KOLABORAZIO
OPOSIZIOA IV

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Baloiarekin edo gabe desmarkatzea, espazio libreak bilatzea, sakontasun eta zabalean
jolasten ikasi, kidea lagundu, defentsa mota ezberdinak, jokoa zabaldu.

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, baloi bigunak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Inbasiozko jokoak egingo ditugu. 2 joko hain
zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: EREMU ALDAKETAK
Hasiera: espazioa 4 zatitan banatuko dugu. Zati bakoitzak
zenbaki bat edukiko du, 1-etik 4-ra.
Helburua: harrapaketa jolasa. Espazio batean hasiko da jolasa
irakasleak zenbaki bat esaten duenean, zenbaki hori duen
eremura pasa beharko dira jolasa bertan jarraitzeko.
Garapena: Harrapatzaileak norbait ukitzen badu, hori
harrapatzaile bihurtuko da eta bestea iheslaria.
Aldaerak:
- Harrapaketa baloiarekin
- Harrapatzaileak esatea zein eremutara joan behar diren
besteak
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruan hausnartzeko:
- Zergatik da errazagoa edo zailagoa?
- Nola da modurik eraginkorrena?
2. JOLASA: BALOI ESERIA
Hasiera: ikasle guztiak mugatutako zelaiaren barruan mugitzen
egongo dira.
Helburua: baloiaz kidea jotzen saiatu behar da, eta jo ezkero,
lurrean eseri beharko da baloiak jo duen ikaslea. Helburua,
ahalik eta ikasle gehien lurrean eseri araztea izango da.
Garapena: baloia airean hartuz gero, baloia bota duena eseri
beharko da lurrean. Lurrean daudenak ezin dira tokiz mugitu,
baina baloia ukitzea lortzen badute, berriz zutitu ahal izango
dira. Lurrean daudela eskuetan hartuz gero, lurrean dauden
gainontzeko kideak libratu ahal izango dute.
izango da.
Aldaerak:
- Baloia duenak 2-3 pausu egin ahal izatea.
- Eremuaren tamaina.
- Bi baloi sartzea.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruan hausnartzeko:
- Zein zailtasun izan dituzue? nola egin diozue aurre?

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Baloiarekin edo gabe desmarkatzea, espazio libreak bilatzea, sakontasun eta zabaltzea,
kidea lagundu, defentsa mota ezberdinak, jokoa zabaldu.

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 eta petoak, baloia (areto, saski, rugby, eskubaloi), pilota,…

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Inbasiozko jokoak egingo ditugu. 2 joko hain
zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: 10 PASEEN JOLASA
Hasiera: 2 talde eremu batean kokatuta egongo dira.
Helburua: taldekideen artean 10 pase jarraian egitea izango da.
Garapena: eskuz hankaz eta edozein materialekin egin daiteke.
Baloia lapurtzeko ezingo da aurkaria ukitu (soilik paseak moztu).
Aldaerak:
- Gola lortzeko pase kopurua ( 10, 8 edo mailaren arabera)
- Eremuaren tamaina
- Baloiak lurra ukitzea ahalbidetu edo ez.
- Baloia duenak pausuak egin ahal izatea (2, 3 pausu edo
pausu libreak)
- 10 pase egin beharrean, taldekide guztiek baloia ukitu
behar izatea.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruan hausnartzeko:
- Zergatik errazagoa edo zailagoa?
- Nola da eraginkorrena?
- Zer gertatzen da porteria bat baino gehiago edukitzean
erasotzeko?
2. JOLASA: ATE EZBERDINETAN SASKIRATZEAK
Hasiera: espazioaren 4 ertzetan 4 borobil edo ate markatuko
dira. Talde bakoitzak horrelako bi izango ditu baloia
saskiratzeko.
Helburua: eraso bakoitzeko ate edo borobil batean sartu
beharko dute baloia.
Garapena: eraso baten ondoren borobil edo ate berdinean
saskiratzeak ez du balio (atez aldatu beharra dute).
Aldaerak:
- Jaurtiketa distantzia.
- Baloien edo piloten tamaina.
- Baloia uztai ezberdinetan sartzen.
- Ate kopurua.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruan hausnartzeko:
- Zergatik errazagoa edo zailagoa?
- Nola da eraginkorrena?
- Zer gertatzen da porteria bat baino gehiago edukitzean
erasotzeko?

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
3. SAIOA

HELBURUAK
Baloiarekin edo gabe desmarkatzea, espazio libreak bilatzea, sakontasun eta zabaltzea,
kidea lagundu, defentsa mota ezberdinak, jokoa zabaldu.

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
Baloia, konoak, uztaiak, eremuak eta jokalariak banatzeko materiala (petoak, konoak).

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Inbasiozko jokoak egingo ditugu. 2 joko hain
zuzen.

1. JOLASA: KONOGOL
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bi taldetan banatuko dira. Bakoitza bere zelaian
egongo da.
Talde berdinekoak binaka jarriko dira eskutik emanda.
Bikote bakoitzak baloi bat eramango du. Baloia hankekin
gidatuko dute bien artean.
Helburua: arerioaren zelaira sartu eta zelai amaieran dauden
konoak botatzea izango da.
Garapena: irabazlea kono denak lehen botatzen dituena izango
da.
Aldaerak:
- Konoak jarri ordez, uztailak jarri daitezke.
- Helburua baloiak uztaia barruan uztea.
- Defentsa egiteko aukerarekin edo aukera gabe. Honela
jokoa bizkortu edo motelduko dugu.
- Bikote ezberdinen artean paseak egitea ahalbidetzea.
- Baloi kopurua murriztu. Horrela bikote ezberdinen artean
baloia lapurtu beharko dute. Jokoaren iraupena luzeagoa.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Zein estrategia erabili duzue erasotzeko? eta defentsarako?
- Denak batera erasotu duzue? eta denek defendatu duzue?
- Denen artean rol ezberdinak banatu dituzue? zeintzuk?
- Bikoteka ibiltzeak lagundu dizue?
2. JOLASA: TOUCH EREMUA
Hasiera: bi taldetan banatuko dira ikasleak.
Helburua: touch eremuetan, touch egitea da (lurra ukitu).
Garapena: touch eremu batetik bestera joan behar da puntuak
eskuratuz. Eremu neutroan ez da tantorik egiten, bertan paseak
egiten dira eta baloiarekin ezin da desplazatu. Touch eremuan
desplazamenduak egin daitezke touch egin ondoren. Horrela
beste touch eremurantz joatea bizkortuko dugu.
Aldaerak:
- Materiala aldatu: baloia ordez uztaila bate do frisbee.
- Espazio aldaketak: eremuak handitu edo txikitu. Eremuak
gehitu edo kendu.
- Desplazamendua egiteko aukera eman; pausuak edo
desplazamendu librea.
- Baloia kentzeko era ezberdinak: ukituz, baloia jasoz,
jokalariei zapia jarriz eta hau kenduz…
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Zein estrategia erabili duzue erasotzeko? eta defentsarako?
- Denak batera erasotu duzue? eta denek defendatu duzue?
- Touch eremuak beti okupatu dituzue? hala touch eremura
desplazatuz sartzen zarete?
- Eremu ezberdinetan kopuruz gehiago sentitu zarete?

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MARTXOA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Baloiarekin edo gabe desmarkatzea, espazio libreak bilatzea, sakontasun eta zabaltzea,
kidea lagundu, defentsa mota ezberdinak, jokoa zabaldu.

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
Baloia, eremuak eta jokalariak banatzeko materiala (petoak, konoak), ateak egiteko pika luzeak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ongi etorria eman. Inbasiozko jokoak egingo ditugu. 2 joko hain
zuzen.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1 JOLASA: GOLAK ATE BERDINEAN
Hasiera: laukizuzen baten barruan jokatuko dira 2 taldeak.
Laukizuzen horren barruan, beste laukizuzen bat markatuko da.
Guztiaren erdian, hiruki bat osatuz 3 ate egongo dira 2
atezainekin.
Helburua: baloi jabetza bakoitzean barruko laukizuzenetik irten
beharko dira. Talde bakoitzaren helburua golak sartzea izango
da.
Garapena: baloia barruko laukizuzenetik atera beharko dute eta
ondoren gola sartu. Gola sartzeko, markatua dagoen area
borobiletik kanpo izan behar du jaurtiketak.
Aldaerak:
- Espazio aldaketak: eremuak handitu edo txikitu.
- Ateen tamaina handitu edo txikitu.
- Atezain kopurua aldatu.
- Atezain bakoitza talde batena izatea, eta beste taldearen
jaurtiketak soilik gelditzea.
- Hankaz jokatu beharrean, eskuekin eta erdian eremu bat
zehaztu, pilota edo baloia bertan sartzeko.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Lehenengo jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Zein estrategia erabili duzue erasotzeko? eta defentsarako?
- Denak batera erasotu duzue? eta denek defendatu duzue?
- Zer zailtasun aurkitu dituzue?
2. JOLASA: ATE UGARIKO PARTIDA
Hasiera: laukizuzen baten barruan jokatuko dute 2 taldeek.
Helburua: hainbat ate egongo dira eremuan zehar
sakabanatuak eta edozein atetan lortu ahal izango dituzte
puntuak 2 taldeek.
Garapena: puntua lortzeko, ateko konoen artetik pase bat
burutu beharko dute talde bereko kideen artean, aurkariek ukitu
gabe.
Ate berdinean ezingo dira 2 puntu jarraian lortu.
Aldaerak:
- Espazio aldaketak: eremuak handitu edo txikitu.
- Ateen tamaina handitu edo txikitu, edo ate kopurua moldatu.
- Hankaz edo eskuz jokatu daiteke, eta baloia eta pilota mota
ezberdinekin.
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitzean.
Bigarren jokoaren inguruko hausnarketa galderak:
- Zein estrategia erabili duzue erasotzeko? eta defentsarako?
- Denak batera erasotu duzue? eta denek defendatu duzue?
- Zer zailtasun aurkitu dituzue?

AGURRAREN
UNEA

Saioan ikasitakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa egin.

