BURUZ-BURU IV

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
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 egiterako orduan .
Ezin da mink hartu ezin da minik eman
Segurtasun neurriak aurrikusi saioa hasi aurretik, bitartean eta ondoren
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, uztaia, pilotak

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: TXOTXONGILOA MUGITUZ
Hasiera: bikoteka, bat etzanda bestea bere alboan zutik.
Helburua: batak bestea manipulatzea txotxongiloa balitz bezela
Garapena: bikoteka jarriz ikasle batek lurrean “hilik” dagoen
bikotea mugituko du honi gorputz forma ezberdinak emanez.
Rolak aldatu.
Amaiera: bi hiru kide ezbedientakin jolasa burutu eta gero
ariketa amaitze da.
2. JOLASA: TXOXONGILOA GARRAIATUZ
Hasiera: bikoteka, bat ahoz gora etzanda bestea bere alboan
zutik.
Helburua: bikotea jolas eremuan zehar garraiatzea.
Garapena: ikasle batek bestea hanketatik helduz jolas eremutik
zehar garraiatuko du. Gero berdina baina eskuetatik elduz, ahoz
behera...Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru kide ezberdinekin jolasa burutuz gero,
ariketa amaitzen da.
3. JOLASA: TXOTXONGILOARI IPURDIA UKITUZ
Hasiera: bikoteka, bata bestearen aurrean
Helburua: bikotearen ipurdia ikutzea.
Garapena: ikasle batek besteari ipurdia ikutzen saiatzea eta
norbere ipurdia babestea.
Amaiera: bi edo hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero
ariketa amaitzen da.
4. JOLASA: TXOTXONGILOA DESPLAZATUZ
Hasiera: bikoteka lurrean eserita bizkarra bizkarrarekin.
Helburua: bikotea desplazatzen saiatu.
Garapena: batak bestea 2-3 metro desplazatzea . Aldagaiak :
Zutik bizkarra bizkarrarekin , aurrez aurre sorbalda
sorbaldarekin, aurrez aurre eskuak elduta, “ pulso gitano “,
hanka batean daudela, beste hankarekin...Rolak aldatu ariketa
bakoitzean.
Amaiera: bi edo hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero
ariketa amaitzen da.
5. JOLASA: ZALDIA ETA ZALDUNA
Hasiera: bikoteka jarriz, bat zaldia eta bestea gainean, zalduna.
Helburua: zaldunak lurrera botatzea .
Garapena: zaldunak bata bestea lurrera botatzen saiatuko dira.
Bi hiru minutu igarotzean rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero
ariketa amaitzen da.

6. JOLASA: BOROBILETIK KANPORATZERA
Hasiera: ikasle guztiak zutik eskuak atzean elduta dituztela,
jolas eremuan egongo den borobilean daude.
Helburua: kideak borobiletik kanporatzea.
Garapena: eskuak erabili gabe, norbere enborra erabiliz, kideak
borobiletik kanporatzea. Kanporaratuak direnak borobil kanpoan
gelditzen dira. Aldagaiak: talde txikitan burutzea, eskuak
erabiltzea ahalbideratzea…
Amaiera: ariketa bi edo hiru aldiz errepikatu.
7. 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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasi duguna laburtu eta hurrengo saioarako proiekzioa
egin.

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
2. 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 .
Animaliak borroka jolasten, mugimendu berri asko ikasten dituzte gu ere animaliak garenez
borroka jolasak...

MATERIALA
Koltxonetak, sokak, uztaia.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

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

1. JOLASA: BIKOTEKA DESPLAZATU
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bikoteka, zutik, bizkarra bizkarrarekin itsatsita baleude
bezela.
Helburua: jolas eremutik desplazatzea askatu gabe.
Garapena: bikoteka jarrIz itsatsita baleude bezela bizkarra
bizkarrarekin desplazatu oinez, oinez azkar eta korrika.
Aldagaiak: besotik elduta, besarkatuta…
Amaiera: bi hiru kide ezbedinekin jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
2. JOLASA: PRESA
Hasiera: bikoteka, buruz behera ,bata bestearen gainean..
Helburua: behean dagoena 1 metrotara dagoen lerrora iristean
datza.
Garapena: ariketa bi aldiz errepikatu eta gero rolak aldatu .
Aldagaia: distantzia gehitu .
Amaiera: bi hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.

3. JOLASA: ITSASONTZIA
Hasiera: bikoteka, zutik koltxoneta baten gainean. Koltxonetarik
ez baleude karratuak margotu lurrean ( 1x1, 2x2 , 3x3..).
Helburua: bikotea koltxonetatik ateratzea.
Garapena: batak bestea koltxonetatik ateratzen saiatzea.
Amaiera: bi hiru kide ezberdinekin jolasa burutu eta gero ariketa
amaitzen da.
4. 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.
5. 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.
6. JOLASA: BAKARLARIA
Hasiera: bikoteka, bat uztai barruan bestea kanpoan.
Helburua: bikotea uztaitik ateratzen saiatu.
Garapena: bikoteak uztaitik ateratzen saiatzen den einean
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.
7. JOLASA: SOKA
Hasiera: bikoteka, bata bestearen parean, marra bat bien artean
eta soka edo makil bat eskuetan.
Helburua: bikotea gure aldera erakartzea.
Garapena: lurreko marra kontuan izanik bikotea gure aldera
ekartzea. Bi edo hiru aldiz errepikatu lekuz aldatuz.
Amaiera: talde osoa soka tiran aritzean (2 -3 aldiz errepikatu).

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

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.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak egiterako orduan .
Ezin da minnik hartu eta 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, zapiak, baloiak, uztaiak, pilotak.

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: OBJETUAK LAPURTZERA
Hasiera: talde osoa batera, ikasle bakoitzak zapibuztana
ipurdian eta baloia bat duela.
Helburua: ahalik eta objektu gehien lapurtzea
Garapena: taldekideei zapiak eta baloiak lapurtzea gure buztana
eta baloia babestuz. Objektu gabe gelditzen garenean lurrean
esertzen gara.
Aldagaia: denok batera egin beharrean bikoteka jarriz ;“buztana”
gorputzeko atal ezberdinetan jarriz (hankan, oinean…).
Amaiera: jolasa bi aldiz errepikatzen denean jolasa amaitzen
da.
2. JOLASA: TORTILLARI BUELTA
Hasiera: bikoteka, bata lurrean gogor gogor jarrita eta bikotea
ondoan.
Helburua: bikoteari buelta ematen saiatzea.
Garapena: Bikoteari buelta ematen saiatzea ahalik eta
azkarren. Rolak eta bikoteak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.
3. JOLASA: UZTAIAN SARTZEA
Hasiera: bikoteka, uztai baten inguran.
Helburua: bikotea uztai barruan sartzea
Garapena: bikotea uztai barruan sartzea trakzio eta bultzaden
bitartez.
Aldagaia: zu uztaian sartzen ahalegindu eta bikoteak ekiditu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.
4. JOLASA: ALTXORRAREN ZAINDARIA
Hasiera: bikoteka lzutik jarrita , altxor batekin (baloia).
Helburua: altxorra (baloia ) eskuratzea.
Garapena: bikotekide batek altxorra defenditzen duen bitartean
bestea baloia eskuratzen saiatuko da.
Aldagaiak: zutik , belauniko, etzanda ahoz behera…
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.

5. JOLASA: BALOIA PRESO
Hasiera: bikoteka lau hanketan baloia bat hanka tartean dugula.
Helburua: baloia eskuratzea.
Garapena: bikotekide batek baloia defendatzen duen bitartean
bestea baloia eskuratzen saiatuko da.
Aldagaiak: baloia eskuratzea lau hankatan baina norabide
guztietatik (aurretik, atzetik, albotik…).
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun 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.
Aldaerak: tenis pilotekin masajea ematea.
Amaiera: rolak aldatzen direnean.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

APIRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

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.

Adierazpen
a (A)

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saio hauetan ikasleen pisua eta altuera kontutan izango da ariketak egiterako orduan .
Ezin da minik hartu eta 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, pilotak, uztaiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

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

1. JOLASA: SUGEA
Hasiera: talde osoa gerritik helduta sugea osatzen.
Helburua: sugeburuak sugearen isatsa harrapatzea.
Garapena: sugeko lehen ikasleak azkena ukitu beharko du
sugea puskatu gabe.
Aldaerak: seiko taldetxotan egitea.
Amaiera: bi edo hiru alditan jardun eta gero jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: ZIRKOAN
Hasiera: bikoteka
Helburua: akrobazia ariketa ezberdinak burutzea.
Garapena: a) bizkarra bizkarrarekin, besotik helduta bikotea
jaso b) biak lurrean eserita eskuak elkartuta, lurretik altxa eta
berriz eseri d) bat lurrean etzanda ahoz gora eta belaunak
bularrean dituela gainean duen bikotea jaurti… e) lurrean luze
dagoen bikoteari bueltak emanez garraiatu…Rolak aldatu
ariketa bakoitzean.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa
amaitzen da.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

3. 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.
4. JOLASA: IRLAK
Hasiera: bikoteka, bat lau hanketan bestea zutik .
Helburua: bikotea lurrean marraztuta dagoen borobilean
sartzea.
Garapena: bikotea uztai barruan sartzea trakzio eta bultzaden
bitartez. Rolak aldatu
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.
5. JOLASA: PISUAK GARRAIATZEN
Hasiera: taldea eta jolas eremua bitan banatzen da.
Helburua: ahalik eta denbora gutxienean etzanda dauden
aurkariak beste aldera garraiatzea.
Garapena: lehenengo talde batek eta gero besteak (denbora
kronometratu) aurkariak garraiatu behar ditu ahalik eta azkarren
hauek bere zelaira ekarriz; besteak etzanda daude eta
mugimendua eragozten saiatuko dira. Aldagaia: etzanda
daudenak bikoteka egotea eskutik helduta.
Amaiera: bi edo hiru 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
helduz aurkaria bizkarrez jartzea lortzea. Rolak aldatu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.
7. JOLASA: MASAJEA
Hasiera: bikoteka, uztai baten inguran.
Helburua: bikotea uztai barruan sartzea.
Garapena: bikotea uztai barruan sartzea trakzio eta bultzaden
bitartez. Aldagaia: zu uztaian sartzen ahalegindu eta bikoteak
ekiditu.
Amaiera: bi edo hiru bikoterekin jardun eta gero jolasa amaitzen
da.

AGURRAREN
UNEA

Sekuentzian ikasi duguna laburtu eta ezaugarritu eta hurrengo
sekuentzia aurkeztu.

