TOPAKETAK
Jolas Kooperatiboak

JOLASHEZI

Euskal Dantzak

Jolas Kooperatiboak

Herri Kirolak Familian

Kirol Joko Moldatuak

Jolas libre eta espontaneoa

Naturan Jolasean

JOLAS KOOPERATIBOAK
Zer da?
Zer da?

Familien arteko harremanak eraikitzeko eta sendotzeko jolas
kooperatiboen topaketa da.

Nori
zuzendua?
Zer da?
Jolashezi programan dauden ikasle eta beraien guraso, aiton-amona edo
tutoreentzat.

Zer da?

Helburua
Taldekideen eta familien arteko konfiantza harremanak garatzen hastea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Lankidetzako elkarrekintza trebezia motorrak eskuratzea.

Noiz:
Martxoan

Ordua:
11:00-13:30

Hasiera:

Topaketara gerturatzen diren familiak herriko plazan elkartuko dira.
Plazan bertan, topaketara gerturatzen diren ikasle zein guraso guztiak
taldekatuko ditugu (10-15naka) kopuru orekatu batean proportzionalki;
hasiera batean, ikasleak nahi duten bikotearekin jarriko dira talde berean
aritu daitezen.
Talde bakoitzak begirale bat izango du eta taldearen izena elkarrekin
asmatuko dute.
Talde bakoitza txoko batetik bestera joango da.

Garapena:

JOLAS KOOPERATIBOEN TXOKOAK

1. GIZA KORAPILOA
Hasiera: guztiak eskutik helduta.
Helburua: korapilo bat egitea eta askatzea.
Garapena: denak, eskutik emanda beraien artean korapilo moduko bat
eginez lotzen dira eta beraiei korapiloa nahikoa dela iruditzen zaienean
STOP esan eta dauden bezala geratu behar dute. Korapiloan sartu gabe
Zergeratu
da? den bakarraren (aukeran bi ere izan daitezke) lana, korapiloko
kideak askatu gabe korapiloa askatzea izango da. Korapilo barruan
daudenei, lagun diezaieke beraien ustez nola egin beharko litzatekeen
esanez; ikuspuntu desberdinak elkartuz.
Amaiera: 3-4 aldiz korapiloa egin eta gero.

Zer da?

Zer da?

2. HARIEN LABERINTOA
Hasiera: haur guztiak txokoan zehar sakabanaturik edo borobil handi
bat eginez ipiniko dira.
Helburua: sare bat sortzea.
Garapena: hezitzaileak artilezko haria izango du eskuetan eta haurrek
errepikatu beharreko irizpidea aipatuko du, (adibidez hurrengo
kidearen izena), hariaren muturrari heldu eta ikasle bati botako dio,
honek irizpide berari jarraituz zerbait esan eta beste bati pasako dio,
horrela, guztion artean armiarma-sarea osatu arte. Garrantzi handia du
denek beraien artilearen zatiari ondo eusteak, bestelakoan sarea
puskatu egingo delako eta dena desegingo delako. Hezitzaileak aipatuko
du haur/guraso/aiton-amon guztien kooperazioa garrantzitsua dela
hariari eusteko eta batek kale egiten badu eta haria askatu, guztia
desegingo dela. Hezitzaileak esan beharreko irizpidea, izena, abizena,
kamisetaren kolorea edota beraien gurasoen izena izan daiteke.
Amaiera: sarea egin eta desegiten denean.
3. GIDARIA
Hasiera: bikoteka jarriko dira.
Helburua: Gidariak bere bikotea gidatzea.
Garapena: bikoteka jolasean hasiko dira, bat itsua izango da eta bestea
gidaria. Hezitzaileak jomuga bat zehaztuko du. Gidariak ikaskide itsuari
espazioan barrena oztopoekin tupust egin gabe ibiltzen lagundu
beharko dio, ahozko argibideak emanez (aurrera, ezkerretara, itzuli,
atzera...) aurretiaz adierazitako helmugara iritsi arte. Bikotea helmugara
iristean, rolak aldatu eta ibilbidea egingo dute berriro. Bikote honek
ibilbidea egin ondoren, beste bikote batek beteko du itsua eta
gidariaren rola. Errazago egiteko, gidaria eta itsua eskutik emanda joan
daitezke.
Amaiera: 2-3 aldiz bikoteak aldatzean.

4. ESKULTOREA ETA ESTATUA

Zer da?
Hasiera: bikoteka jarriko dira.
Helburua: eskultoreak bere estatua egitea.
Garapena: bikoteka, bat eskultorea izango da eta bestea estatua.
Zer
da?
Eskultoreak estatua modelatuko du bere hankak, eskuak, burua…
mugitzen. Gero rolak aldatuko dituzte eta jolasa berriz hasiko da.
Estatua moldatzeko, zapiak, baloiak, zintak…erabili ahalko dute.
Aldaera: material desberdina eman.
Amaiera:
Zer
da? 2-3 aldiz bikoteak aldatu eta gero.
5. BESARKADA MUSIKALA
Hasiera: espazioan zehar sakabanatuta.
Helburua: besarkadak ematea.
Garapena: musika bizia entzuten den bitartean, haurrek jauziak
emango dituzte eta modu librean arituko dira dantzan espazioan zehar.
Musika geratzean, berriz, (hezitzaileak) pertsona bakoitzak inguruan
duen kideren bat besarkatu beharko du. Guztiak elkarri besarkatuta
daudenean (pareak ez badira, hirunaka ere besarkatu daitezke), berriz
ere musika jarriko da, eta parte-hartzaileak berriro hasiko dira jauzika
eta dantzan, harik eta berriz musika gelditzen den arte. Orduan, beste
kideren bat besarkatu beharko dute berriz ere.
Amaiera: horrela arituko dira zortzi edo hamar saio egin arte. Jolasaren
nondik norakoak adieraztean, komeni da azaltzea alboan duten kidea
besarkatu beharko dutela; izan ere, helburua da taldeko ahalik eta kide
gehien besarkatzea.
6. HITZAK SORTU
Hasiera: talde handia, talde txikitan banatuko da, talde guztietan
kopurua bera egoten sahiatuz.
Helburua: hitzak adieraztea.
Garapena: hezitzaileak hitz bat esango du (adb: ura). Talde bakoitzak,
hitz horren hizki bat hartuko du. Jarraian talde bakoitzak egokitutako
hizkia irudikatu beharko du lurrean etzanda. Ondoren, argazkia atera
daiteke emaitza ikusi dezaten.
Amaiera: 3-4 aldiz hizkia egin eta gero.

7. EZ DADILA GLOBOA ERORI

Zer da?
Hasiera: globo bat izango dute taldeko kide guztiek.
Helburua: guztiak lurrean eserita geratzea globoak lurra ikutu aurretik.
Garapena: globoa goraka bultzatu beharko dute, ez dezan lurra ikutu.
Zer da?
Ikutu bezain laister haurrak eseri egingo dira. Eta gainontzekoen artean
berdina egingo dute denak eserita gelditu arte. Aukera bat baino
gehiago utzi daitekeen arren, helburua haur guztiak lurrean eserita
geratzea da globoak lurra ikutu aurretik.
Aldaera: Kide kopurua aldatu, jotzeko moduak aldatu (buruarekin,
Zer da?
oinarekin, eskumako eskuarekin etab.)
Amaiera: Aldaera guztiak egin eta gero jolasa amaitzen da.

Garapena:
Ikasle zein guraso guztiak herriko plazako gune konkretura bueltatzean
(ordua zirkularrean zehaztuko da). Partaide guztiek erronka motore
kooperatibo bat burutuko dute:
Adibidez, partaide guztiak Fitball-eko baloiak puzgarri erraldoiak airean
3 minutuz mantentzea lortu beharko dute lurrera erori gabe.

