KOLABORAZIOA IV

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

OTSAILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

1go SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea. Taldeak
egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

Main Characters:
MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Ikasleei azaldu zer diren erronka motor kooperatiboak eta saioan
egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.

Ikasleei unitate erronka kooperatiboen unitate didaktikoa
azalduko diegu.
1GO JOLASA. BORROKA ERREGULATUA
Hasiera: ikasle guztiak batera.
Helburua: ikasleek, bikoteka, emozio negatiboak erregulatzeko
borroka bat egingo dute.
Garapena: bata lurrean etzango da ahoz behera, eta bestea,
etzanda dagoen horrek buelta eman dezan saiatuko da,
bizkarrarekin lurra ukiarazi arte. Lurrean etzanda dagoen kidea
besteak mugi ez dezan borrokatuko da gorputza tinko jarriz.
Buelta ematea lortuta, rolak aldatuko dituzte. Bikotekideek pisu
berdintsua izatea komeni da. Ikasleek borroka egingo dute
bigarren bizikidetza printzipioa errespetatuz.

Printzipioa honako hau da: “Jolas honetan norbaitek emozio
negatiboren bat sumatzen badu, haserrea, amorrua... eskua
altxatuko du horrelakoren bat sentitu duela adierazteko.
Ondoren, emozio negatiboa desagertzeko hiru aukeretatik bat
gauzatuko du: ura edatera joan, bost arnasaldi sakon egin edo
korrika egin bizi-bizi. Emozioa bortitza ez bada ere, jaso ezazu
eskua eta probatu zein den zuretzat lasaitzeko modu
eraginkorrena”.
Amaiera: 15-20’ inguru.
2. JOLASA. ERREKA ZEHARKATZEA
Hasiera: ikasle guztiak batera.
Helburua: ikasleek erronka kooperatibo bat egingo dute.
Garapena: Irakasleak ausazko ikasle bati erronkaren azalpenorria emango dio, gainerakoei ozenki irakur diezaien. Erronkaren
idatzizko azalpena honako hau da: Imajinatu erreka bat
zeharkatu behar duzuela, busti gabe, harrien gainetik. Zuek
kiroldegia zeharkatu behar duzue. Harrien ordez, uztaiak
erabiliko dituzue. Kiroldegia zeharkatzen hasten zaretenean,
norbaitek lurra ukitzen badu, berriro hasi beharko duzue guztiok.
Denak kiroldegiaren beste aldera heltzean bukatuko da erronka.
Irakurri ondoren, ikasle guztiak batera, erronka gainditzen
saiatuko dira elkarrekintzan, aurrez aipatutako bi printzipioak
erabiliz.
Amaiera: 15-20’ inguru.
HAUSNARTZEKO TARTEA: Ikasle guztiak batera. Ikasleak
biribilean jarriko dira, eta saioan zehar izandako bizipenak,
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak: “Zaila edo erraza iruditu zaizue erreka
zeharkatzea? zein portaerek erraztu dute erronka lortzea? eta
zaildu? zergatik da garrantzitsua erronka egiten hasi aurretik
zuen artean hitz egitea? norbaitek bete al du gaur lehenengo
printzipioa?...”.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor kooperatiboekin
jarraituko dugu.

HILABETEA:

OTSAILA

SEKUENTZIA:

SAIOA

Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

2. SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea. Taldeak
egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Taldekideen arteko konfiantza harremanak garatzen hastea.
Talde kohesioa eta komunikazioa indartzea.
Elkarrekintzako trebezia motorrak eskuratzea.

Main Characters:
MATERIALA

Mozorroa (antifazak), musika aparatua, musika, banku suediarrak, puxikak, makilak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Ikasleekin batera, erronka motor kooperatiboen errepasoa
egingo dugu eta saioan egingo dugun erronka ezberdinak
azalduko dizkiegu.

1GO JOLASA: ITSUAK ETA GIDARIAK MUSIKAREKIN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO UNEA

Hasiera: bikoteka jarri beharko dira.
Helburua: lasaitzeko dinamika bat egingo dute.
Garapena: irakasleak musika lasaia jarriko du entzungai.
Jolasari hasiera emateko, bi taldeak aurrez aurre kokatuko dira
irakaslearen aginduaren zain. Irakasleak “Itsuok, itxi begiak!”
esatean, gidariak hitzik egin gabe itsu bana aukeratzera abiatuko
dira. Gidariek itsuari atzetik eutsiko diote, sorbaldetatik, eta
polikipoliki, isil-isilik eta musika entzunez, kiroldegian zehar
gidatuko dute irakaslearen agindua entzun arte: “Eraman itsuak
abiapuntura eta agurtu!”. Orduan, hasierako kokapenetara
gidatuko dute bikotekidea, eta laztan batez ezer esan gabe
agurtuko dute. Gidari guztiak hasierako puntura itzuli direnean,
irakasleak itsuei begiak zabaltzeko eskatuko die.

Ondoren, galdeketari hasiera emango dio irakasleak. Bananbanan, itsu guztiei hiru galdera egingo dizkie ozen: “gidaria
neska ala mutila izan dela uste duzu?”. “neska ala mutila izan
dela zergatik uste duzu?”. “nor izan dela uste duzu?”.
Amaitzeko, gidari bakoitzari bere itsuarekin biltzeko esango dio,
asmatu duten ala ez baieztatu dezaten.
Amaiera: astirik izanez gero, rolak aldatu, eta, itsua gidari gisa
arituz, berriro errepikatuko lukete jolasa.
2. JOLASA. HESIA PASATZERA
Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: hesia zeharkatu beharko dute.
Garapena: banku suediarrekin hesi bat sortuko dute eta taldeka
hesi hori pasatzen saiatu beharko dira. Beraien artean lagundu
daitezke.
Amaiera: 3-4 aldiz errepikatu eta gero.
3. JOLASA. PUXIKEN GARRAIOA MAKILEKIN
Hasiera: 4-5-eko taldetan jarri.
Helburua: puxika alde batetik bestera garraiatzea izango dute
helburu.
Garapena: taldeak makilekin lotuta egongo dira eta globo bat
edukiko dute. Puxika hori alde batetik bestera garraiatzea
izango da helburua, makilekin bakarrik ukituz. Puxika lurrera
erortzen bada, berriro hasierara joan beharko dira eta berriz
hasi.
Amaiera: 2-3 aldiz jolastu ondoren.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, eeronka motore
kooperatiboekin jarraituko dugu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

SAIOA

OTSAILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

3. SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea. Taldeak
egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

Main Characters:
MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei azaldu zer diren erronka motore kooperatiboak eta
saioan egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.
Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die: laukoteka, zortzi motatako
erronka kooperatibo egingo dituzte. Erronkek bigarren mailako
zailtasuna dute. Ondoren, erronkak gainditzeko eraginkorrak
diren honako alderdiei buruz hitz egingo dute: gelan ezarritako
bi bizikidetza-printzipioak: erasoak edo gatazkak sortzean, nola
jokatu eta emozio negatiboak nola erregulatu. Jarraibideen
erruletaren erabilgarritasuna eta garrantzia. Aurreko erronketan
ondorioztatu zituzten ekintza-arauak edo estrategiak. Amaitzeko,
irakasleak bigarren mailako zailtasuna duten erronkak
gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die ikasleei, eta
helburua lor dezaten adoretuko ditu.

TALDEKAKO ERRONKAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: taldeka erronkei aurre egitea.
Garapena: hezitzaileak aurrez prestatu dituen esparruak
aurkeztuko dizkie ikasleei. Ondoren, erronka bakoitza azalduko
die, eta zer egin behar duten eta errespetatu behar dituzten
arauak azpimarratu. Irakasleak erronken bilduman aurkituko du
informazio hori. Azalpenak bukatuta, taldeka, ikasleak
esparruetara abiatuko dira erronka kooperatiboak era
autonomoan gauzatzera. Horretarako, erronka gauzatzeko
baliabideak hartuko dituzte: jarraibideen erruleta, emozioen taula
eta balorazio-orria. Ikasleek esparru bakoitzean hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta erronkaren azalpen-orria.
Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzuli dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
Taldekideek erronken jarraibideen erruletan azaltzen diren
urratsak egin ditzaten, hezitzaileak sustapen-lana egingo du.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
Helburua ez da erronka guztiak gauzatzea.
Amaiera: erronka guztiak bukatzean.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motore
kooperatiboekin jarraituko dugu.

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

OTSAILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea. Ikasleek duten kooperazio eta
kohesio-maila identifikatzea. Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea. Taldeak
egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.

Main Characters:

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Metodo gidatua, aurkikuntza bideratua.

Main Characters:
MATERIALA
-

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Ikasleei azaldu zer diren erronka motor kooperatiboak eta saioan
egingo diren erronkak zeintzuk izango diren esan.
Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die: laukoteka, zortzi motatako
erronka kooperatibo egingo dituzte. Erronkek bigarren mailako
zailtasuna dute. Ondoren, erronkak gainditzeko eraginkorrak
diren honako alderdiei buruz hitz egingo dute: gelan ezarritako
bi bizikidetza-printzipioak: erasoak edo gatazkak sortzean, nola
jokatu eta emozio negatiboak nola erregulatu. Jarraibideen
erruletaren erabilgarritasuna eta garrantzia. Aurreko erronketan
ondorioztatu zituzten ekintza-arauak edo estrategiak. Amaitzeko,
irakasleak bigarren mailako zailtasuna duten erronkak
gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die ikasleei, eta
helburua lor dezaten adoretuko ditu.

TALDEKAKO ERRONKAK
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: taldeka jarri beharko dira.
Helburua: taldeka erronkei aurre egitea.
Garapena: ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu
dituen esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe
aurkituko dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, bigarren mailako erronka
nola egin behar duten jakiteko azalpen-orria irakurriz. Talde
bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta balorazioorria izango ditu. Saioz saio jasotzen dituzten datuekin, lortutako
praktika-maila identifikatuko dute. Esparruak hauek dira:
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du,
behaketa eginez. Jarduerari amaiera emateko, bost minutu
lehenago, irakasleak abisua emango die ikasleei, jakinaren
gainean egon daitezen.
Amaiera: erronka guztiak bukatzean.

AGURRAREN
UNEA

Saioarekin amaitzeko, hurrengo saioan zer egingo duten
azalduko diegu. Hurrengo saioan, erronka motor
kooperatiboekin jarraituko dugu.

