JOLASHEZI
KOLABORAZIOA III

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak sustatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

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.

MATERIALA
Musika jartzeko tresna, sokak eta banku suediarrak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongietorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1. JOLASA: TALDEKATZEAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: espazioan zehar sakabanatuta jarri beharko dira.
Helburua: irakasleak zenbaki bat esatean, ikasleak kopuru
horretako taldeetan elkartuko dira.
Garapena: musikaren erritmoa jarraitu beharko dute.
Amaiera: 5-10’ jolasean ibili eta gero.

2. JOLASA: GURPILA
Hasiera: ikasleak, bikoteka, bata bestearen parean kokatuko
dira.
Helburua: bikoteka biraketak egin beharko dituzte.
Garapena: eskuetatik heldu, gorputza atzera bota eta aldi
berean, hanka puntekin ukituko dira. Poliki-poliki biratzen hasi
eta geroz eta abiadura handiagoa hartuko dute, ahalik eta
azkarren biratu arte. Aldatu bikoteak.
Amaiera: 2-3 aldiz bikoteak aldatu eta gero.
3. JOLASA: LUMA HEGALARIA
Hasiera: ikasleak 6-8ko taldetan banatuko ditugu.
Helburua: taldekideen artean putz eginez luma bat ahalik eta
denbora gehien airean mantendu beharko dute.
Garapena: jolasa errazegia suertatzen bada, luma izkina batetik
bestera eramatea proposatuko diegu.
Amaiera: aldaera guztiak amaitu eta gero.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, kooperazio jolas
konplexuagoak sartuko ditugu, material ezberdina erabilita.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

2. SAIOA

HELBURUAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen jarraitzea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak sustatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

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
Sokak, teniseko pilotak, harriak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongietorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1.JOLASA: HARRIAK BOTATZERA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: karratu bakoitzean harri bat gelditzea izango da.
Garapena: taldeak mantenduz, 3x3ko karratu bat marraztuko
Amaiera jolasa, denak harrapatzen direnean bukatuko da.
2. JOLASA: SOKATIK HELDUTA
Hasiera: ikasle denak bikoteka jarriko dira.
Helburua: ikasleak irakasleak dioenaren arabera mugitu
beharko dira espazioan zehar.
Garapena: bikoteka, bakoitzak hanka bat beste kidearen
orkatiletatik sokarekin lotu. Aldaera hauek sartzen joan: oinez,
korrika, hanka baten gainean, bi kide beste bi kidekin elkartu.
Ondoren zortzi, talde guztia...
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.
3. JOLASA: PILOTA MANTENDUZ
Hasiera: bikoteka jarriko dira.
Helburua: teniseko pilota mantendu behar dute bien artean
espaziotik mugitzen diren bitartean.
Garapena: pilota eramateko kontsigna desberdinak eman:
bekokiarekin, buruaren alde batekin, sorbaldarekin, gerriarekin,
belaunarekin, orkatilarekin etab.
Amaiera: aldaera guztiak sartu eta gero.

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean eseriko dira eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

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 sustatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

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

Uztaiak, jausgailuak, pilotak edo baloiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongietorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: IBAI ARRISKUTSUA
Hasiera: 4-5eko taldetan banatuko da taldea.
Helburua: ibilbide bat gauzatu beharko dute uztaiez baliatuz.
Garapena: talde bakoitzak 3 uztaia izango ditu eta espazioko
alde batetik bestera pasatu behar dira, oinak uztaitik irten gabe.
Aldaera: folioekin egin daiteke uztaiekin beharrean, taldeak
aldatu...
Amaiera: aldaera guztiak probatu eta gero.

2. JOLASA: UZTAIAK PASA BOROBILEAN
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 irtetean,
hasieratik hasi beharko dira erronka lortu arte.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero amaituko da.
3. JOLASA: JAUSGAILUAREN JOLASA
Hasiera: talde guztiak hartuko du parte eta denon artean
jausgailu bat eskuekin hartuko dute eskuekin, eta gerriaren
altueran kokatuko dute.
Helburua: irakasleak ematen dituen kontsignei jarraitu.
Garapena: irakasleak pilota bat sartuko du barrura eta ikasleek
baloia lurrera ez jaustea lortu behar dute. Joan kontsigna
desberdinak ematen. Soilik bakoitiak mugituko dute, soilik
bikoitiak, soilik esku batekin, koloreak, lekuz aldatu...
Amaiera: aldaera guztiak egin eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean jarriko dira eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

URTARRILA
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 sustatzea.
Norberaren motrizitatea besteengana egokitzen ikastea.

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
Begiak estaltzeko zapiak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleei ongietorria eman eta saioan egin beharrekoa proposatu.

1. JOLASA: ANIMALIEN JOLASA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: 4-5 eko taldeetan banatuko dira.
Helburua: talde bakoitza animali bat izango da eta ikasle guztiak
begiak estalita izango dute.
Garapena: irakasleak ikasle bakoitza espazioko toki batera
eramango du eta bertan geldituko dira jolasa hasi arte.
Hezitzaileak esaten duenean, espaziotik zehar ibiltzen hasiko
dira eta bakoitzak bere animaliaren soinua egin beharko du.
Soinu horiekin taldekatu beharko dira.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.

2. JOLASA: BOTILA ZUZENA
Hasiera: 5-6ko kideko taldeak egin.
Helburua: pendulu gisa jolasean aritzea.
Garapena: zirkulu bat egingo dute, beste kide bat erdian jartzen
delarik. Azken honek, bere gorputza erortzen utziko du. Beste
denak, kidea ez erortzen saiatuko dira.
Amaiera: guztiak botila izatetik pasa eta gero.
3. JOLASA: ALFRONBRA HEGALARIA
Hasiera: bikoteka jarriko dira. Lurrean etzan beharko dira, bi
ilaratan.
Helburua: guztien artean pertsona bat gainetik eraman beharko
dute.
Garapena: buruak buruen kontra jarri beharko dituzte, beraien
arteko tarteak ahalik eta gutxien murriztuz. Hauek eskuak altxa
beharko dituzte eta pertsona bat gainetik alde batetik bestera
pasa beharko dute.
Amaiera: guztiak alfonra izan eta gero.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Ikasleak borobilean jarriko dira eta saioaren
balorazio txiki bat egingo dugu.

