TOPAKETAK
Naturan Jolasean

JOLASHEZI

Euskal Dantzak

Jolas Kooperatiboak

Herri Kirolak Familian

Kirol Joko Moldatuak

Jolas libre eta espontaneoa

Naturan Jolasean

NATURAN JOLASEAN Zer da?

GYNKANA PARKEAN

Zer da?

Herriko natur ingurunean familian jolastea gynkana estrategia didaktiko
gisa erabiliz.

Nori
zuzendua?
Zer da?
Jolashezi programan dauden ikasle eta beraien guraso edo tutoreentzat.

Zer da?

Helburua
1. Herrian bertan edo gertu dagoen natur eremura gerturatzea aisialdi leku
gisa berreskuratzeko.
2. Ikasleengan bizitza aktibo ohiturak sustatzea familian elkarrekin jolastuz
familiarteko komunikazioa hobetzeko.
3. Ziurgabetasun egoerei ekintza motor egokiekin erantzutea.

Noiz:
Martxoan

Ordua:
11:00-14:00

Hasiera:
Topaketara gerturatzen diren familiak herriko plazan elkartuko dira
Plazan bertan, topaketara gerturatzen diren ikasle zein guraso guztiak
taldekatuko ditugu (10-15 naka)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 bakoitzari natur eremuaren mapa banatuko zaiei eta bertan gynkana
gauzatuko den lekuak azalduko dira; talde bakoitzak mapan azaltzen den
ibilbidea bete behar duelarik (talde bakoitzak ibilibidearen orden ezberdin
bat izango du).

Garapena:
Gynakaren mapa jarraituz, hona hemen posta ezberdinetan burutuko diren
jolasak:

1. SATORRAREN JOLASA
Hasiera: 4 tela zatiren azpian naturan jasotako 4 material sartuko dira
hostoak, piñak, belarra…)
Zer(harriak,
da?
Helburua: naturan aurki daitekeen materiala identifikatzea.
Garapena: tela azpian eskuak sartuta (begiak itxita edo begiratu gabe)
azpian zer dagoen asmatu behar dute ikasleek.
Aldaera: naturan aurkitzen ez direnak ere sartu eta hauek identifikatu,
Zernaturan
da?
dauden edo ez asmatuz.
Amaiera: aurkitu den material bakoitzaren azalpena jasoko da.
Materiala: zapiak begiak tapatzeko eta natur inguruneko materiala.

Zer2.da?
HARRIEKIN ARRANTZAN
Hasiera: eremu bat finkatzen da eta erdian harriak sakabanatzen dira.
Helburua: taldekide guztien artean harri denak batzea.
Garapena: partaideak, mugatutako eremutik kanpo geldituko dira,
bakoitzak harri bat izango du eskuan, hau jaurtiz eremu barruko harri
bat jotzen saiatu beharko dira, lortzen badute jotako harria beraientzat
izango da.
Aldaera:
- Naturan aurkitu daitekeen beste materiala sartu. Makilak sartu eta
beste makil bat iltzatzean barruko bat ukitu ezkero ikututakoa hartzen
da (Inke-inke jolasa).
- Eremuari forma ezberdinak eman ahal zaizkio.
- Taldean jolas daiteke edo indibidualki.
- Koloreetako harriak erabilita puntuazioak bana daitezke.
Amaiera: taldeen harri kopurua zenbatzen da.
Materiala: natur ingurunean aurkitzen diren harriak, makilak eta
bestelako materiala.
3. PARAXUTA
Hasiera: paraxutean jolasteko pilotak ezkutatzen dira eta hauek topatu
behar dituzte.
Helburua: pilotak aurkitzean, paraxutean jolastu eta pilota zulotik
sartzea ekiditu behar dute taldekideen kolaborazioarekin.
Garapena: pilotak aurkitzeko eremua adierazten da eta hauek
aurkitzean taldekide guztiak paraxutaren inguruan sakabanatzen dira,
bakoitzak zati bat obatuz. Denen artean zapia airean astinduz pilota
zulotik sartzen ez dela zaindu behar dute.
Aldaera: - Batzuk pilota sartzen saiatu behar dute eta beste batzuk
ekiditu. - Hezitzaileak adieraztean, kolore berdinekoak zapi azpitik
pasatu eta lekuz aldatu behar dira.
Amaiera: pilota zulotik sartzean, denbora mugatu batean, edo denok
lekuz aldatzean.
Materiala: paraxuta eta pilotak.

4. NATURAREN ISTORIOA

Zer da?
Hasiera: basoan zehar ibiltzen doaz. Helburua: istorioan aipatzen diren
naturan aurkitzen ditugun elementuak ikutzen taldeko azkarrena izatea.
Garapena: hezitzailea edo ikasle bat istorioa kontatzen hasiko da
ibilbidean
zehar doazela eta naturan aurkitzen doazen objektu, gauza
Zer
da?
edo materialak aipatzean (zuhaitza, hostoak, makilak, harriak, belarra…)
hauek ikutzen lehenak izaten saiatu behar dira. Ondoren beste kide
batek jarraituko du istorioa.
Aldaera: - Istorioa kontatzen haurrak desmotibatuz gero
Zer da?
“koloreen/objetuen jolasa burutu“
Amaiera: taldekide guztiak istorioan parte hartzen dutenean.
Materiala: zapiak begiak tapatzeko.
5. ANIMALIEN ETXETXOAK
Hasiera: basoko edo parkeko leku zabala aukeratzen da.
Helburua: aukeratutako animaliari etxea eraiki naturan aurkitzen den
materialarekin.
Garapena: ikasleak talde txikietan banatuta beraien artean adostutako
animaliari etxea eraikiko diote.
Aldaera: - Ikasleek basoan aurkitzen diren materialen formak hartzea
edo sentitzea; ur tantak, haizea, etab.
Amaiera: bakoitzak egindakoaren azalpena ematen du.
Materiala: natur inguruneko materiala.
6. ARGAZKI KAMERA
Hasiera: leku zehatz batean, parte hartzaileak binaka jarriko dira,
batek begiak estalita izango ditu besteak ez.
Helburua: memoria bisuala lantzea.
Garapena: begiak estalirik ez dituenak beste kidea nahi duen tokira
eramango du, begietako tela kendu eta 30 segundu izango ditu burua
aldeetara mugitu gabe parean duenaren argazki bat atera eta buruan
gordetzeko. Ondoren berriz begiak estali eta gidariak beste toki batera
eramango du zapia kentzera. Begiak estalita zituenak argazkia zeri eta
nondik atera duen asmatzen ahalegindu beharko da.
Aldaera: natur elementuekin egindako bilduma edo eraikinak kopiatu
bata besteari.
Amaiera: denbora mugatu batean.
Materiala: zapiak begiak tapatzeko.

Amaiera:
Zer da?
IZKUTAKETA
(Talde guztiak elkartzean)
Hasiera: begiak estalita izango duen kidea aukeratzen da, zenbatuko
duen denbora adostuko da.
ZerHelburua:
da?
beste kideak aurkitzea.
Garapena: kide batek denbora batez zenbatzen duen bitartean, besteak
ezkutatu egingo dira aurrez adostutako eremuan zehar. Ondoren,
hauek aurkitzen saiatuko da bakoitzaren izena esanez harrapatuz.
- Kontatzen geratzen dena aldatu aldiro. - Kideak ez badira
ZerAldaera:
da?
erraz aurkitzen “Pi jolasera” pasatu; denbora luzez inor ikusi gabe
egoten bada, berriro zenbatzen hasiko da “Pi jolasa” ozen esanez eta
denak ezkutalekuetatik irten behar dira zenbatzen duenarenganaino
helduz eta honi besoak ikutzean beraien izenak esan berriro gorde
baino lehen.
Amaiera: denbora mugatua edo txilibitua hotsa entzutean.
Topaketa amaituko da ikasle zein guraso guztiak herriko plazara
bueltatzean.

