KOLABORAZIOA II

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

1go 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 heterogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
Baloi bigun bat

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu: jolas kooperatiboak.

Adierazpen
a (A)

1. JOLASA: GIZA MONUMENTUAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

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.
2. JOLASA: ARRANOAREN GARRAIOA
Hasiera: ikasleak 4ko taldetan banatuko ditugu. Horietako bat
lurrean etzango da, besoak zabalik eta hankak batera dituela
jarriko da.
Helburua: espazioan zehar hegaldi batez gozatu ahal izango
dute.
Garapena: taldekide batek orkatiletatik helduko dio eta beste
biek besoetatik. Posizio horretan lurretik metro erdi altxatuko
dute.
Amaiera: ikasle guztiak arrano izan eta gero.
3.JOLASA: IGERILEKURA JAUZI
Hasiera: ikasleak binaka jarriko dira, bata bestearen aurrean eta
besaurreetatik helduta, 2 ilara luze osatuz.
Helburua: ikasleetako bat, distantzia batera urrunduko da eta
lasterketa txiki bat egin ondoren, bere taldekideen besoen
gainera jauzi egin beharko du. Bikoteak, erdian dagoen ikaslea
aurrera bultzatzen joango dira, ilararen amaierara heldu arte.
Garapena: horren ondoren, hurrengo ikasleak jauzia egingo du.
Amaiera: ikasle guztiak jauzia egitean amaitzen da.

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?”, “Zein arazo izan dugu jolasak aurrera
eramateko? Eta nola konpondu ditugu?”…

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

2. 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
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Adierazpen
a (A)

1. JOLASA: ASTOA ETA ALPORTXAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak 3ko taldetan banatuko dira. Ikasleetako bat
belauniko kokatuko da eta beste bi taldekideak aldiz, bere alde
bakoitzean, hankak belauniko dagoen ikaslearen gainean jarriko
dituzte.
Helburua: azken hau, altxatu eta oreka mantentzen saiatuko da
bere bi kideak bizkar gainean dituelarik. Bitartean, gainean
dauden bi ikasleak bata bestearen hankak helduko dituzte.
Horrela, astoa eta bere alportxak irudikatuko dituzte. Posizio
horretan, ibilbide txiki bat egiten saiatuko dira.
Garapena: ibilbide desberdinak egiteko eskatu.
Amaiera: ikasle guztiak rol guztietatik pasa eta gero.
2. JOLASA: KIRIBILA
Hasiera: ikasleak eskuetatik helduko dira katai bat osatuz.
Helburua: ertzetako batean aurkitzen den ikaslea jolasaren
gidaria izango da eta kataiaren barrutik biraka hasiko da, kiribil
bat sortu arte.
Garapena: behin kiribila eginda, beste aldera biratzen hasiko
dira, ilara zuzenera itzuliz. Ondoren, gidariaren rola ikasleen
artean aldatuko dugu.
Amaiera: guztiak gidari izatetik pasa eta gero.
3. JOLASA: TUNELA
Hasiera: talde guztiak ilara luze bat osatu beharko dute, bata
bestearen aurrean kokatuz.
Helburua: ahalik eta denbora laburrean proposatutako zirkuitua
egitea izango da.
Garapena: ilaran azkena dagoen ikaslea bere kideen hanken
azpitik pasa beharko da eta aurreneko postura heltzean, bertan
hankak zabalduko ditu. Momentu horretan, azkena dagoen bere
kidea irtengo da berdina egiteko asmoz.
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?”, “Zein arazo izan dugu jolasak aurrera
eramateko? Eta nola konpondu ditugu?”…

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

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 heterogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
Klariona

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Adierazpen
a (A)

1. JOLASA: HABIA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak 3ko taldetan banatuko ditugu. Hauek, bata
besteari bizkarra emanez kokatuko dira, besaurreetatik elkar lotu
eta hanketako bat atzera tolestuko dute. Modu horretan, “habi”
bat sortuz.
Helburua: posizio horretan, prestatutako ibilbidea egin beharko
dute.
Garapena: ibilbide desberdinak eta elkarlotzeko modu
ezberdinak erabili.
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
2. JOLASA: ERRALDOIA
Hasiera: taldeak mantenduz, 2 ikasle bata besteari sorbaldak
ukituz kokatuko dira, bizkarren atzean eskuak elkarlotzen
dituztelarik.
Helburua: prestatutako ibilbidea egin beharko dute.
Garapena: posizio horretan, hirugarren taldekidea gainera igoko
da, hanka bakoitza esku banaren gainean kokatuz.
Amaiera: guztiak rol guztietatik pasa eta gero.
3. JOLASA: BIRATZEN
Hasiera: ikasleak 4-5eko taldetan banatuko ditugu eta talde
bakoitzarentzat lurrean metro bateko diametroa duen borobil bat
marraztuko dugu. Ikasle bakoitzak bere belarria helduko du
ezkerreko eskuarekin. Aldi berean, eskumako besoarekin beste
besoak osatzen duen zulotik pasa eta borobiletik desplazatu
beharko da.
Helburua: posizio horretan borobilaren inguruan itzuliak eman
beharko dituzte, barrura sartu gabe eta oreka mantenduz.
Ikasleak ematen duten itzuli bakoitzeko, taldearentzat puntu bat
lortuko du.
Garapena: biratzeko kontsigna desberdinak eman.
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?”, “Zein arazo izan dugu jolasak aurrera
eramateko? Eta nola konpondu ditugu?”…

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

AZAROA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

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 heterogeneoak izatea eta behin eta berriz, berdinak ez
errepikatzea.
Jolasak egin bitartean, ikasleen segurtasuna bermatu eta aldi berean, hauek
animatu edo motibatu.

Main Characters:

MATERIALA
Klariona

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

IIkasleei ongi etorria eman eta saioan egin beharrekoa
proposatu.

Adierazpen
a (A)

1. JOLASA: BIKOTEARENGANA GERTURATU
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: ikasleak bikoteka antolatuko ditugu. Kideetako bat zutik
egongo da eta besoa altxatuko du, lurrarekiko perpendikularki.
Posizio horretan, altxatu duen besoaren hatzamarrak luzatuko
ditu. Beste ikaslea aldiz, begiak estalita dituelarik, 5 metrotara
kokatuko da. Bertan, besoa aurrera luzatu, hatzamarrak ireki eta
hatzamar potoloa gora begira duela kokatu beharko da.
Helburua: horrela, aurrera ibili beharko da, bere kidearekin
hatzamarrak elkarri lotzeko helburuarekin.
Garapena: aldaera ezberdinak sartu daitezke, soinuak egiteko
aukera etab.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.
2. JOLASA: BOROBILEAN BIRAK EMAN
Hasiera: ikasleak 6-8ko taldetan banatuko ditugu, 4 eta 6 metro
arteko diametroa duen borobil baten barruan kokatuko direlarik.
Helburua: ikasleak hanka baten gainean mugitzen egon
beharko dira, borobilari ahalik eta buelta gehien eman beharko
diete.
Garapena: taldekideen artean lagundu daitezke. Beste hanka
lurrean jartzean edo taldekideetako bat borobiletik irtetean, berriz
hasi beharko dira.
Amaiera: 4 aldiz errepikatu eta gero.
3. JOLASA: BAGOIAK PASATZEN
Hasiera: taldeak mantenduz, ikasleak ilaran kokatuko dira,
aldakak angelu zuzenean flexionatuz eta aurrekoari gerritik
helduz.
Helburua: ilaran azkenengo lekuan dagoen ikaslea taldekideen
bizkarren gainetik igaro beharko da, ilarako lehenengo lekuan
kokatu arte.
Garapena: ikasle guztiak besteen bizkarren gainetik igaro diren
arte.
Amaiera: guztiak rol guztietatik pasa 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?”…

