JOLASHEZI
BAKARKA II

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
Ingurune desberdinekin kontaktua izan eta norbanakoaren zailtasunei aurre egin.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea izango da. Batez ere inguruneen segurtasunean ipini fokua. Baita haur
bakoitzaren abilezia eta motibazioak.

Main Characters:
MATERIALA

18 gurpil, 6 soka, 1 soka korapiloekin, 2 potro, 1 plinton, 2 saltorako koltxonetak, 5
koltxoneta, trampolín 1, goma espumazko modulu 1, rokodromoa presekin.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Azaldu haurrei ingurune desberdinetan esperimentatzen ibiliko garela.
Garrantzitsua da jolasteko arauak zehaztea: minik ezin da eman,
saiatu gune guztietatik pasatzen eta laguntza behar baduzue
taldekideei eskatu.
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera espazioan
mugitzen utzi. Bakoitzak esperimentatzeko zer egin dezakeen
ingurune bakoitzean.
1. Ingurunea: gurpilen piramidea. 4 ilara gurpil, beraien artean lotuta
eta horma-barrak lotuta.
2. Ingurunea: Indiana Jones. Soka bat zapaietik zintzilik. Plinton bat,
bertara igotzeko aukera izateko. Segurtasun gisa, goma espumazko
modulu bat ipini plinton eta lur artean. Baita 2 koltxoneta ere.
Koltxoneta bat plinton eta lur artean (diagonala egiten).
3. Ingurunea: aldapa handia. Koltxoneta handi bat, zaldian (potroan)
bermatuta. Koltxoneta gainean sare bat zabalduta, koltxonetan lotuta
eta zaldiko hanketan. Lurrean eta zaldiaren hanka inguruan
koltxonetak ipini, segurtasun gisa. Zapaitik soka bat zintzilik jarri.
4. Rokodromoa: rokodromoko presak behean ipini, erraz iristeko
bezala. Bestela horma-barrak erabili eta bertan gometxak ipini.
5. Soka: zapaitik soka bat zintzilikatu. Sokan korapiloak egin. Lurrean
koltxoneta bat ipini segurtasun gisa.
6. Horma eskalatu: goma-barrak goiko aldetik bi soka zintzilikatu
(goian lotu)
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren jarraitu
jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

Borobilean eseri eta galdetu:
Zein ekintza gauzatu dituzue?
Gustatu al zaizkizue?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Buruz buru
(BB)

Bakarka
(B)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Ingurune desberdinetan jolasteko aukera berriak bilatu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea izango da. Batez ere inguruneen segurtasunean ipini fokua. Baita haur
bakoitzaren abilezia eta motibazioak.

Main Characters:
MATERIALA

18 gurpil, 6 soka, 1 soka korapiloekin, 2 potro, 1 plinton, 2 saltorako koltxonetak, 5
koltxoneta, trampolín 1, goma espumazko modulu 1, rokodromoa presekin.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Azaldu haurrei ingurune desberdinetan esperimentatzen ibiliko
garela.
Garrantzitsua da jolasteko arauak zehaztea: minik ezin da eman,
saiatu gune guztietatik pasatzen eta laguntza behar baduzue
taldekideei eskatzen.

Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera
espazioan mugitzen utzi. Bakoitzak esperimentatzeko zer egin
dezakeen ingurune bakoitzean.

1. Ingurunea: gurpilen piramidea. 4 ilara gurpil, beraien artean
lotuta eta horma-barrari lotuta.
2. Ingurunea: Indiana Jones. Soka bat zapaietik zintzilik. Plinton
bat, bertara igotzeko aukera izateko. Segurtasun gisa, goma
espumazko modulu bat ipini plinton eta lur artean. Baita 2
koltxoneta ere. Koltxoneta bat plinton eta lur artean (diagonala
egiten).
3. Ingurunea: aldapa handia. Koltxoneta handi bat, zaldian
(potroan) bermatuta. Koltxoneta gainean sare bat zabalduta,
koltxonetan lotuta eta zaldiko hanketan. Lurrean eta zaldiaren
hanka inguruan koltxonetak ipini, segurtasun gisa. Zapaitik soka
bat zintzilik jarri.
4. Ingurunea: rokodromoa. Rokodromoko presak behean ipini,
erraz iristeko bezala. Bestela horma-barrak erabili eta bertan
gometxak ipini.
5. Ingurunea: soka. Zapaitik soka bat zintzilikatu. Sokan
korapiloak egin. Lurrean koltxoneta bat ipini segurtasun gisa.
6. Ingurunea: bi soka horizontal. Horma-barretatik zutabe batera
soka bat lotu.
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

Borobilean eseri eta galdetu:
Nork egin du zerbait berria?
Konpromisoak bete al dituzue?

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Erronka berriei aurre eginten saitu.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea izango da. Batez ere inguruneen segurtasunean ipini fokua. Baita haur
bakoitzaren abilezia eta motibazioak.

Main Characters:

Adierazpen
a (A)

MATERIALA
23 gurpil, 7 soka, eskala 1, 2 potro, plinton 1, 2 koltxoneta handi, 9 koltxoneta, goma
espumazko modulu 1.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

AGURRAREN
UNEA

Azaldu haurrei ingurune desberdinetan esperimentatzen ibiliko garela.
Garrantzitsua da jolasteko arauak zehaztea: minik ezin da eman, saiatu
gune guztietatik pasatzen eta laguntza behar baduzue taldekideei
eskatzen
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera espazioan
mugitzen utzi. Bakoitzak esperimentatzeko zer egin dezakeen
ingurune bakoitzean.
Garapena:
1. Ingurunea: gurpilen piramidea. 4 ilara gurpil, beraien artean lotuta
eta horma-barrari lotuta.
2. Ingurunea: Indiana Jones. Soka bat zapaietik zintzilik. Plinton bat,
bertara igotzeko aukera izateko. Segurtasun gisa, goma espumazko
modulu bat ipini plinton eta lur artean. Baita 2 koltxoneta ere.
Koltxoneta bat plinton eta lur artean (diagonala egiten).
3. Ingurunea: aldapa handia. Koltxoneta handi bat, zaldian (potroan)
bermatuta. Koltxoneta gainean sare bat zabalduta, koltxonetan lotuta
eta zaldiko hanketan. Lurrean eta zaldiaren hanka inguruan
koltxonetak ipini, segurtasun gisa. Zapaitik soka bat zintzilik jarri.
4. Ingurunea: rokodromoa. Rokodromoko presak behean ipini, erraz
iristeko bezala. Bestela horma-barrak erabili eta bertan gometxak
ipini.(2 ingurune berdin)
5. Ingurunea: soka. Zapaitik soka bat zintzilikatu. Sokan korapiloak
egin. Lurrean koltxoneta bat ipini segurtasun gisa.
6. Ingurunea: bi soka horizontal. Horma-barratik zutabe batera soka
bat lotu.
7. Ingurunea: 2 soka horizontal. Horma-barratik zutabera bi soka
zintzilikatu parareloki eta horizontal.
8. Ingurunea: gurpilen zutabea. Soka batetik zintzilik gurpilak lotu.
9. Ingurunea: eskala.
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

Borobilean eseri eta galdetu:
Ingurune berriak gustatu al zaizkizue? zergatik?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

URTARRILA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Eskalatzeko-igotzeko abileziak garatu, kulunka eta zintzilikatzeak garatu,
norbanakoaren aukera eta mugak kontutan hartuta.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Jolas librea izango da. Batez ere inguruneen segurtasunean ipini fokua. Baita haur
bakoitzaren abilezia eta motibazioak.

Main Characters:
MATERIALA

23 gurpil, 7 soka, eskala 1, 2 potro, plinton 1, 2 koltxoneta handi, 9 koltxoneta, goma
espumazko modulu 1.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
Azaldu haurrei ingurune desberdinetan esperimentatzen ibiliko
garela.
TOPAKETA
Garrantzitsua da jolasteko arauak zehaztea: minik ezin da eman,
UNEA
TOPAKETA UNEAsaiatu gune guztietatik pasatzen eta laguntza behar baduzue
taldekideei eskatzen
Hasiera: guztiak borobilean eserita hasiko dira.
Helburua: beraien nahien, aukeren eta mugen arabera
EZAGUTZA
espazioan mugitzen utzi. Bakoitzak esperimentatzeko zer egin
ERAIKITZEKO
UNEA TOPAKETA UNEAdezakeen ingurune bakoitzean.
Garapena: ingurune berberak. Lekuz aldatu eta aldagai txikiak
sartu. Soka bat beharrean bi, altuerak etab.
1. Ingurunea: gurpilen piramidea. 4 ilara gurpil, beraien artean
lotuta eta horma-barretara lotuta.
2. Ingurunea: Indiana Jones. Soka bat zapaietik zintzilik. Plinton
bat, bertara igotzeko aukera izateko. Segurtasun gisa, goma
espumazko modulu bat ipini plinton eta lur artean. Baita 2
koltxoneta ere. Koltxoneta bat plinton eta lur artean (diagonala
egiten).

3. Ingurunea: aldapa handia. Koltxoneta handi bat, zaldian
(potroan) bermatuta. Koltxoneta gainean sare bat zabalduta,
koltxonetan lotuta eta zaldiko hanketan. Lurrean eta zaldiaren
TOPAKETA UNEAhanka inguruan koltxonetak ipini, segurtasun gisa. Zapaitik soka
bat zintzilik jarri.
4. Ingurunea: rokodromoa. Rokodromoko presak behean ipini,
erraz iristeko bezala. Bestela horma-barratik erabili eta bertan
gometxak ipini.(2 ingurune berdin)
5. Ingurunea: soka. Zapaitik soka bat zintzilikatu. Sokan
korapiloak egin. Lurrean koltxoneta bat ipini segurtasun gisa.
6. Ingurunea: bi soka horizontal. Horma-barratik zutabe batera
soka bat lotu.
7. Ingurunea: 2 soka horizontal. Horma-barratik zutabera bi soka
zintzilikatu parareloki eta horizontal.
8. Ingurunea: gurpilen zutabea. Soka batetik zintzilik gurpilak
lotu.
9. Ingurunea: eskala.
Amaiera: egin saioaren erdian tarte bat, ura edateko. Ondoren
jarraitu jolasten. 40 minutu inguru utzi libreki jolasten.

AGURRAREN
UNEA

Borobilean eseri eta galdetu:
Nola sentitu zarete gaur saioan?
Kontuz ibili al zarete?

