KOLABORAZIO
OPOSIZIOA III

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Objektua espazio libreetara bideratzea (aurkariarengandik urruti), kideak badaude,
lagundu, espazioak neutralizatu aurkariak puntuak lor ez ditzan, tresnaren harrera eta
bueltatzeko espazio eraginkorrenak aurkitu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jokoaren helburuak, espazioa eta hasierako egoera zehaztu.
Jokoaren behar material eta antolaketa aurreikusi.
Jokoa azaltzerakoan beharrezko arauak soilik azaldu. Oso sinpleki.
Jardueren eskakizun teknikoa baztertu.
Aukera eman ikasleei, beraien moldaketen bidez jokoa motibagarriagoa bihurtzen (beti ere
helburutik gehiegi urrundu gabe).
Jokoaren bitartean, behatu, ebaluatu eta zuzenketak egin, soilik ulertu ez duten aspektuei
dagokienean (ez modu eraginkorrena esanez).
Ikasleak irtenbide gabe daudenean, era honetako esaldiak erabili; “saiatu era horretara,…”,
“zergatik eman da egoera hori?”, “nola bete espazioa?”,…
Taldearen amaierako hausnarketan parte hartu.
Erantzunkizun pedagogikoa du, edozein ikaskuntza motorren gainetik.

MATERIALA
Konoak eremua banatzeko, baloiak edo pilotak.
Freesbee eta sarea edo bankuak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Zelai zatikatuko jokoak egingo ditugu. 2 joko
hain zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: BALOI HARRAPAKETAN
Hasiera: bi taldetan banatu ikasleak eta talde bakoitzari gune
bat ezarriko zaio.
Helburua: baloi batekin eta zure eremutik irten gabe, baloiak
lurra ukitu aurretik beste taldeko bat jotzen saiatuko zara.
Garapena: jotzen baduzu, bera lurrean eseriko da eta baloia
bere taldekide batek hartuko du. Lurrean daudenek baloia bote
gabe hartzea lortuz gero, berriz zutitu ahal izango dira.
Aldaerak:
- Eremuak handitu txikitu
- Baloiak edo pilotak erabili
- Baloi edo pilota kopurua
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruan hausnartzeko:
Noiz da errazagoa? asko daudenean eta bat geratzen
denean? zer izan da zailena?
2. JOLASA: FREESBEE-VOLLEY
Hasiera: Bi taldetan banatuta daude. Sarez (bankuekin)
banatutako zelaiaren alde bakoitzean kokatuko dira.
Helburua: Freesbee-a sarearen gainetik pasatu eta aurkariaren
zelaia (lurra) ikutzea izango du helburu.
Garapena: Kontrako taldeak ordea, freesbea lurrera ez jauztea
lortu eta gainera beste taldeari bueltatuko dio, freesbee-a
hartzen duten lekutik.
Aldaerak:
- Eremuen tamaina.
- Jokalari kopurua
- Freesbee-a hartzean 2pausu eman ahal izatea beste
aldera botatzeko.
- Freesbee-a beharrean baloia edo pilota erabiltzea.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruan hausnartzeko:
Zein eremutara bota duzue freesbee-a tantoak lortzeko? zer izan
da zailena?

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Objektua espazio libreetara bideratzea (aurkariarengandik urruti), kideak badaude
lagundu, espazioak neutralizatu aurkariak puntuak lor ez ditzan, tresnaren harrera eta
bueltatzeko espazio eraginkorrenak aurkitu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jokoaren helburuak, espazioa eta hasierako egoera zehaztu.
Jokoaren behar material eta antolaketa aurreikusi.
Jokoa azaltzerakoan beharrezko arauak soilik azaldu. Oso sinpleki.
Jardueren eskakizun teknikoa baztertu.
Aukera eman ikasleei, beraien moldaketen bidez jokoa motibagarriagoa bihurtzen (beti ere
helburutik gehiegi urrundu gabe).
Jokoaren bitartean, behatu, ebaluatu eta zuzenketak egin, soilik ulertu ez duten aspektuei
dagokienean (ez modu eraginkorrena esanez).
Ikasleak irtenbide gabe daudenean, era honetako esaldiak erabili; “saiatu era horretara,…”,
“zergatik eman da egoera hori?”, “nola bete espazioa?”,…
Taldearen amaierako hausnarketan parte hartu.
Erantzunkizun pedagogikoa du, edozein ikaskuntza motorren gainetik.

MATERIALA
Baloiak eta kolore ezberdinetako konoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Zelai zatikatuko jokoak egingo ditugu. 2 joko
hain zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: DIANA ERRALDOIA
Hasiera: jokalari bakoitza bere diana barruan egongo da.
Dianak eremu ezberdinak izango ditu eta hauetara baloia jaurti
ezkero puntu kopuru bat eskuratuko du jaurtitzaileak.
Helburua: diana erdian eman ezkero 10 puntu, ondorengo
eremuan 5 puntu, hurrengoa 2 puntu eta azkenik kanpoan
kolpatzen badu baloiak -1.
Garapena: jaurtitzen jarraitzeko, baloia hartzen den lekutik
jaurtiko da baloia arerioaren dianara. Ondoren baloia jaurti duen
tokian kokatuko da eta arerioaren jaurtiketa gertatu arte ezin
izango da desplazatu.
Txandaka arituko dira baloia bata bestearen zelaira botatzen.
Helburua: jokoak irauten duen bitartean puntu gehien
eskuratzea arerioaren zelaia erasotuz.
Aldaerak:
- Baloien pisua, forma, aldatu. Errazago edo zailago
egiteko.
- Zelaiaren eremu ezberdinak handitu edo txikitu.
(materialaren aldaketekin batera). Edo konoak jarri hauek
jo eta ptuak lortzeko.
- Eremu ezberdinak sortu edo diana barruan beste azpieremu batzuk sortu puntuazio gehiago emango dutenak.
- Jokalari kopurua gehitu (eremu eta materialarekin
batera).
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruan hausnartzeko:
Jolasten hasi baino lehenago. Zelaian zehar kokatzea erabaki
duzue? era egokian kokatu zaretela iruditzen zaizue? badago
beste aukerarik? zergatik?
Zein zonalde defenditzea erabaki duzu? zergatik?
Zein zonalde edo kono erasotzea erabaki duzu? zein zonalde
izan da eraginkorrena?
2. JOLASA: 2VS1 TALDE LEHIA
Hasiera: 4 eremu banatuko dira eta 3 talde osatu.
Helburua: alboetan dauden 2 taldeen helburua, erdiko taldeko
kide guztiak baloiaz jotzea izango da.
Garapena: baloiarekin jotako jokalariak, libre dagoen zonaldera
joango dira. Erdian dauden taldekide guztiak jotzean, erdian
dagoen taldea beste bat da eta horrela arituko dira rolak
aldatzen. Alboetako 2 taldeek kolaboratu egiten dute erdiko
taldea ezabatzeko.
Aldaerak:
- Jota dauden ikasleek ere alboan duten taldeko kideak
jotzeko aukera izatea. Lortuz gero, lurrera joan beharko
dira.
- Eremuen tamaina
Amaiera: Aldaera guztiak egiten amaitzean.

Bigarren jokoaren inguruan hausnartzeko:
Zaila izan ahal da erdiko taldekide guztiak jotzea?
kolaboratu ahal duzue beste aldeko taldearekin? erraztu ahal
du helburua lortzea?
AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Objektua espazio libreetara bideratzea (aurkariarengandik urruti), kideak badaude
lagundu, espazioak neutralizatu aurkariak puntuak lor ez ditzan, tresnaren harrera eta
bueltatzeko espazio eraginkorrenak aurkitu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jokoaren helburuak, espazioa eta hasierako egoera zehaztu.
Jokoaren behar material eta antolaketa aurreikusi.
Jokoa azaltzerakoan beharrezko arauak soilik azaldu. Oso sinpleki.
Jardueren eskakizun teknikoa baztertu.
Aukera eman ikasleei, beraien moldaketen bidez jokoa motibagarriagoa bihurtzen (beti ere
helburutik gehiegi urrundu gabe).
Jokoaren bitartean, behatu, ebaluatu eta zuzenketak egin, soilik ulertu ez duten aspektuei
dagokienean (ez modu eraginkorrena esanez).
Ikasleak irtenbide gabe daudenean, era honetako esaldiak erabili; “saiatu era horretara,…”,
“zergatik eman da egoera hori?”, “nola bete espazioa?”,…
Taldearen amaierako hausnarketan parte hartu.
Erantzunkizun pedagogikoa du, edozein ikaskuntza motorren gainetik.

MATERIALA
Kono txikiak, baloiak eta pilotak

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ongi etorria eman. Zelai zatikatuko jokoak egingo ditugu. 2 joko
hain zuzen.

1. JOLASA: DENA BESTE ALDERA!
Hasiera:Ikasleak 2 taldetan banatu, bakoitzak bere eremua
izango duelarik. Pilota eta baloi ugari banatu bi eremuen artean
Helburua: Denbora hastean, talde bakoitzak bere eremuan
ahalik eta baloi edo pilota gutxien izaten saiatu behar dute (beste
aldera botaz).
Garapena: Oztopoak jarri daitezke eremuetan, pilotak biltzea
zailtzeko. Denbora amaitzean, baloi gutxien dituen taldeak
irabaziko du.
Aldaerak:
- Baloi eta pilota kopurua.
- Eremuen tamaina
- Eremuetan oztopoak jartzea pilotak ezkutatu ahal izateko
- 2 talde beharrean 4 taldekin (eremua 4 zatitan)
Amaiera: Aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Nora bideratu dituzu pilota edo baloiak?
- Nola bota dituzu pilotak beste aldera?
2. JOLASA: ZELAIA PASA!
Hasiera: Ikasleak 2 taldetan banatuko dira. Bakoitzak bere
eremua izango duelarik.
Helburua: Talde bakoitzak, baloiak beste taldearen hondoko
marra zeharkatzea lortu behar du puntua lortzeko.
Garapena: Baloiak gutxienez bote bat eman behar du
aurkariaren zelaian. Lurretik “rasa” ere joan daiteke.
Aldaerak:
- Baloi eta pilota kopurua.
- Eremuen tamaina
- Baloia lurretik rasa Joan behar
- Baloia eskuekin, hankakin,…
Amaiera: Aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Nora bideratu dituzu pilota edo baloiak?
- Nola bota dituzu pilotak beste aldera?

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Objektua espazio libreetara bideratzea (aurkariarengandik urruti), kideak badaude
lagundu, espazioak neutralizatu aurkariak puntuak lor ez ditzan, tresnaren harrera eta
bueltatzeko espazio eraginkorrenak aurkitu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jokoaren helburuak, espazioa eta hasierako egoera zehaztu.
Jokoaren behar material eta antolaketa aurreikusi.
Jokoa azaltzerakoan beharrezko arauak soilik azaldu. Oso sinpleki.
Jardueren eskakizun teknikoa baztertu.
Aukera eman ikasleei, beraien moldaketen bidez jokoa motibagarriagoa bihurtzen (beti ere
helburutik gehiegi urrundu gabe).
Jokoaren bitartean, behatu, ebaluatu eta zuzenketak egin, soilik ulertu ez duten aspektuei
dagokienean (ez modu eraginkorrena esanez).
Ikasleak irtenbide gabe daudenean, era honetako esaldiak erabili; “saiatu era horretara,…”,
“zergatik eman da egoera hori?”, “nola bete espazioa?”,…
Taldearen amaierako hausnarketan parte hartu.
Erantzunkizun pedagogikoa du, edozein ikaskuntza motorren gainetik.

MATERIALA
Baloiak edo pilotak, Kono handiak eta txikiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Zelai zatikatuko jokoak egingo ditugu. 2 joko
hain zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: KONOAK BOTA ETA DEFENDATU
Hasiera: zelaia lau zatitan banatuko da. Zati bakoitzean jokalari
bat edo bi izango dira, defendatu behar den konoa erdian
dagoelarik.
Konoa zirkunferentzia baten barruan dago, eta bertan sartzea
debekatuta dago.
Helburua: aurkariaren konoa botatzea da helburua, eta
norberarena defendatzea.
Garapena: konoa bota ezkero, taldeari puntu bat kenduko zaio.
5 punturekin hasiko dira denak.
Eremu ezberdinen artean paseak ere egin daitezke (kolaboratu)
beste eremu bateko konoa botatzeko.
Aldaerak:
- Baloi kopuruak handitu.
- Baloia edo pilotaren tamaina handitu.
- Bi, hiru eta lau jokalari eremu bakoitzeko.
- Aliatuak egitea eremu ezberdinen artean, diagonalean,
luzeeran, zabaleran, etb.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Jolasten hasi baino lehenago. Zelaian zehar kokatzea
erabaki duzue? era egokian kokatu zaretela iruditzen
zaizue? badago beste aukerarik? zergatik?
- Baloia lagunari pasatzea hobeagoa dela uste duzu
aurkariari botatzea baino?
- Taldekideak baloia jasotzen duenean non kokatzen zara?
zergatik?
- Zer gertatuko litzaizuke taldekideari begira jartzen bazara
baloia jasotzeko eta aurkarien zelaiari bizkarra ematen?
Eta alderantziz? nola kokatu beharko zinateke?
- Aliatuen laguntzaz baliatzen zara konoak botatzeko? bien
artean pasatzen duzue pilota?
2. JOLASA: KIDEARI PASA!
Hasiera: ikasleak bi taldetan banatuko dira. Talde bakoitzetik
jokalari bat izendatuko du beste taldekoen eremura sartuko
dena.
Helburua: aurkako taldearen eremuan sartuta dagoen kideari
baloia pasatzea. Eta norberaren eremuan dagoenari baloia
pasatzea saihestu behar da.
Garapena: aurkarien eremuko kidea aldatzen joango da.
Aldaerak:
Eremu bien artean sare bat jarri. Baloia motelago eta loratua
joango da.
- Baloia duenari, mugimendua murriztu, pausu kopurua
zehaztu (2,3…).
- Baloia hartu eta jaurti beharrean, beste aukera batzuk sortu:
- Baloia hartu eta jaurtik golpatuz.
- Baloia kolpatu datorren bezela, beste zelaira bideratzeko
nahibeste toke edo ukitu egin daitezke.

- Baloia kolpatu datorren bezala, lehen ikutuan (boileiboleko
keinuak erabili).
- Baloia beharrean pilotakin.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Jolasten hasi baino lehenago. Zelaian zehar kokatzea
erabaki duzue? era egokian kokatu zaretela iruditzen
zaizue? badago beste aukerarik? zergatik?
- Taldekideen baloia jasotzeko nola mugitu zara? zergatik?
- Zer gertatuko litzaizuke taldekideari begira jartzen bazara
baloia jasotzeko eta aurkaria bistaz galtzen baduzu? eta
alderantziz? nola kokatu beharko zinateke?
- Nola golpatzen diozu pilotari? mPlugin: Stop
Emailsugimenduan ala
estatikoki?
- Zeinetan golpatzen da erosoen?

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

