ADIERAZPENA IV

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Kooperazioa eta konfidantza erakustea.
Adierzakortasun gaitasuna garatzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Azaldu: Denok gara baliogarriak denon lana behar da jolasa ondo atera dadin

MATERIALA
Koltxonetak, irudiak, musika aparatua, musika

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta saioan sartzeko estrategia motibagarriak
erabili (komunikaizoa, ahots tonua, azalpenak, zer lortu behar
duten...

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: NI... BANINTZ ZU ZER ZINATEKE ?
Hasiera: talde handian.
Helburua: ikasleek bere gorputzarekin koadro baten eszena
irudikatzea.
Garapena: taldeko lehen kidea erdira atera eta adibidez esaten
du “Ni mahaia banintz” gero bigarren kideak erantzun “Ni
lorontzia nintzateke” gero hirugarrenak berriz “Ni farola banintz”
eta horrela taldekide guztiak koadroan sartu arte.
Amaiera: bi hiru eszena egiten direnean jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: MARTINEK DIO
Hasiera: taldea kopuru bereko bi azpitaldetan banatu;
borobilean jarriko dira bata bestearen alboan.
Helburua: kapitainak dioen mugimendu edo keinua egitea.
Garapena: talde bakoitzeko kapitainak aldi berean agindua
emango dute adibidez “Martinek dio ezkerreko kidea
besarkatzea”, ”Martinek dio eskubikoari eskua ematea”, irribarre
arazi, katua balitz bezela egin, txaloak jo, oinekin zarata atera…”
Kapitainak agindua “Martinek dio” esan gabe egiten badu eta
jokalariren batek agindua betetzen badu beste taldera pasako da
eta ez da eliminanutuko. Kapitaina hasieran eldua izango da eta
gero haurrek beteko dute paper hori.
Amaiera: bi hiru kapitain ezberdin izatean jolasa amaituko da.
3. JOLASA: BIKOTEKA FIGURAK ASMATZEN
Hasiera: bikoteka.
Helburua: bikoteka gorputzarekin figurak asmatzea plano
ezberdinak erabiliz.
Garapena: bikoteka gorputzarekin figurak asmatzea biak zutik,
biak etzanda, biak belauniko, bat etzanda bestea zutik, bata
beluaniko eta beste gainean...
Amaiera: bikote bakoitzak bost figura egitean jolasa amaitzen
da.
4. JOLASA: JOLASHEZI IDAZTERA
Hasiera: talde osoa batera.
Helburua: jolashezi izena gorputzarekin idaztea.
Garapena: Jolashezi izena gorputzarekin idaztea etzanda eta
argazkia atera.
Amaiera: argazkia ateratzen dutenean jolasa amaitzen da

AGURRAREN
UNEA

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Kooperazioa eta konfidantza erakustea.
Adierazkortasun gaitasuna garratzea

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Azaldu: Denok gara baliogarriak denon lana behar da jolasa ondo atera dadin

MATERIALA
Hondarrezko zakutxoak edo frisbeeak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu eta saioan egin behar dutena modu motibatzaile
bateann azaldu eta segurtasun neurriak gogratu.

1. JOLASA: HONDARREZKO ZAKUTXOAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde osoa bakarka jolas eremuan sakabanatuta
buruan hondarrezko zakutxo bat dutela.
Helburua: zakutxoa buru gainean mantentzea eta zakua erori
zaizkien kideei hau berreskuratzen laguntzea.
Garapena: jokalari bakoitza jolas eremutik desplazatzen da
hondarrezko zakutxoa buruan duela; zakua erortzen bazaio
izoztua gelditzen da eta beste kide batek zakua buru gainean
berriz jartzen badio izotza desagertu eta berriz mugitzen hasi
ahalko da.
Amaiera: jolasa pare bat aldiz errepikau eta gero jolasa
amaitzen da.
2. JOLASA: KOTXE GARBITZAILEA
Hasiera: taldea bitan banatu erdiak kotxeak izango dira eta
besteak kotxea garbitzeko makina.
Helburua: bai kotxea, bai kotxeen garbiketa tunela irudikatzea
eta dramatizatzea.
Garapena: kotxeak prest izango dira ilaran kotxeen garbiketa
tunelean sartzeko. Garbiketa tunela ikasleek egingo dute bi
ilaratan parez pare jarrita; tuneleko bikote bakoitzak funtzio bat
izango du eta funtzio horri dagokion keinu eta soinua egigno
dute (xaboia eman, ura bota, lehortu, briloa atera…). Rol
aldaketa.
Amaiera: jolasa pare bat aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.
3. JOLASA: OSAGARRIAK
Hasiera: ikasleak bi lerrotan banatzen dira bata besteari begira
metro pare bateko tartearekin. Lehen lerrokoak pertsonaiak dira
eta beste lerrokoak horien osagarriak.
Helburua: pertsonaia eta osagarria aurkitzea.
Garapena: ikasleei pertsonaia edo osagarria baten izena esan
edo irudia duen txartela banatuko zaie. Pertsonaiak txandaka
txandaka erdira atera eta bere pertsonaia irudikatzen du
mimikaren bitartez eta soinua ateraz, adibidez motorzaleak
motorra piztu eta gidatu. Horrela arituko dira 2. lerrokoren batek
esan arte “Zu motorzalea zara eta ni motorra“. Elkartzen
direnean biak batera antzeztuko dute (motorzalea eta motorra
batera) pertsonaia eta osagarri guztiak elkartzean amaituko da.
Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru aldiz errepikatzean jolasa amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioaren proiekzioa
egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Kooperazioa eta konfidantza erakustea.
Musikaren erritmoa jarraitzea
Koreografiak asmatzea (dantza pausoak, norabideak, figurak…)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Azaldu: Denok gara baliogarriak denon lana behar da jolasa ondo atera dadin.

MATERIALA
Musika aparatua, musika edo ordenagailua, klriona edo uztaiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman eta saioan egin behar dena azaldu.

1. JOLASA: TWISTER JOLASA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: twister jolasa jolas eremuan irudikatu koloretako
uztaien edo koloretako klarionen bitartez.
Helburua: agindua jarraituz gorputz atal bakoitza dagokion
lekuan jartzea.
Garapena: koloretako borobilak marrazten dira lurrean eta
monitoreak edo ikasle batek, eskuak eta hankak nola jarri
adierazten dute (eskumako eskua, kolore gorria, ezker oina
kolore urdina…). Aldaerak: ikasle bakoitzak.
Amaiera: denbora tarte bat pasatzean jolasa amaitzen da.

2. JOLASA: TXINGOMA JAUZILARIA
Hasiera: ikasle bakoitzak bakarka jolas eremuan sakabanatuta.
Ikasle bakoitza txingoma bat da.
Helburua: txingomak elkartzea.
Garapena: ikasle bakoitza txingoma izanik jauzi txikiak eginez
eta “ñam ñam” esanez mugituko dira; txingoma bat beste
txingoma batekin elkarten denean itsatsi egiten dira txingoma
guztiak elkartu arte.
Amaiera: hiru lau aldiz jolasa errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.
3. JOLASA: DANTZA PAUSOAK I
Hasiera: seiko taldetan banatuko dugu taldea.
Helburua: taldeka dantza bat sortzea.
Garapena: talde bakoitzak abesti bat aukeratuko du eta taldeko
kide guztiek koreografia sortzeko pausoak, norabideak, figurak,
hasiera, amaiera proposatuko dituzte; adostasunetara irtsiko
dira eta dantza motz bat sortuko dute.
Amaiera: dantza amaitzen dutenean jarduera amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saioaren proiekzioa
egin.

ABENDUA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Kooperazioa eta konfidantza erakustea.
Musikaren erritmoa jarraitzea.
Koreografiak asmatzea (dantza pausoak, norabideak, figurak…)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Azaldu: Denok gara baliogarriak denon lana behar da jolasa ondo atera dadin.

MATERIALA
Musika aparatua, musika edo ordenagailua.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikaslea agurtu eta motibatu aurrean duen jardueretarako.

1. JOLASA: DANTZA PAUSOAK II (AURREKO EGUNEAN
SORTUTAKO DANTZA HOBETU ETA AURKEZTU)
Hasiera: seiko taldetan banatuko dugu taldea.
Helburua: taldeka dantza bat sortzea.
Garapena: talde bakoitzak abesti bat aukeratuko du eta taldeko
kide guztiek koreografia sortzeko pausoak, norabideak, figurak,
hasiera, amaiera proposatuko dituzte; adostasunetara iritsiko
dira eta dantza motz bat sortuko dute eta besteen aurrean
dantza aurkeztuko dute eta kideengandik txaloak jasoko dituzte.
Amaiera: dantza amaitzen dutenean jarduera amaitzen da.
2. JOLASA: DISKOTEKA
Hasiera: aretoan diskoteka moduko bat sortu eta musika egokia
jarri (beraein gogokoa, modan dagoena, adinari egokitutakoa …)
Helburua: modu librean musika ezberdinak dantzatzea bakarka,
binaka, talde txikian eta talde haundian.
Garapena: musika jarri eta ikasleak dantza librean aritu
daitezela.
Amaiera: sei zazpi abesti ezberdin jarri eta gero jarduera
amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Sekuentzia laburtu eta galderen bidez ikasi dutena ezaugarritu.

