirkuitua egitean amaituko da.

3. JOLASA. SUEDIAR BANKUETAN ETA TAKOETAN
DESPLAZAMENDU EZBERDINAK
Hasiera: guztiak banku suediarren gainean jarriko dira.
Helburua: irakaslearen kontsignei jarraitu beharko die.
Garapena:
Aurrera
Atzera
Saltoka
Hanka batez
Eserita
Lau hankatan …
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
4. JOLASA. TRAPEZISTAK BEZALA
Hasiera: espazioan zehar sakabanatuta jarri beharko dira.
Helburua: espazioan dauden objektuekin oreka mantendu
beharko dute irakasleak “ba!” esaten duenean.
Garapena: objektu desberdinekin esperimentatzen utzi.
Amaiera: objektu desberdinekin esperimentatzen amaitzen
dutenean.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Zein objekturekin egon zarete erosoen? zergatik? zer ez zaizue
hainbeste gustatu? zailtasunik izan al duzue?

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Desorekak sortzen dituzten egoeren aurrean erreakzionatu.
Jarrera desoreken aurrean erreakzionatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio honetan beraien parte hartzea ezinbestekoa da. Beraiek izango baitira zirkuitua sortuko
dutenak.

Main Characters:

MATERIALA
Bankua, zirkuitua sortzeko behar duzun materiala.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
Gaurko saioan sortzeko aukera izango dute. Oreka zirkuitua
TOPAKETA
sortuko dutela esan, baina lehenik eta behin zirkuitua sortzeko
UNEA
TOPAKETA UNEAaukerak/ariketak ikusiko dituztela esan.

1. JOLASA. GORA-GORA
EZAGUTZA
Hasiera: espazioan sakabanatuta jarriko dira.
ERAIKITZEKO
UNEA TOPAKETA UNEAHelburua: bankuak jarriko ditugu joku eremuan. Harrapatzaile
bat geldituko da eta iheslariak ihes egiterakoan bankuen
gainean igotzerakoan libre egongo dira. 5”ko geldiunea izango
dute gehienez banku bakoitzean.
Garapena: berriz jolastu moldaketa honekin: ezingo dira altuera
berera igo beste bi gune ezberdinetara igo aurretik.
Amaiera: 2-3 aldiz errepikatu jolasa.
2. JOLASA. "BANKUAREN GAINEAN ORDENAUTA"
Hasiera: ikasle guztiak bankuaren gainean zutik jarriko dira.
Helburua: irakaslearen kontsignen arabera ordenatu beharko
dira, bankutik jeitsi gabe.
Garapena: denak igota daudenean, beraien adinaren arabera
edo eta altueraren arabera ordenatu beharko dira. Joan aldaera
desberdinak sartzen.
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
3. JOLASA. URPERATZE JOKUA
Hasiera: ilaran jarri beharko dira.
Helburua: osatuta dagoen zirkuitua zeharkatu beharko dute,
ilaran eta banan-banan.
Garapena: zorua zapaltzen dutenean atzera joan eta puntu bat
galduko dute. Denak 10 punturekin abiatuko dira (nahi duzun
zirkuitua sortu, daukazun materialarekin. Egin zirkuitua behin,
ondoren joan zailtasun gehiago edota errezten ikusten
duzunaren arabera).
Amaiera: 3-4 aldiz zirkuitua egin beharko dute.

4. JOLASA. ZIRKUITUA SORTZEN
TOPAKETA UNEA Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: taldeka zirkuitu bat sortu beharko dute, duten
materialarekin.
Garapena: zirkuitu desberdinak probatu.
Amaiera: zirkuituak 2tan egin.

AGURRAREN
UNEA

Zirkuituko zein zati egin zaizue zaila? eta erraza? zergatik?

