KOLABORAZIOA I

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen aurrean norbere burua aurkeztea.
Ikasturtean ondo funtzionatzeko arauak ezartzea.
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen hastea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Begiraleak bere burua aurkeztu.
Ikasturteko programaren nondik norakoak azaldu.
Ikasleekin batera, errespetatu beharreko gutxieneko arauak ezarri.
Saio proposamena azaldu.

Main Characters:
MATERIALA

Konoak eta banku suediarrak (2.jolaseko ibilbidea prestatzeko)

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoak proposatu.

1. JOLASA: IZENA ETA KEINUA
Hasiera: Ikasleak borobilean eseri jarriko dira.
Helburua: Beraien burua aurkeztea.
Garapena: Txandaka erdira irtengo dira. Bertan, honakoa esan
beharko du bakoitzak: “Nire izena …….. da, gehien gustatzen
zaidana…. eta nire keinu gustokoena hau (keinua eginez)”. Ikasleei
denbora pixka bat utziko diegu, talde erdian esan eta egin
beharrekoa pentsa dezaten.
Amaiera: Ondoren, taldekide guztiek ezagutzen duten kanta bat
abestu dezakegu.

2. JOLASA: GIZA MONUMENTUAK
Hasiera: talde handia, 7 edo 8 ikasleko azpitaldetan banatuko
dugu.
Helburua: talde bakoitzak monumentu bat (dorrea, estatua,
zubia…) osatu beharko du, taldekideen gorputzak erabiliz.
Garapena: osatu beharrekoa planifikatzeko denbora bat hartuko
dute, ondoren entseatu eta azkenik talde handiaren aurrean
aurkeztu.
Amaiera: figura desberdinak egin eta gero.

3. JOLASA: SUGEAK
Hasiera: talde berdinak mantenduko dira. Ikasleak lurrean buruz
behera etzango dira, aurrean duten taldekidea orkatiletatik
helduz. Horrela, modu uniformean desplazatzen den sugea
osatuko dute.
Helburua: desplazamendu desberdinak egitea.
Garapena: hasieran, linealki desplazatuko da eta ondoren,
borobilak eginez eta begiraleak aurrez prestatutako ibilbidea
burutuz. Saiatu desplazatzeko aukera desberdinak probatzen.
Amaiera: aldaera guztiak amaitu eta gero.

Saioarekin amaitzeko, lurrean borobilean eseriko gara eta ikasle
bakoitzak bere izena eta keinua gogoratuko du talde handiaren
aurrean. Ondoren, begiraleak saioaren feedback-a eman,
hurrengo saioan landuko duguna azaldu (jolas kooperatiboak)
eta ikasleak agurtuko ditu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URRIA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

2. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen hastea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
3 banku suediar

Adierazpen
a (A)

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoak proposatu.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: ZURRUMURRUA
Hasiera: ikasleak borobilean eseriko dira.
Helburua: elkar ezagutzea.
Garapena: taldekide batek, bere izena eta gustoko dituen
kontuak esango dizkio belarrira ondokoari. Horrela, esaldia
ikaslez ikasle pasatzen joango da, zurrumurrua hasi duenaren
ondokora iritsi arte. Azken honek altuan esango du, ia esaldia
bere horretan iritsi den amaierara arte.
Amaiera: 2-3 aldiz errepikatu eta gero.
2. JOLASA: IKASLEEN ANTOLAKETA
Hasiera: 3 banku suediar bata bestearen jarraian kokatuko
ditugu eta ikasleak haien gainera igoko dira. Bata bestearen
alboan kokatuko dira, zutik.
Helburua: irakasleak antolatzeko irizpide bat emango die eta
ahalik eta denbora azkarrenean, baina bankuetatik jauzi gabe,
irizpide horren arabera kokatu beharko dira.
Garapena: irizpideak honakoak izan daitezke: Altuera, jaiotze
data, ikastetxeko zerrenda zenbakia…
Amaiera: aldaera guztiak egiten amaitu eta gero.
3. JOLASA: TXIKLE JAUZILARIA
Hasiera: ikasle bakoitza, txikle itsaskor bat balitz bezala libreki
mugituko da espazioan zehar. Saltoka, 2 hankak batera
dituztela, eta jauzi egiten duten bitartean “ñam ñam” esanez.
Helburua: txikle zati batek beste bat ukitzen duenean, itsatsita
geldituko dira.
Garapena: taldekide guztiak itsasten joango dira, elkarrekin
batera jauzi egiten duen txikle masa handi bat osatu arte.
Ikasleak elkartzen ez badira, jolas espazioa murriztea
aholkatzen da.
Amaiera: 2-3 aldiz errepikatu jolasa.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzakegu: “nola sentitu
gara beste kideekin kontaktuan?” “ nola konpondu naiz nire
taldekideekin?”…
Horren ondoren, datorren saioan jolas kooperatiboekin
jarraituko dugula azalduko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
Musika aparatua, konoak eta uztaiak (talde bakoitzeko bat)

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1. JOLASA: BESARKADA MUSIKALA
Hasiera: musika alai bat entzun bitartean, ikasleak espaziotik
libreki mugituko dira, jauzi eta dantza eginez.
Helburua: musika gelditzean, bikote edo hirukoteka besarkatuko
dira.
Garapena: taldekide guztiak besarkatu direnean, berriz ere
musika piztuko dugu eta ikasleak espaziotik mugitzen jarraituko
dira.
Amaiera: 5’ ingurun.

2. JOLASA: UZTAIAK PASA BOROBILEAN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasle guztiek, bata besteari eskuak emanda, borobil
handi bat osatuko dute.
Helburua: borobilean 2 uztai sartuko ditugu eta ikasleak, eskuak
askatu gabe, uztaiak itzuli osoa ematea lortu beharko dute.
Garapena: eskuak askatu edo uztaia borobiletik irten ez gero,
hasieratik hasi beharko dira erronka lortu arte.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero amaituko da.
3. JOLASA: UZTAIA GORA
Hasiera: ikasleak 4ko taldeetan antolatuko ditugu. Talde
bakoitzari uztai bat emango diogu eta taldekide guztiak uztaiaren
barruan kokatuko dira.
Helburua: uztaia buruen gainetik ateratzea izango da helburua,
hori bai, eskuak erabili gabe.
Garapena: kontsigna desberdinak eman uztaia burutik
ateratzeko. (Eskuineko eskua bakarrik, ezkerrekoa, ahoa etab.)
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
4 JOLASA:
Hasiera: 4ko taldeak mantenduko dira.
Helburua: ikasleek uztai bat buru gainean garraiatu beharko
dute.
Garapena: espazioan zehar, konoak baliatuz, ibilbide txiki bat
sortuko dugu.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzakegu: “nola sentitu
gara beste kideekin kontaktuan?” “ nola konpondu naiz nire
taldekideekin?”…
Horren ondoren, datorren saioan jolas kooperatiboekin
jarraituko dugula azalduko diegu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

4. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.
Talde erronkak gainditzeko estrategia egokiak bereganatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Saioaren nondik norakoak azaldu.
Jolasak argi eta labur azaldu.
Taldeak egiterakoan hetereogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
4 baloi bigun eta 4 koltxoneta edo esterila.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1. JOLASA: IRUDIMENEZKO PILOTA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: borobil handi batean kokatuko gara.
Helburua: imitazioa lantzea.
Garapena: begiraleak ondoan duen ikasleari irudimenezko pilota
bat pasatuko dio. Honek, zerbait egin edo antzeztu beharko du
(esku batekin punpa egin, jaurtiketa bat, hanka artetik igaro,
masaje bat eman…), gainontzeko taldekideek berdina egin
beharko dutelarik. Ondoren, borobilean dagoen hurrengo
taldekideari pasako dio irudimenezko pilota.
Amaiera: guztiek behin edota bi aldiz egin eta gero.

2. JOLASA: DENOK BAT
Hasiera: ikasle guztiak borobilean kokatuko dira.
Helburua: batak besteari pilota bat pasatu beharko dio. Pilota
ezingo da lurrera jauzi eta ikasleek soilik, esku ahurrarekin
kolpatu ahalko dute.
Garapena: jolasa errazegia edo astunegia suertatzen baldin
bada, beste pilota bat sartuko dugu borobilean.
Amaiera: denbora mugatu daiteke, 10’ esaterako.
3. JOLASA: PILOTA GARRAIATU
Hasiera: ikasleak 3 edo 4ko taldetan banatuko ditugu.
Helburua: gorputzeko atal ezberdinak erabiliz (eskuak izan
ezik), taldekide guztien artean, pilota garraiatu beharko dute
aldez aurretik prestatutako ibilbide baten zehar.
Garapena: lehenengo, burua erabiliz egingo dute, ondoren
bularra eta sabelaldea eta azkenik, hankak.
Amaiera: aldaera guztiak amaitzean.
4.JOLASA: GORA PILOTA!
Hasiera: 3-4 ikasleko taldeak mantenduz, bakoitzari pilota eta
koltxoneta edo esterila handi bat emango zaio.
Helburua: ikasle guztiak koltxoneta heltzen dutelarik, erdian
dagoen pilota gora jaurti beharko dute behin eta berriz, lurra
ukitzea ekidituz.
Garapena: kontsigna desberdinak eman: esku batekin, hankekin
etab.
Amaiera: aldaera guztiak probatu eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, ikasle guztiak borobilean elkartu eta
saioan zehar bizitakoaren inguruan hausnartuko dugu.
Horretarako, ondorengo galderak egin ditzazkegu: “nola sentitu
gara beste kideekin kontaktuan?” “ nola konpondu naiz nire
taldekideekin?”, “Zein arazo izan dugu jolasak aurrera
eramateko? Eta nola konpondu ditugu?”…

