BAKARKA I

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

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Jauziak egiteko modu eta bide berriak aztertu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea. Begiratu ia zertara jolasten duten, norekin jolasten duten, eta beraien
harremanak nolakoak diren.

Main Characters:
MATERIALA
Goma elastikoa

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

AGURRAREN
UNEA

Azaldu haurrei igelak bezala jauzika ibiliko garela saio hauetan.
Garrantzitsua da jolasteko arauak zehaztea: minik ezin da eman,
saiatu gune guztietatik pasatzen.

Jolas librea izango da.
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera
espazioan mugitzen utzi. Bakoitzak esperimentatzeko zer egin
dezakeen gomarekin.
Garapena: armiarma sarea eratu beharko duzu: Gela guztian
zehar goma elastikoekin espazioa bete. Utzi libreki beraiei
jolasten.
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

Borobilean eseri eta galdetu:
Konpromisoak bete dira? zein ez? zergatik?
Zertara jolastu duzue?
Zein zailtasun izan dituzue?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Jauziak egiteko modu eta bide berriak aztertu.
Materiala partekatu, baztertu jabetza jarrerak.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Konpromisuak betetzen diren edo ez behatu. Haur bakoitza nola harremantzen den behatu.
Material bakoitzarekin nola moldatzen den aztertu.

Main Characters:
MATERIALA

Salto egiteko koloretako soka desberdinak
Salto egiteko baloiak (heldulekuekin)
Zutik salto egitekoak (uztaia oinean sartuta)

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Konpromisoak berriz taldera ekarri (gogoratu materiala
errespetatzea, partekatzea eta ez uztearen garrantzia).
Galdetu: zer iradokitzen dizue gimansioan ikusten duzuenak?
jokoren batean zailtasunak badituzue eskatu laguntza
taldekideei.

Jolas librea
Behatu materiala erabiltzerakoan dituzten zailtasunak.
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera
espazioan sakabanatuta dauden materialarekin
esperimentatzeko utzi.
Garapena: hiru ingurune desberdin sortu. Lurrean utzi material
desberdina.
- Salto egiteko koloretako soka desberdinak.
- Salto egiteko baloiak.
- Zutik salto egitekoak.

Amaiera: Egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

Borobilean jarri eta galdetu:
Pentsatu ondo egin dituzuen gauzak eta ez hain ondo?
Material guztiekin jolastu duzue? zeinekin ez? zergatik?
Zein material erabiltzea izan da zailen? zergatik?
Nola baloratzen duzue saio hau, 0tik 10era?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA

Adierazpen
a (A)

3. SAIOA

HELBURUAK
Ikaste ingurune desberdinetan interesez parte hartu.
Zehaztutako jokoen arauak errespetatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Behatu ia jolas berriren bat asmatzen duten? Nola asmatzen duten? Hartzen dituzten rolak
jolasetan etab.

Main Characters:
MATERIALA
Kolore desberdinetako zinta.
Egurrezko takoak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Nork jolastu du noizbait honetara (tokean)?
non? noiz? nola du izena joko honek? Nola jolasten da?

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JOLASA: TOKEAN
Behatu ia sortutako jolasetara jolasten duten edota berriak sortu
dituzten.
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: zoru gainean, sei laukiluze marrazten dira, 1., 2. eta
3.ena, trukatu, zerua eta Maria; hiru laukiluzen hauek bitan
zatitzen dira, goitik beherako marra baten bitartez. Harri txapala
lehen laukian jartzen da, eta oin bakarraren gainean bultza egin
behar da laukiz lauki seigarrenera iritsi arte. Maria delakoa.
Harriak ezin du marra baten gainean geratu, eta ezin da oinaz
ere arrastorik zapaldu. Eskubiko Maria izeneko laukira iristean,
ezkerrekora pasa behar da. Bi oinak lurrean jarri, erdiko
arrastoaren alde banatan, itzuli erdia eman eta egindako bidea
atzekoz aurrera egin behar dute. Apiapuntura berriz iritsi arte.
Garapena: joan etorriak egin beharko dira txandaka.
Amaiera: jolas luzea izan daiteke. Utzi 20’ jolasten.
2. JOLASA: TOKEAN II
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: aurreko jolasaren helburu berberak izango ditu.
Oraingoan beste irudi batekin.
Garapena: joan etorriak egin beharko dituzte txandaka.
Amaiera: joan aldatzen espazio batetik (jolas eremu batetik)
bestera. .

AGURRAREN
UNEA

Borobilean eseri eta galdetu:
Gustatu al zaizkizue jolasak? zergatik?
Jolasen bat asmatu al duzue? zein?
Marrazki guztietan jolastu al duzue?
Zein zailtasun ikusi dituzue? nola gainditu dituzue?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URRIA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Jauziak egiteko modu eta bide berriak aztertu.
Norbanakoaren aukerak eta mugak aztertu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea. Behatu egiten dituzten jauzi desberdinak, nola gauzatzen dituzten, dituzten
zailtasunak eta gehien erabiltzen diren inguruneak.

Main Characters:
MATERIALA

Bankuak, plintona, koltxoneta, zinta.

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Begiratu gelan dagoena. Zein joko edota ekintza egin daitezke
bertan?
Zein konpromiso hartzen ditugu? zein arau izan behar ditugu
kontutan?

Jolas librea
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera
espazioan esperimentatzen utzi.
Garapena: hiru ingurune desberdin sortuko.
1. Ingurunea: Jauzi eta oztopoak gainditzera. Zirkuitu bat
egin jauzi eta oztopo desberdinekin.
2. Ingurunea: Luzerako jauziak egiteko. Lurrean irudi
geometrikoak egin.
3. Ingurunea: Luzerako jauziak. Tranpolin bat,
koltxonetarekin jarraian distantzia batera.
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

AGURRAREN
UNEA

Borobilean eseri eta galdetu:
Zertara jolastu zarete?
Zein zailtasun izan dituzue? gainditu al dituzue?
Ingurune guztietan jolastu duzue?
Zein ingurunetan ez duzue parte hartu? zergatik?
Ingurune berriak sortu al dituzue? zein? zer egin duzue?

