JOLASHEZI
ZIURGABETASUNA III

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

SDAREN TESTUINGURAKETA
Sekuentzia didaktiko honetan natur baliabideek ematen duten aukeraz jabetzean oinarrituko gara.
Hortaz, naturak eskaintzen dituen espazio eta materialak erabiliz joko jolas ezberdinak bizitzeko
aukera izango dugu.
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Bakoitzak bere burua edo natur eremua normaltasunez ikustea.
Kalea jarduera fisikorako egokia dela ohartzea.
Espazio ziurgabeetara ekintza motorrak egokitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Egunerokotasunean egiten ditugun harrapekata jolasak eta beste hainbat jolas, ingurune
ziurgabean burutuko ditugu.

MATERIALA
Material gabe.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Norbaitek
ezagutzen du parkea? Nolakoa da? Non gorde gaitezke?

1. JOLASA: PARKEA EZAGUTZEN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak natur inguruneko txoko batean egongo dira
Helburua: despalzamenduen bitartez parkea ezagutzea
Garapena: irakasleak parkean egon daitezken kolore
desberdinak esango ditu. Gorria!! Ikasle guztiak korrika parkean
dagoen elementu gorri bat ukitu beharko dute.
Aldaera: parkean dauden elementuekin berdina egingo du
(iturria, txirrista….)
Amaiera: aldaera egin ostean jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: PARKEARI BIRA
Hasiera: ikasleak bi taldetan banatuko dira.
Helburua: parkeari bira ematea edo bertan ibilbide bat egitea .
Garapena: talde batek irakaslearen laguntzarekin parkeari bira
emango dio. Bitartean beste taldea kontatzen ibiliko da altuan.
Ondoren beste taldeak emango dio bira. Aldaerak:
desplazamendu mota ezberdiank eginez , bikoteka , norabidea
aldatuz, taldetxotan eskuak emanda, talde bakoitza alde batera
eta elkargune batean denak topatu...
Amaiera: aldaera ezberdinak egin eta gero jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: ZUHAITZ ETXEA. 4 EZKINAK.
Hasiera: ikasleak bost taldetan banatzen dira.
Helburua: desplazatzean, izkina bat lortzea.
Garapena: ikasleak, bakoitza zuhaitz batean alboan kokatuko
dira, 4-5 ikasle izan ezik. Irakaslearen seinalera zuhaitzetan
daudenak beste zuhaitz batera pasatu beharko dira eta erdikoek
zuhaitz bat lortzeko aprobetxatu beharko dute. Zuhaitz gabe
gelditzen dena, erdira joango da.
Aldaera: taldeka edo bikoteka ere jolastu daiteke.
Amaiera: ikasle gehienak erditik pasatzean jolasa amaitzen da
4. JOLASA: ALTURAN
Hasiera: ikasleak hiru taldetan banatuko ditugu eta talde bat
harrapatzailea izango da.
Helburua: harrapatzea edo altuera batera igoaz harrapatua
izaten ekiditzea.
Garapena: harrapatzaile talde bat txandaka geldituko da eta
iheslariak ihes egiterakoan parkean dagoen zerbaiten gainera
igotzerakoan libre egongo dira. 5”ko geldiunea egin ahal
izango dute gehienez altuera bakoitzean. Harrapatuak
gartzelara eraman behar dituzte. Denak harrapatu arte ez da
txanda amaitzen.
Amaiera: talde bakoitza harrapatzaile roletik igarotzean, jolasa
amaitzen da.

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa
egin.
Nora joango naiz egarri badaukat?
Nora joango naiz sagar baten hondakina botatzeko?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.
Espazio ziurgabeetara ekintza motorrak egokitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Naturak eskeintzen dizkigun baliabideak erabilita jolas ezberdinak egiteko aukera eskeini.

MATERIALA
Ez dugu materialik behar

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azaldu aurretik parkeko
arauak errepikatuko ditugu. Zeintzuk dira eremuak? Nondik ibili
gaitezke?

1. JOLASA: IMAGINAZIOA ERABILI
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde osoa jolas eremuko alde batean jarriko da.
Helburua: parke edo natur eremuko objetu edo gauza bati
esanahi bat ematea.
Garapena: ikasle bakoitzak parkeko objektu bat hartuko du eta
bere ustez zer izan daitekeen azalduko dio taldeari. Aldaera:
binaka, talde txikian…
Amaiera: aldaerak egin eta gero jolasa amaitzen da
2. JOLASA: AHOZKO MEZUA
Hasiera: bosteko taldeak; talde bakoitza parkeko izkina batean
kokatuko da.
Helburua: ahozko mezua ahalik eta azkarren eta hobekien
pasatzea.
Garapena: taldeetako lehen kidea irakaslearen ondoan
kokatuko da. Irakasleak taldeko lehenengoari fitxa batean
idatzita dagoen mezu bat ahoz esango dio. Ikasle hau taldeko
bigarrenarengana mezua ahoz ematera korrika joango da.
Mezua eman ondoren iritsi den tokian geldituko da. Eta horrela
gainontzeko taldekideekin jarraian. Azken taldekideak
irakasleari mezua esango dio eta fitxan idatzitakorekin bat
datorren ikusiko du. Talderik azkarrenak puntu bat jasoko du, eta
mezurik zuzena esaten duenak bi puntu.
Amaiera: jolasa bi hiru aldiz errepikatu eta gero , jolasa
amaitzen da.
3. JOLASA: DISTANTZIAREKIN JOLASEAN
Hasiera: talde osoa jolas eremuaren alde batean jarriko da.
Helburua: distantziak neurtzea
Garapena: zenbat pausu daude hemendik leku desberdinetara?
Zenbat neurtzen du pauso batek? Irakasleak leku desberdinak
esango ditu eta ikasleak bertara joan beharko dira. Bidean
zenbat pauso egiten dituzten kontatu beharko dute.
Amaiera: hainbat neurketa egin ondoren jolasa amaitzen da
4. JOLASA: OIHUKA ARNAS GABE
Hasiera: talde osoa jolas eremuaren alde batean jarriko da.
Helburua: korri eta ohiu batera egitea.
Garapena: ikasleak banaka, oihu eta korri alde berean eginez
ahalik eta urrunen iristen saiatuko dira. Oihua bukatzen denean
(arnas gabe gelditzen direnean) gelditu egin beharko dira.
Amaiera: bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa amaitzen
da.

Saioan egindakoa laburtu eta hurrengo saiorako proiekzioa
egin.
Ongi ezagutzen dugu parkea? Bakarrik ibiltzeko gai izango
zarete?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean.
erabiltzeko bide bat irekitzea.
Eremu ziurgabean iluntasunari aurre egitea.
Espazio ziurgabeetara ekintza motorrak egokitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideak erabilita, kasu honetan, harriak, jolas ezberdinak
egiteko aukera eskainiko diegu.

MATERIALA
Begiak estaltzeko materiala

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Parkea ondo
ezagutzen dugu ezta? Seguru?

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1GO JARDUERA: ZENBAT URRATS DAUDE ZUHAITZERA?
Hasiera: bikoteka jarri, bat begiak estalita.
Helburua: begiak estalita ditugula, pentsatutako lekura iristea.
Garapena: begiak estali aurretik parkeko gune batera joaten
saiatuko dela, esango dio lagunari. 4-5 m askoz gehiago ez. Ea
bakarrik iristeko gai den. Aldaera: distantzia gehiago , bikoteka
Amaiera: bikotekideak itsuaren rola betetzean jolasa amaitzen
da.

2. JARDUERA: ZEIN MATERIAL DA HAU?
Hasiera: bikoteka jarri, bat begiak estalita.
Helburua: naturako elementuak zeintzuk diren antzematea
Garapena: bikoteka, bat begiak estalita. Bere lagunak parkeko
material bat ekarri beharko dio eta begiak estalita dituenak
materiala zein den jakin beharko du.
Amaiera: rolak aldatu eta gero, jolasa amaitzen da.

3. JARDUERA: NON NAGO
Hasiera: bikoteka jarri, bat begiak estalita.
Helburua: bikotea aurkitzea
Garapena: bikotekide batek begiak estalita izango ditu. Bestea
berarengandik 10 m ingurura kokatuko da eta bere izenaz
deituko dio begiak estalita dituenari. Aurkitzeko gai izango da?
Amaiera: rolak aldatu eta gero jolasa amaitzen da

AGURRAREN
UNEA

Zer moduz ibili zarete? Erraza da begi itxiekin parke batean
ibiltzea? Zein oztopo izan dituzue? Zer egin duzue oztopo
hauek ekiditeko?
Zer ikasi duzue gaurko saioan?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Natur baliabideak erabilita norbere espazio pribatua eraikitzea.
Jarduera burutzeko aukeratutako materialak modu egokian erabiltzea eta naturarekiko
begirunea eta errespetua azaltzea.
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Hiru taldetan banatuko gara eta talde bakoitzak bere frogak pasatu beharko ditu.

MATERIALA
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideak.
Frogak paperen idatzita
Kartulina bat (irakasleak zein froga egiten dituen talde bakoitzak apuntatzeko)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu.
Ginkana/altxorraren bila egingo dugu.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JARDUERA: TALDE IZENA
Hiru taldetan banatuko gara, talde bakoitzak izen bat aukeratu
beharko du.
2. JARDUERA: GINKANA
Hasiera: taldea azpitalde orekatuetan banatu
Helburua: froga guztiak ahalik eta azkarren gainditzea
Garapena: irakasleak taldeko kapitainari froga guztiak emango
dizkio. Berak bat aukeratu eta froga hori egitera joango diraFroga posibleak:
Kokatu lau harri bat bestearen gainean.
Ekarri 6 hosto desberdin.
Zenbatu parkeko zuhaitz kopurua….
Hiru kide zuhatiz batera igo ….
Taldekide denak batera altuera batean minutu bat egon.
Taldekide guztiak harri baten gainean minutu bat egon.
Amaiera: talde guztiek gynkana amaitzen dutenean.

AGURRAREN
UNEA

Zer ikasi dugu azkeneko 4 saio hauetan? Zer moduz pasatu
dugu? Nola sentitu gara?

