TOPAKETAK
Kirol Joko Moldatuak

JOLASHEZI

Euskal Dantzak

Jolas Kooperatiboak

Herri Kirolak Familian

Kirol Joko Moldatuak

Jolas libre eta espontaneoa

Naturan Jolasean

KIROL JOKO MOLDATUAK
Zer da?
Zer da?

Familien arteko harremanak eraikitzeko eta sendotzeko kirol joko
moldatuen 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.
Aurkaritza eta lankidetzako elkarrekintza.

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 hezitzaile bat izango du.
Talde bakoitza txoko batetik bestera joango da.

Garapena:

JOLAS DESBERDINEN TXOKOAK

1. HAMAIKETAN UZTAIAREKIN

Zer da?
Hasiera: talde bakoitzak (boskoteak) pika bat (eta bere euskarria) eta uztai
txiki bana izango ditu; uztai txikiak jaurtitzeko lau eremu (borobil)
marraztuko dira; lehena, pikarekiko metro eta erdira eta besteak metro
batetara.
Zer da?
Helburua: Jolasaren helburua uztai txikiak pikan saskiratzea da.
Garapena: Ikasle bakoitza uztai txiki bat saskiratzen saiatuko da eremuak
gaindituz, ezin da eremuz pasatu saskiratu gabe; eremu bakoitzeko
puntuazioa 1, 2, 3, 4 izango da.
ZerAmaiera:
da?
11 puntutara iristen den lehenak jokoa irabaziko du.

2. POTEAK JAURTITZERA

Hasiera: jolas eremuan plastikozko poteen ilara bat jarriko dugu eta taldea
boskotetan banatua, beste aldean jarriko da kide bakoitzak fresbee bat
duelarik.
Helburua: frisbeea jaurtiz, plastikozko poteak lurrera botatzea da.
Garapena: kide bakoitza bere frisbeearekin poteak lurrera botatzen saiatuko
da; lurrean gelditzen diren poteak jaurti dituenak jasoko ditu eta frisbee-a
jaurtitzen den lekura eramango du. Amaieran objektu gehien dituen kideak
irabaziko du.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatzen denean jolasa amaituko da.

3. AZENAORIOAK LAPURTZERA

Hasiera: jolas eremuan hamabi kono jarriko dira, kaxa bat kontrako aldean
nondik pilota jaurtiko diren eta uztai bat konoen eta kaxaren tartean jarriko
dugu. Taldearen arabera, bi edo lau azpitalde sortuko ditugu.
Helburua: erasoan dagoen taldeak jaurtitzen duen baloiaren harrera ahalik
eta denbora luzeenean egitea.
Garapena: erasoan dagoen taldeak baloia edo pelota jaurtiko du defentsan
dagoen taldeari baloia eskuratzea ahalik eta denbora luzeenean eragotziz;
jaurtitzen duenak ahal dituen eta kono gehien jaso eta uztaian sartu beharko
ditu beste taldeak baloia kaxan sartu aurretik. Rolak aldatuko dira: a)
defentsan dagoen taldeak baloia airean eskuratzen duenean b) erasotzaileak
hiru karreretan konoak uztaira eramaten ez dutenean d) erasoan daudenak
kono guztiak karrera batean jasotzen dituztenean.
Amaiera: 2-3 aldiz jokoa egin eta gero.

4. BATEATU ETA LEHENA IRITSI

ZerHasiera:
da?
taldea bi zatitan banatzen da, erasotzaileak eta defendatzaileak;

taldea handia bada, lau talde eta bi jolas eremu beharko dira. Jolas eremuan
lau uztai jarriko dira eta jaurtitzaile edo pitcherraren eremua (konoa).
Helburua: ahalik eta lasterketa gehien egitea lau uztaiak gaindituz eta baloia
erasotzaile bihurtzeko.
Zerberreskuratzea
da?
Garapena: talde erasotzaileak banan banan baloia jaurti edo kolpatu behar du
beste taldeak ahalik eta denbora gehien eman dezan baloia eskuratzeko, lau
uztaietatik lasterketa eginez; defendatzaileak baloia harrapatzen saiatuko dira
eta lehenbailehen taldeko jaurtitzaile edo “pitcherrari” baloia pasatuz.
Zer“Pitcherrak”
da?
baloia eskuratzen badu erasotzailea uztai batetik kanpo egonez
bere taldera bueltatutuko da berriz bere jaurtiketa txanda etorri arte.
Amaiera: bi taldeak bi roletan hiru-lau aldiz egoten direnean jolasa amaituko
da.
5. 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 aldatu.
Amaiera: aldaera guztiak egitean amaitzen da jolasa.
6. FRISBEE-VOLLEY
Hasiera: bi taldetan banatuta daude. Sarez (bankuekin) banatutako zelaiaren
alde bakoitzean kokatuko dira.
Helburua: frisbee-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 den lekutik.
Aldaerak:
• Eremuen tamaina aldatu.
• Jokalari kopurua aldatu.
• Frisbee-a hartzean 2 pausu eman ahal izatea beste aldera botatzeko.
• Frisbee-a beharrean baloia edo pilota erabiltzea.
Amaiera: aldaera guztiak egitean amaitzen da jolasa.

7. EREMU ALDAKETAK

Zer da?
Hasiera: espazioa 4 zatitan banatuko dugu. Zati bakoitzak zenbaki bat
edukiko du, 1-etik 4-ra.
Helburua: harrapaketa jolasa. Espazio batean hasiko da jolasa
Zer da?
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:
Zer da?
• Harrapaketa baloiarekin.
• Harrapatzaileak esatea zein eremutara joan behar diren besteak.
Amaiera: Aldaera guztiak egitean amaitzen da jolasa.
8. BALOI ESERIA
Hasiera: 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 egitean amaitzen da jolasa.

Garapena:
Ikasle zein guraso guztiak herriko plazako gune konkretura bueltatzean
(ordua zirkularrean zehaztuko da).
Familia ezberdinen harremana areagotzeko luntxa proposatu daiteke.

