ADIERAZPENA III

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

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (Mimika-Antzerki)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Emozio ezberdinak gorputzaren bidez adieraztea
Ikaskideren batek gorputzaren bidez adierazitakoa ulertzea
Norberaren sormena eta adierazkortasun gaitasuna garatzea.
Mimika, imitazioa eta antzezpena landuz komunikatzea eta adieraztea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasleei galdetu nola sentitu diren jolasaren bilakaeran (nola sentitu zara leku gabe
gelditzean? eta zure elemntua asmatu dutenean? nola asmatu duzu horren azkar?

MATERIALA
Txartelak: animali, egoera edo jarrera ezberdinak idatzita.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikaslea agurtu, sekuentzia aurkeztu eta ikasleak motibatu
erronken bidez.

Adierazpen
a (A)

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: BESARKADA MUSIKALA
Hasiera: ikasle guztiak aretoan sakabanatuta bakarrik
Helburua: ahalik eta kide gehien besarkatzea
Garapena: musika bizia entzutean ikasleek jauzi eta dantza
egingo dute; musika itzaltzean ondoko kide bat besarkatu
beharko dute; bikoitiak ez badira talde bat hirunaka besarkatuko
da. Aldaera: besarktu binaka, hirunaka, seinaka eta azkenean
talde osoa.
Amaiera: zortzi edo hamar saio egitean jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: ILUNPEKO BESARKADA
Hasiera: ikasleak bikoteka jarriko dira borobil baten bueltan bata
bestearen ondoan eta bi bikote borobil erdian begiak estalita
dituztela.
Helburua: begiak estalita dituzten ikasleak bere bikotea
aurkitzea
Garapena: borobilean daduden kideen laguntzaz ( bero bero hotz hotz esanez) borobil barruan dauden bikoteak elkartzea
lortu behar dute; elkartzean besarkada handi bat emango diote
elkarri eta besteek txalo egingo dute aurkitu egin direlako.
Amaiera: bikote guztiak borobil erditik pasatzerakoan jolasa
amaitzen da.
3. JOLASA: GIDARIEN JOLASA
Hasiera: ikasleak jolas eremu edo aretoan sakabantuta,
bakarka.
Helburua: keinuak edo mugimenduak aldatzen dituen ikaslea
nor den antzematea.
Garapena: ikasle bat edo bi kanpora irtengo dira. Bitartean
taldean gidari bat izendatu eta berak erabakiko du zein
mugimendu edo keinu egin espazioan mugitzen ari diren
bitartean. Besteek bera imitatu beharko dute. Kanpoan egon den
ikasleak gidaria nor den asmatu behar du. Aldaera: jolasa talde
osoan, talde txikietan, asmatzailea banaka edo binaka...
Amaiera: bi edo hiru gidari antzeman eta gero jolasa amaitzen
da.
4. JOLASA: ASMATZEN ASMATZEN JOLASA
Hasiera: taldea bi azpitaldetan banatu eta borobilean jarri
eserita.
Helburua: mimika bidez kontzeptu ezberdinak asmatzea
Garapena: mimika egitea egokitu zaion ikaslea zutitu eta
papertxo bat hartuko du. Bertan antzezteko animali, egoera,
jarrerak,... egongo dira. Ikasleak taldeari antzeztu hitzik egin
gabe eta besteek asmatu. Aldaera gisa: mimika bikoteka, talde
txikian...
Amaiera: ikasle guztiek bere mimika jarduera egin eta gero
jolasa amaitzen da.

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa
egin.

AGURRAREN
UNEA

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (mimika-antzerki)

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutzea.
Norberaren sormena eta adierazkortasun gaitasuna garatzea
Mimika, imitazioa eta antzezpena landuz komunikatzea eta adieraztea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Ikasleei galdetu nola sentitu diren jolasaren bilakaeran (leku gabe gelditzean zela sentitu
zara? zuk beste kide bat aske utzi duzunean? kidea besarkatu duzunean? edo taldean nola
lan egin duten helburua lortzeko).

MATERIALA
Soka saltorako soka.
“Paristik datorren artista bat naiz ni” abestia.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei agurtu eta saioa azaldu.

1. JOLASA: FRUITUEN SASKIA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldea osoa borobilean uztai baten barruan edo
bakoitza aulki batean eserita eta ikasle bat ( kapitaina ) borobil
erdian.
Helburua: aulki edo uztai gabe ez gelditzea.
Garapena: kapitainak ikasle bakoitzari zein fruta izango den
esango dio (madaria, sagarra, meloia edo anana); gero altuan, bi
fruten izenak esango ditu eta fruta hau diren ikasleak lekuz
aldatu beharko dira eta kapitainak libre gelditzen den lekua
eskuratzen saiatuko da; lortzen badu aulki edo uztai gabe gelditu
den ikaslea kapitain bihurtuko da. Horretaz gain kapitainak
“fruituak” hitza ohikutzen badu ikasle guztiak lekuz aldatu
beharko dira.
Amaiera: sei edo zazpi ikasle kapitain izaten direnean jolasa
amaitzen da.
2. JOLASA: KUTXA MAGIKOA
Hasiera: talde osoa borobilean eserita bata bestearen alboan
Helburua: borobil erdian dagoen kutxa imaginariotik ( zabor
poltsa bat ) elementuren bat “ateratzea “
Garapena: ikasle bakoitzak bata bestearen atzean edo nahi
duten ordenean kutxa magikora gerturatu ( zabor poltsa) eta
bertatik elementu bat atera eta elementu horrekin lotutako
ekintza bat burutu beharko dute gorptuz adierazpena erabiiz.
(hitzik esan gabe); besteek elementua zein den asmatuko dute.
Amaiera: Ikasle guztiek kutxatik elementu bat ateratzen
dutenean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: HIZKIAK ADIERAZTEN
Hasiera: bikoteka lurrean eserita edo zutik.
Helburua: gorputzean bikoteak marrazten diguena antzematea
eta esatea.
Garapena: bikoteka jarrita lehengo hizkiak , gero zenbakiak eta
gero elementu geometrikoak marraztuko diogu bizkarrean gure
bikotekideari berak asmatu ditzan. Rolak aldatzen dira. Aldaera:
berdina baina bizkarrean marraztu ordez airean marraztea.
Amaiera: bikoteak aldagi guztiak burutzean jolasa amaitzen da.

4. JOLASA: KARTEN BIKOTE JOKOA
Hasiera: kopuru bakoitia duen taldetxotan banatu (5, 9, 11…)
Helburua: gelditzen den ikasleak keinu bera egiten duten
bikoteak aurkitzea.
Garapena: taldekide bat gelatik kanpo irtengo da eta bitartean,
besteek bikoteka keinu berdina adostuko dute. Keinuak
erabakita, ilaran jarriko dira eta kanpoko ikaslea gelan sartzean
nahi dituen 2 izen esango ditu eta hauek beraien keinua egin
beharko dute 2-3 segundotan posizioa mantenduz, gero beste
bi izen eta horrela bikoteak egitea lortu arte. Ikasle guztiek
probatu dezatela bikoteak asmatzeko rola. Aldaera: bikoteak
norbanakoak asmatu beharran bikoteka edo hirukoteka egitea.
Amaiera: 4 edo bost ikasle asmatzaile roletik pasatzean jolasa
amaitzen da.
5. JOLASA: SOKA SALTO IMAGINARIOA
Hasiera: seiko taldeetan banatuta
Helburua: soka saltoan modu imaginarion aritzea aurrekoa
imitatuz.
Garapena: modu imaginarioan (sokarik gabe) bi ikasle soka
ematen eta besteak ilaran jauziak egiteko prest. Lehenak egiten
duena (hanka batekin, bira, eskuak lurra ikutu, eskuak gora ,
txalo egin...)burutu beharko dute hurrengo ikasle guztiek.
Aldaera: bakoitzak nahi duen jauzi mota eta kopurua eginez,
sokak bira erdia ematen duela jolastea...
Amaiera: aldaera guztiak egitean jolasa amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioa aurrikusi

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (mimika-antzerki)
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA
3. SAIOA

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

HELBURUAK
Mugimenduen bidez, gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutzea.
Norberaren sormena eta adierazkortasun gaitasuna garatzea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Amaieran, sentsazioak partekatzeko borobilean topagunea sortu.

MATERIALA
Klariona borobil handi bat marrazteko (urrean jolas eremua markatuta ez badago)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta saiorako motibatu erronka, komunikazioa
egokia erabiliz (erronka gisa).

1. JOLASA: IMANAREN JOLASA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bikoteka zutik, jolas eremuan sakabanatuta
Helburua: bikoteari ahalik eta gehien itsaztea.
Garapena: binaka jarriko gara eta jolas eremu guztitik
desplazatuz batak bestearen mugimenduak bideratu beharko
ditu, iman bat balitz bezala. Imanaren kontzeptua ez bada
ulertzen, hariekin lotuta egongo balira bezala esango diegu.
Rolak aldatu eta bikotekideak aldatu.
Amaiera: hiru edo lau bikote ezberdinekin jolasa gauzatu eta
gero jolasa amaitzen da.

2. JOLASA: GAMELUAK
Hasiera: taldea boskoteetan banatzen da
Helburua: boskoteak “gamelua” osatzea eta hamar metroko
desplazamendu bat egitea.
Garapena: gamelua osatzeko, lehen ikaslea zutik aurrean, beste bat
honen atzean makurtuta, bestea bestearen atzean makurtuta,
laugarrena lehen makurtutakoaren gainean eta bosgarrena bigarren
makurtuaren gainean jarriko dira; gero, gameluak (inor erori gabe)
hamar metrotako distantzia burutzea lortu behar du. Aldaera: ikasleak
gameluaren leku ezberdinetan jarri, distantzia edo ibilbidea haunditu edo
oztopoak sartu...
Amaiera: aldaera ezberdinak burutzean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: SENTIMENDUEN TELEFONOA
Hasiera: bosteko taldeetan zutik ilaran, bata bestearen atzean
Helburua: kidearen sentimendua imitatzea
Garapena: ilaran azkena dagoenak sentimendu bat azalduko dio bere
aurrekoari eta honek hurrengoari, ilarako lehenera iritsi arte; hau ilara
amaierara abiatuko da jaso duen sentimendua azaltzera; asmatu badu,
imitazio berri batekin hasiko da denek beraein emozioa egin arte.
Amaiera: ikasle guztiek bere sentimendua egitean jolasa amaitzen da.
4. JOLASA: NAUFRAGOEN JOLASA
Hasiera: ikasle guztiak lauko taldeetan(txalupan) jolas eremuan
sakabanatuta eta beste hiru ikasle bakarka ( marrazoak)
Helburua: marrazoak jatea ekiditzea eta bizia salbatzea
Garapena: irla bat irudikatu eremu erdian (saskibaloi kantxako erdiko
borobilaren tamaina antzekoa). Marrazo 1-2-3 izendatu (kopuruaren
arabera) eta besteak 4naka txalupa batean daudela antzeztu (soka
batekin helduta edo inguratuta). Espazioan zehar marrazoekin kontua
izanda mugitu eta begiraleak ekaitza datorrela adieraztean, pixkanaka
olatu handiek txalupak ondoratuko dituzte (begiraleak erabakiko du noiz
ondoratu txalupa bakoitza soka kenduz) eta orduan, irlara iritsi beharko
dira marrazoak harrapatu aurretik. Behin ikasle guztiak irlan daudela,
marrazoa beraiek harrapatzen saiatuko da kanpotik. Irla barruan 10
segundo gehienez egon daitezke eta uretara irten beharko dira gero
igerian berriz irlara bueltatzeko. Marrazoak harrapatuz gero, beraiek ere
marrazo bihurtzen dira.
Amaiera: harrapaketa jolas antzeztu hau bi edo hiru aldiz errepikatu eta
gero jolasa amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Sentsazioak partekatu. Galderen tartea: Zelan sentitu zarete marrazoa
gertu zenutenean? Nola modatu zarete gamelua egitean? nola lortu
duzue gameluarekin beste alderaino joatea? Gorputzarekin edo ahoz
egin zaizue errezago gauzak adieraztea? eta ulertzea? zergatik?

SDAREN TESTUINGURAKETA
NI gu dantza (mimika-antzerki)
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

AZAROA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Gorputzak adierazpenerako dituen aukera ezberdinak ezagutzea.
Ikaskideek antzeztutakoa ulertzea
Norberaren sormena eta adierazkortasun gaitasuna garatzea
Antzezpena edo dramatizazioa lantzea.

METODOLOGIA
Jarraibide zuzena
Kooperazio oinarri duten jolasak

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Amaieran, sentsazioak partekatzeko borobilean topagunea sortu.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta saioan eginbeharrekoa azaldu elemetu
motibagarriak erabiliz

1. JOLASA: LANBIDEAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldea bosteko taldetxotan banatuko dugu
Helburua: lanbideak antzeztea
Garapena: Talde bakoitzari lanbideen irudia jasotzen duen bi
txartel banatuko zaie (harakina, polizia, abeslaria, okina, kale
garbitzailea, arotza, marrizkalaria, azafata, soroslea…); talde
bakoitzak adostuko du lanbide hori nola antzeztu eta beste
taldekideek zein lanbide den asmatu beharko dute.
Amaiera: talde bakoitzak bere bi lanbideak antzezten dituenean
jolasa amaitzen da.

2. JOLASA: EGOERAK ANTZEZTEN BANAKA
Hasiera: banaka jolas eremuan sakabanatuta.
Helburua: banaka egoerak antzeztea
Garapena: ikasle bakoitzak hezitzaileak esaten duen egoera
antzeztuko du hitzik esan gabe eta gorputz adierazkortasuna
erabiliz. Adibidez: goizean ohetik jaiki eta eskolara joan, mendira
joateko prestatu, futbolean jokatzeko prestatu, igerilekuan ibili,
hazi txiki batetik zuhaitza hazten dela irudikatu…
Amaiera: hainbat egoera antzeztu eta gero jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: EGOERAK ANTZEZTEN TALDEKA
Hasiera: bosteko taldeetan
Helburua: taldean egoerak antzeztea
Garapena: talde bakoitzari egoera jasotzen duen (idatziz eta
marrazkia) bi txartel banatuko zaie ( autobusean bidaia, artzaia
eta ardiak, irakasle eta ikasleak...); talde bakoitzak adostuko du
egoera hori nola antzeztu eta beste taldekideek zein egoera den
asmatu beharko dute.
Amaiera: talde bakoitzak bere bi egoerak antzezten dituenean
jolasa amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Sekuentzian egindakoa gogora ekarri, zein momentu izan den
onena eta zergaitik, zer ikasi duten eta nola ikasi duten galdetu.
Hurrengo sekuentziaren proiekzioa egin.

