BURUZ-BURU III

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak ikasi dezatela: tira egiten, bultzatzen, inmobilizatzen, proiektatzen eta lurrera
botatzen, irauli egiten, jauzten, fijatzen, kontrolatzen, ikutzen, kolpatzen …
Aurkariaren arabera espazioan ondo kokatu eta desplazatzen da.
Jolasaren teknikak (eraso eta defentsa) modu egokian erabiltzen ditu.
Norbere intentzioak kodifikatu eta aurkariarenak deskodifikatzen ditu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak eta jolasak antolatzerako
orduan .
Ezin da minik hartu ezin da minik eman
Segurtasun neurriak aurrikusi eta gauzatu
Gogoetarako galderak:
Nola lortu aurkaria mugitzea? nola ekiditu aurkariak aurrera egin dezan? nola mantendu
dezakegu aurkaria geldi mugitu ez dadin ahalik eta denbora gehien? zein arazo daukat
aurkaria geldiarazteko ahoz gora dagoenean? eta ahoz behera ?

MATERIALA
Koltxonetak, koloretako zapiak, konoak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaie bat erabili saioan egin behar dutena azalduz

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: MAHATS MORDOA
Hasiera: talde osoa elkar-kiribildu egiten da mahats mordoa
balitz bezela.
Helburua: mahats mordoa askatzea
Garapena: ikasle batek banan banan mahats aleak askatuko
ditu. “Askatutako aleak “ beste aleak askatzeaz arduratuko dira
denak askatu arte.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
2. JOLASA: ESKORGA
Hasiera: talde osoa bikoteka jarriko da bikotekide bat etzanda
ahoz behera eta bestea honen atzean honen hankak eusten.
Helburua: beste bikoteak desorekatzea.
Garapena: bikoteka gorputz jarrera horretan mugituz bikote
aurkariak desorekatzen (lurrera botatzen) saiatuko gara. Rolak
aldatu.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
3. JOLASA: ARRANTZALEAK
Hasiera: talde erdia borobil baten barruan sartzen da eta beste
erdia kanpoan gelditzen da
Helburua: borobil barruan dauden kideak kanporatzea.
Garapena: kideak borobiletik kanporatzea hauek eserita daudela
Aldagaiak: zutik, lau hanketan , etzanda ahoz gora , ahoz
behera. Rolak aldatu.
Amaiera: lau aldiz jolasa burutu eta gero ariketa amaitzen da.
4. JOLASA: AZERIAK, SUGEAK ETA OILOAK
Hasiera: hiru taldetan banaturik (bakoitza animali bat izango da).
Animali guztiak lau hanketan egongo dira.
Helburua: talde bakoitzak dagokion ahalik eta animali gehien
bere etxera garraiatzea.
Garapena: talde bakoitzak dagokion ahalik eta animali gehien
bere etxera garraiatzea eta bere garraioa ekiditzea. Animaliak
aldatu.
Amaiera: bi hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa amaitzen
da.

5. JOLASA: ABORDAIA
Hasiera: bi taldetan banatu.
Helburua: besteen eremura iristea.
Garapena: talde batek beste taldearen eremua abordatuko du ;
abordatu behar den eremua konoz inguratua egongo da.
Besteek beraien eremua defendatuko dute. Bi segundu baino
gehio ematen badute besteen eremuan hauek ere
defendatzaie bihurtzen dira
Amaiera: bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa amaitzen
da.
6. JOLASA: BIZKARRA-BIZKARRAREKIN
Hasiera: bikoteka bizkarra bizkarrarekin
Helburua: txistua entzutean buelta eman eta bikotea menpean
hartzea.
Garapena: azkar azkar bikote aurkaria lurrean etzatea lortzea.
Rolak aldatu .Bikoteak aldatu.
Amaiera: bi hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasi duguna laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin.

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Kolpearen bidez pilota edota baloia hormako ezkerreko eta eskuineko eremuetara
bideratzeko gai izatea.Ikasleak ikasi dezatela: tira egiten, bultzatzen, inmobilizatzen,
proiektatzen eta lurrera botatzen, irauli egiten, jauzten, fijatzen, kontrolatzen, ikutzen,
kolpatzen …
Aurkariaren arabera espazioan ondo kokatu eta desplazatzen da.
Jolasaren teknikak (eraso eta defentsa) modu egokian erabiltzen ditu.
Norbere intentzioak kodifikatu eta aurkariarenak deskodifikatzen ditu.

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak egiterako orduan .
Ezin da minik hartu ezin da minik eman
Gogoetarako galderak:
Nola lortu aurkaria mugitzea? nola ekiditu aurkariak aurrera egin dezan? nola mantendu
dezakegu aurkaria geldi mugitu ez dadin ahalik eta denbora gehien? zein arazo daukat
aurkaria geldiarazteko ahoz gora dagoenean? eta ahoz behera?

MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaile bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

1. JOLASA: ERREGINAREN AULKIA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: hiruko taldeetan, bi kidek elkarri bi eskuak emanda eta
gurutzatuta aulki bat egingo dute hirugarrena gainean eseri
dadin.
Helburua: errege edo erregina jolas eremutik zehar garraiatzea
Garapena: errege edo erregina jolas eremutik zehar garraiatzea
elkarren arteko kontaktu fisikoa mantenduz. Denak
erregea/erregina roletik pasako dira.
Amaiera: denak errege/erregina roletik igarotzen direnean jolasa
amaitzen da.

2. JOLASA: KUADRIGA BELAUNIKO ETA ETZANDA
Hasiera: hiruko taldeetan, bi kide belauniko eta elkartuta zaldiak
balira bezela eta hirugarrena, gidaria, beraien gainean baita,
belauniko.
Helburua: hirukotea “kuadriga “ forman, jolas eremutik
desplazatzea lurrera erori gabe.
Garapena: hirukotea “kuadriga“ forman jolas eremutik
desplazatuko da beraien arteko kontaktu fisikoa mantenduz.
Rolak aldatu. Aldagaiak: lau zaldi eta bi gidari, sei zaldi eta hiru
gidari, gidaria belauniko beharrean etzanda joatea…
Amaiera: hiru kideak gidari roletik igarotzean ariketa amaitzen
da.
3. JOLASA: GAINETIK PASA
Hasiera: seiko taldeetan banatu; bost ahoz gora etzanda elkar
“itsatsita” eta seigarrena zutik.
Helburua: kide guztien gainetik “airean” pasatzea.
Garapena: kide guztien gainetik “airean” pasatzea; guztietatik
pasatzean bera ere lurrean etzango da beste kideak aireratzeko.
Aldagaiak: lurrean etzanda beharrean zutik eta besoak
elkarguratzuta dituztela pasatzea.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
4. JOLASA: ERORKETAK I
Hasiera: bikoteka.
Helburua: eserita eta kukubilka gaudela atzeraka errodatzea.
Garapena: lurrean eserita gaudela hankak luzatuta, atzeraka
bira egin bizkar guztiak errodatu arte, kokotsa bular gainean
(buruak lurra jo ez dezan ) dugula.
Aldagaia I: bikoteak hankak altxatuko dizkigu gure bira
errazteko, bikotearen bizkarrean presio egingo dugu berak bira
eginez. Rolak aldatu
Aldagaia II: berdin baina kukubilka, kukubilka gaudela bikoteari
eskuak emanda… Rolak aldatu.
Aldagaia III: berdin baina zutik ( kukubilka posiziora jeitsiz),
bikotea zutik bata bestea bultzatu ondo eroriz.
Amaiera: aldagai guztiak egin eta gero ariketa amaitzen da

5. JOLASA: ERORKETAK II
Hasiera: bikoteka.
Helburua: bikotea garraiatzea.
Garapena: bikotekide bat lurrean luze etzanda ahoz gora
besteak bi edo hiru metro desplazatu beharko du gorputz osoa
biratuz .Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru aldiz ariketa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
6. JOLASA: BOTILA MOZKORRA
Hasiera: seiko taldeetan borobil batean.
Helburua: gorputza atzeraka erortzen ustea.
Garapena: erdiko kidea beldur gabe atzerako botako da kideak
eutsi eta borobilean mugitzen duten bitartean.
Amaiera: denak erditik pasatzen direnean jolas amaitzen da.

Saioan ikasi duguna laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak ikasi dezatela: tira egiten, bultzatzen, inmobilizatzen, proiektatzen eta lurrera
botatzen, irauli egiten, jauzten, fijatzen, kontrolatzen, ikutzen, kolpatzen…
Aurkariaren arabera espazioan ondo kokatu eta desplazatzen da.
Jolasaren teknikak (eraso eta defentsa) modu egokian erabiltzen ditu.
Norbere intentzioak kodifikatu eta aurkariarenak deskodifikatzen ditu.

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak egiterako orduan.
Ezin da minik hartu ezin da minik eman
Gogoetarako galderak:
Nola lortu aurkaria mugitzea? nola ekiditu aurkariak aurrera egin dezan? nola mantendu
dezakegu aurkaria geldi mugitu ez dadin ahalik eta denbora gehien? zein arazo daukat
aurkaria geldiarazteko ahoz gora dagoenean? eta ahoz behera?

MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaie bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

1. JOLASA: TUNELA
Hasiera: seiko taldeetan banaturik, bost, bata bestearen atzean
ilara batean hankak zabalik jarriko dira, seigarrena zutik.
Helburua: ahalik eta azkarren Kide guztien hanka azpitik
pasatzea.
Garapena: ahalik eta azkarren Kide guztien hanka azpitik pasatu
eta gero gu ere hankaka zabalik “tunelean” jarriko gara.
Aldagaia: talde osoa batera.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.

2. JOLASA: JUDO DANTZA
Hasiera: seinaka borobil batean eskuak emanda.
Helburua: ondoko kideak lurrera botatzea.
Garapena: hankaka erabiliz ondoko kideak lurrera botatzen
saiatuko gara gure posizioa mantenduz. Borobilean lekuz
aldatuko gara.
Amaiera: bi edo hiru aldiz jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
3. JOLASA: DORDOKA
Hasiera: bikoteka, lau hankatan.
Helburua: bikotearen bizkarrak koltxoneta ukitzea.
Garapena: bikotearen bizkarrak koltxoneta ukitzea lortzea, tira
eginez, bultzatuz, bira emanez…
Amaiera: bi hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
4. JOLASA: OILARREN BORROKA
Hasiera: bikoteka, kukubilka bata bestearen parean.
Helburua: bikotea lurrera botatzen saiatu
Garapena: kukubilka aurrez aurre gaudela bikotea lurrera bota .
Bi hiru kide ezberdinekin aritu.
Amaiera: eremu mugatu batean denok kukubilka gaudela
ariketa berebera egin. Lurreratuak direnak “hilik” gelditzen dira.
5. JOLASA: BAKARLARIA
Hasiera: bikoteka, bat uztai barruan bestea kanpoan
Helburua: bikotea uztaitik ateratzen saiatu
Garapena: bikoteak uztaitik ateratzen saiatzen den heinean
barruan dagoenak eragotzi egingo dio. 3 edo 4 aldiz ariketa
errepikatu eta rolak aldatu.
Amaiera: 2 edo 3 bikote ezberdinekin ariketa egin eta gero
jolasa amaitzen da.
6. JOLASA: MASAJEA GURE BIKOTEARI
Hasiera: bikoteka koltxoneta baten gainean. Bata etzanda ahoz
behera bestea alboan belaunikaturik.
Helburua: bikotearen kontaktu fisikoa onartzea
Garapena: bikoteka eskuekin batak besteari masajetxoa ematea
hanketan, bizkarrean, lepoan… mugimendu lasaiak eginez.
Aldagaia: tenis pilotekin masajea ematea .
Amaiera: rolak aldatzen direnean
AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasi duguna laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Ikasleak ikasi dezatela: tira egiten, bultzatzen, inmobilizatzen, proiektatzen eta lurrera
botatzen, irauli egiten, jauzten, fijatzen, kontrolatzen, ikutzen, kolpatzen… Aurkariaren
arabera espazioan ondo kokatu eta desplazatzen da.
Jolasaren teknikak (eraso eta defentsa) modu egokian erabiltzen ditu.
Norbere intentzioak kodifikatu eta aurkariarenak deskodifikatzen ditu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak egiterako orduan .
Ezin da minik hartu eta ezin da minik eman
Gogoetarako galderak:
Nola lortu aurkaria mugitzea? nola ekiditu aurkariak aurrera egin dezan? nola mantendu
dezakegu aurkaria geldi mugitu ez dadin ahalik eta denbora gehien? zein arazo daukat
aurkaria geldiarazteko ahoz gora dagoenean? eta ahoz behera?

MATERIALA
Koltxonetak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleak agurtu, zer moduz dauden galdetu eta komunikazio
motibatzaie bat erabili saioan egin behar dutena azalduz.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: HARRIAK JAUZI
Hasiera: denak zutik jolaseremuan barrena.
Helburua: kideak harrapatzea.
Garapena: kide bat harrapatzailea izango da eta beste kideak
ihes egingo dute; harrapatuak ez izateko belauniko jarriko dira
harriak balira bezela; beste kideren batek gainetik jauzi egitean
berriz korri egitera pasako dira; ikutuak badira rolak aldatzen
dira.
Amaiera: hiru edo harrapatzaile aldatuz gero jolasa amaituko
da.
2. JOLASA: ALFOMBRA MAGIKOA
Hasiera: bosteko taldeak
Helburua: bikoteka koltxoneta gainean dauden kideak
garraiatzea.
Garapena: jolas eremuan zehar bikoteka, koltxoneta gainean
dauden kideak garraiatzea. Rolak aldatu.
Amaiera: denak bi roletatik pasatzean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: BORROKA MEXIKARRA
Hasiera: bikoteka aurrez aurre, lurrean eserita hankak luze bata
bestearen ondoan.Besoak luze ditugula aurkariaren sorbalda
ikutu beharko da.
Helburua: gure bikotea desorekatzea.
Garapena: sorbaldetatik bultzatuz gure bikotea desorekatzen
saiatu. Kokapenak aldatu.
Amaiera: hiru edo lau bikotekin jolasa gauzatu eta gero
amaituko da .
4. JOLASA: SUGANDILAREN BORROKA
Hasiera: bikoteka aurrez aurre etzanda, ahoz behera (besoetako
flexioak egiteko moduan)
Helburua: gure bikotea desorekatzea
Garapena: gure bikotea desorekatzea besoetan kolpe txikiak
emanez lurrera erori dadin.
Amaiera: hiru edo lau bikote ezberdinekin jolasa gauzatu eta
gero amaituko da.
5. JOLASA: PISUA GAINEAN
Hasiera: bikoteka, bat ahoz gora etzanda bestea bere gainean
ahoz behera eskuak atzean dituela.
Helburua: mugitu ezinik dagoen kidea buelta ematea.
Garapena: mugitu ezinik dagoen kidea buelta ematea bere
kidearen pisuari aurre eginez. Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.

6. JOLASA: BORROKA AURREZ AURRE
Hasiera: bikoteka, bat belauniko bestea zutik.
Helburua: bikotea menperatzea hau lurreratuz.
Garapena: zutik dagoenak gerritik eta eskumuterratik aurkaria
elduz aurkaria bizkarrez jartzea lortzea. Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

Sekuentzian ikasi duguna laburtu eta ezaugarritu eta hurrengo
sekuentzia aurkeztu

