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LA

Bost urte eta erdi igaro dira Deba Bailarako Udaletako euskara eta kirol zerbitzuek KIROEUSKARAZ programa martxan jarri genuenetik.

Bi arlo nagusitan jardun dugu harrezkeroztik lanean, entrenatzaile eta monitoreak euskaraz
prestatzeko ikastaroak antolatzen, alde batetik; eta euskarazko kirol materiala sortzen, bestetik.
Lehenengo arloari dagokionez, 25 bat ikastaro eman ditugu orain arteko urteetan eta aurten Udako Kirol Eskola ere izango dugu, bigarren aldiz. Proiektu berri honetan bailarako eta Euskal
Herri osoko kirolari, entrenatzaile eta kirol adituak bildu nahi genituzke urtez urte, giro atseginean
euskara eta kirol prestakuntza uztartu ahal izateko.
Material prestakuntza arloan, berriz, Futbol entrenatzailea eta Kirol entrenamenduaren oinarriak liburuei, material oinarrizkoagoarekin eman nahi izan genien jarraipena eta hala hasi ginen
argitaratzen Entrenatzaile eta irakasleentzako fitxa didaktikoak. 1998 urtean argitaratu dugunarekin
dagoeneko zortzi kirol desberdinetakoak kaleratu ditugu: eskubaloia, saskibaloia, rugbia, atletismoa, futbola, igeriketa, judoa eta karatea; kirol hauei beroketari buruzko fitxak gehitu behar zaizkie. Material sorkuntzako lana osatuz joateko, beste hainbat kirolen fitxak prestatzen hasiak gara:
tenisa, patinajea, disko hegalaria etab.
Amaitzeko, material hauek argitaratzea ahalbideratzen dutenak eskertu nahiko genituzke:
alde batetik, beren dirulaguntza ematen duten entitateak, eta bestetik fitxen prestaketan, zuzenketan, maketazioan, eta abarretan jardun dutenak.
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HISTORIA
historikoak

Historiaren hasiera-hasieratik izan dugu igeriketaren
aztarnen berri. Pentsa daiteke animaliei ikasita sortu
zela. Hasiera hartan onuragarria eta behar-beharrezkoa
izan zen eta ez zen kirola izan.
Bestalde, igeriketa oso funtzio garrantzitsua izan da
elikagaiak aurkitzeko nahiz urak dituen oztopoak
gainditzeko. Bainuaren eragin osasungarriak eta
higienikoak ere lagundu egin du igeriketa zer den
jakiten.
Egiptoko

kultura

Egiptoko kulturaren garaiko igeriketak garbi asko
erakutsi digu zer nolakoa zen Nilo ibaiaren ustiatzea;
beharrezkoa omen zen haien segurtasunean, eta ez
da harritzekoa urarekin denbora pasan aritzea.
Hortaz, denborapasako jarduna izateaz gain, igeriketa
beharrezkoa zen uretara erori edo ontzi bat
hondoratuz gero.
Zenbait dokumenturen arabera, erregeen odoleko
printze eta printsesak behartuta zeuden igeri egiten
ikastera.

Zenbait grafiko ere aurkitu dituzte; igerilariak
krol praktikatzen. Nolanahi ere, krol ez da igeri
egiteko era naturala. Hortaz, esan dezakegu igeri
egiten irakasten zutela.
Grezia eta Erroma
Grekoek igeriketa ibai eta itsasertzeko uretan
praktikatzen zuten. Marrazki eta baxuerliebe
ugariren bidez jakin izan dugu horren berri.
Izan ere, gurasoen betebeharra zen haurrei igeri
egiten irakastea, haien segurtasuna ziurtatzeko.
Orain gutxi Paestum-en aurkitutako marrazki
batean plataforma handi batetik egindako
"Aingeruaren jauzia" agertzen zaigu.
Grezian nahiz Erroman, antzinako bi gizarte
esklabistarik garrantzitsuenetan, denborapasa
iharduera ezagunena izan zen igeriketa.
"Colymbethra" (igerilekua) gimnasio bateko
zatirik garrantzitsuena zen.
Igeriketa txapelketak ez ziren antzinako
Joko Olinpikoetan sartu, joko eremutik
gertu urik ez zegoelako edo, agian.

«

«

Aurrekari
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HISTORIA
feudalean

Gizonezkoen artean igeriketa oso garrantzitsua zen
"7 trebetasuanak" izeneko ariketa sistemaren barnean.
Geroago, arrazoi moralak zirela eta jarraitu egin zioten
igeriketa jarduerari estu-estu, gorputza agerian, biluzik
eramatearekin lotzen baitzuten.

Humanismoaren

aroa

Aurrerapenak gizarte mailan sortutako eskakizunei
aurre egin ahal izateko, XV. mende bukaeran
garrantzia ematen hasi zitzaion gizaki baikorra
energiaz betea izateari.
XVI. mende bukaeran, askoz hedapen handiagoa
izan zuen igeriketak, gogortzeko eta entrenatzeko
hartzen baitzuten. Rousseaw, Locke, Basedow,
Salzman eta Guts Muths izan ere mugimendu
honen bultzatzailerik handienak.

Johann Christoph Guth Muthas-en iharduera
pedagogikoak indar handia izan zuen XVII
mendearen amaieran Alemanian.
Shnepfenthalen
igeriketaren
garapenean. "Gimnastik fur die Jugend" izeneko
lanaren barnean igeriketako abilezia eta
trebeziei buruzko gaiak landu zituen. 1798an
"Kleines lehruuch del schwimmkunst zum
selbstunlerrich" k izenburuko entrenamendu
metodoa idatzi zuen.
Gizabanakoaren heziketa n igeriketa funtsezko
osagaia izatea nahi zuen Guth Mutsh-ek.
Aro modernora arte ez da igeriketa berari
buruzko eskulibururik sortu; 1913. urtean Nicolas
Wynman-ek Colymbetes idatzi zuen.
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Igeriketaren garapena kirol moduan
XIX. mendearen amaieran Inglaterra, industrialki
herrialderik garatuena izanik, kirol modernoen aberria
bihurtu zen.
XX. mendearen hasieran FINA (Igeriketa Amateurraren
Nazioarteko Federazioa) sortu zen Londresen 1908.urtean
eta hasiera batean 10 elkarte nazionalek osatu zuten.
Gaur egun 100ek baino gehiagok osatzen dute eta
elkarte hauek arduratzen dira dauden lau modalitateez:
Igeriketa, Saltoak, Waterpolo eta Igeriketa Sinkronizatua.
igeriketa 1896.urtean Joko Olinpikoen programan sartu
zen eta 1858ean Australiarrek 440 yarda izeneko mundu
mailako txapelketa antolatu zuten.

1953.ean Bular eta Tximeleta estiloen araudiak
banandu ziren.
1964ko Joko Olinpikoetan ofizial bihurtu zen
banakako estiloen froga.
FINAk urteetan zehar frogen programa handitu
du. Gaur egun igeriketako frogen programa
olinpikoa honelakoa da:

1900ean Joko Olinpikoetako proben barnean Bizkar
modalitatea sartu zen.
1904.urtean San Luiseko Joko Olinpikoetan Krol-a estilorik
azkarrena definitu zen.
1924.ean Parisko Olinpiadan igerilari australiar eta estatu
batuarren nagusitasuna nabarmendu zen; John
Weissmuller "Tarzan" ospetsuaren irudia ere nabarmendu
zen.
Estocolmoko Olinpiadan emakumezkoen igeriketa sartu
zen.

«

«

A URKIBIDEA

HISTORIA
Igeriketa Euskal Herrian
Igeriketaren egoeraren irizpidetzat emaitzak hartuz
gero, euskal igeriketarako 1984, 1986 urteak oparoak
izan dira zenbait igerilari, Arri Garmendia eta Ricardo
Aldabe, olinpiko izatera iritsi baitziren. Urte haietan
klub aipagarrienak hauek ziren: besteak beste,
Anaitasuna Nafarroan, Mitxelin Gipuzkoan, Judizmendi
Araban eta Landatxueta Bizkaian. Urte haietan, Ipar
eta Hegoaldeko federazioen artean elkarlanean,
zenbait lehiaketa antolatu zituzten.
Ondorengo urteak emaitza aldetik hain aipagarriak
ez badira ere, igo egin da igeria maiztasunez
praktikatzen dutenen kopurua, piszina eta instalazio
eskaintza nabarmen ugaritzearen ondorioz.

Dena den, badirudi azken urte hauetan
berrindartzen ari dela lehiaketako igeriketa
bitartekoak jartzen ari direlako, eta era berean
goi mailako igerilariek Gasteizen beken bidez
entrenatu eta ikasteko aukera dutelako. Egun
gorantz doan kluba Askartza Claret da eta
kuantitatiboki Gipuzkoan 22, Bizkaian 18, Araban
6 eta Nafarroan 15 klub daude igeriketaren
inguruan murgiltzen direnak. Halaber; eskolarteko
lehiaketan 2.000 inguru igerilarik fitxa dute Euskal
Autonomia Erkidegoan.

Lehiaketako igeriketa nabarmen jaitsi da. Izan ere
espazio aldetik txiki geratu da, eskaera soziala igo egin
delako eta igerilekuko kaleak mugatuak direlako.
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IGERIKETAREN OINARRIZKO ARAUDIA
arautegia

Lehiaketa igerilekuek neurri hauek bete behar dituzte,
igerilekuan lortutako emaitzak baliozkoak izan daitezen.
Luzera: 50 eta 25 m
Zabalera: 21m
Sakonera: gutxienez metro bat
Kaleak: 2 m-ko zabalera duten zortzi kale.
Igerilekuek elementu eta ezaugarri
hornituta egon behar dute.

hauez

Kortxo ilarak: Igerilekua kaleetan banatzen du.
Plastiko edo kortxoz osaturik dago. Azken 5
metroetan kortxo ilara kolore ezberdinekoa da.
Irteera plataforma: Material egonkor eta ez
labainkorraz osatua dago. Plataforma honek
euskarria izan behar du, igerilariak euskarri horri
heltzeko bizkar estiloaren irteeran.

Itzulibuelten adierazgarria: Bizkar estiloko
igerilariek itzulibuelta ematen hasteko
seinalea da. Igerilekuaren zabalera alde
batetik bestera zeharkatuko duen eta ur
azaletik 1'80m-ra dagoen sokaren bidez
adieraziko da.
Irteera txarreko adierazgarria: kale guztiak
zeharkatuko ditu irteeratik 15m-ra eta ur
azaletik 1'20 m-ra egongo da. Euskarri sendo
batzuetara itsatsirik egongo den arren,
mekanismo baten bidez erraz askatuko da.
Urpeko adierazgarria: kaleak ur azpitik
seinalizatzen ditu. Gehienetan, kolore ilunez
margotuak eta erdialdean daude.
Uraren tenperatura: ez da izango 26" C
baino txikiagoa. Txapelketak irauten duen
bitartean urak maila konstantea du, zurrunbilorik gabe.
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Irteerak

Estiloei buruzko

Estilo librea, bular eta tximeleta estiloetan irteera,
salto batez egingo da. Epaileak txistu luze bat egiten
duenean igerilariak irteera plataformaren atzealdera
igoko dira. irteeretako epaileak prest esatean, irteteko
jarrera hartuko dute eta igerilari guztiak geldirik
daudenean irteerako epaileak pistola, txistua, ....joko
du eta irteera eman.

Estilo Librea

Bizkar estiloan eta estiloetako erreleboetan uretatik
irtengo dute. Epailearen txistu luzearekin uretan
sartuko dira eta irteteko jarrera hartuko dute. Igerilari
guztiek irteteko jarrera hartzen dutenean prest esango
du eta denak geldirik daudenean, irteerako epaileak
irteera emango du.

Bizkar estiloa

Irteera faltsuak
Lehenengo irteera faltsuan irteteko seinalea eman
aurretik irtetea ezinezkoa dela adieraziko die irteerako
epaileak igerilariei. Horren ondoren seinalea eman
aurretik irteten den igerilaria kanporatu egingo dute.
Hala ere, irteteko seinalea kanporaketa egin aurretik
entzun bada, txapelketak aurrera jarraituko du eta
bukaeran kanporatuko dira igerilariak.

arautegia

Estilo honetako froga batean igerilariak, banakako
edo taldeko estiloetan izan ezik, edozein estilotan
igeri egin dezake. Estilo librea bizkar, bular edo
tximeleta estiloa ez den edozein estilori deitzen zaio.
Igerilariek itzulibueltetan eta helmuga n edozein
gorputz atalekin ukitu behar du pareta.

Igerilariek irteteko jarreran irteerako euskarriari eutsi
behar diote. Behatzak barne, uraren azpian egon
behar dute oinek.
Igerilariek irteera eta itzulibuelten ondoren paretaren
laguntzaz hartuko du bulkada eta ezingo du 15m
baino gehiago igeri egin ur azpian. Itzulibuelten
ondoren igerilariak pareta gorputzaren edozein
atalekin ukitu behar du. Lasterketaren amaieran
pareta bizkarrez dagoela ukitu behar du igerilariak.
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TEKNIKARI BURUZKO ZENBAIT XEHETASUN
Sarrera
Teknikaren bidez, urak sortzen duen erresistentziari
aurre egitea lortu nahi da, esfortzurik txikienaz
errendimendutik handiena lortzeko. Horretarako, arreta
berezia eskainiko zaie gorputzaren jarrerari eta
norabideari.

Itzulibuelten adierazgarria: Bizkar estiloko
igerilariek itzulibuelta ematen hasteko
seinalea da. Igerilekuaren zabalera alde
batetik bestera zeharkatuko duen eta ur
azaletik 1'80 m-ra dagoen sokaren bidez
adieraziko da.

Estiloak

Irteera txarreko adierazgarria: kale guztiak
zeharkatuko ditu irteeratik 15 m-ra eta ur
azaletik 1'20 m-ra egongo da. Euskarri sendo
batzuetara itsatsirik egongo den arren,
mekanismo baten bidez erraz askatuko da.
Urpeko adierazgarria: kaleak ur azpitik
seinalizatzen ditu. Gehienetan, kolore ilunez
margotuak eta erdialdean daude.

2. Bizkar
3.Bular.
4. Tximeleta.

Uraren tenperatura: ez da izango 26" C
baino txikiagoa. Txapelketak irauten duen
bitartean urak maila berdina du, zurrunbilorik gabe.
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Estiloei

Estilo librea, bular eta tximeleta estiloetan irteera,
salto batez egingo da. Epaileak txistu luze bat egiten
duenean igerilariak irteera plataformaren atzealdera
igoko dira. irteeretako epaileak prest esatean, irteteko
jarrera hartuko dute eta igerilari guztiak geldirik
daudenean irteerako epaileak pistola, txistua, ...joko
du eta irteera eman.

Estilo Librea

Bizkar estiloan eta estiloetako erreleboetan uretatik
irtengo dute. Epailearen txistu luzearekin uretan
sartuko dira eta irteteko jarrera hartuko dute. Igerilari
guztiek irteteko jarrera hartzen dutenean prest esango
du eta denak geldirik daudenean, irteerako epaileak
irteera emango du.

Bizkar estiloa

Irteera faltsuak
Lehenengo irteera faltsuan irteteko seinalea eman
aurretik irtetea ezinezkoa dela adieraziko die irteerako
epaileak igerilariei. Horren ondoren seinalea eman
aurretik irteten den igerilaria kanporatu egingo dute.
Hala ere, irteteko seinalea kanporaketa egin aurretik
entzun bada, txapelketak aurrera jarraituko du eta
bukaeran kanporatuko dira igerilariak.

buruzko

arautegia

Estilo honetako froga batean igerilariak, banakako
edo taldeko estiloetan izan ezik, edozein estilotan
igeri egin dezake. Estilo librea bizkar, bular edo
tximeleta estiloa ez den edozein estilori deitzen zaio.
Igerilariek itzulibueltetan eta helmugan edozein
gorputz atalekin ukitu behar du pareta.

Igerilariek irteteko jarreran irteerako euskarriari eutsi
behar diote. Behatzak barne, uraren azpian egon
behar dute oinek.
Igerilariek irteera eta itzulibuelten ondoren paretaren
laguntzaz hartuko du inpultsoa eta ezingo du 15m
baino gehiago igeri egin ur azpian. itzulibuelten
ondoren igerilariak pareta gorputzaren edozein
atalekin ukitu behar du. Lasterketaren amaieran
pareta bizkarrez dagoela ukitu behar du igerilariak.
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A URKIBIDEA

TEKNIKARI BURUZKO ZENBAIT XEHETASUN
KROL ESTILOA

«

«

A URKIBIDEA

TEKNIKARI BURUZKO ZENBAIT XEHETASUN

«

«

A URKIBIDEA

TEKNIKARI BURUZKO ZENBAIT XEHETASUN

4 estiloetan ematen diren aspektu bateratuak
1, Gorputzaren jarrera.
2. Besoen mugimendua.
3. Hanken mugimendua.
4. Arnasketa.
5. Koordinazioa. Horiek guztiak batu eta estiloen osotasuna izango dugu.
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GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
PASATU PASATU!

IGERILEKUA HUTSIK ALA BETETA?

Antolaketa: Borobilean, elkarri baloia pasatu.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Baloia pasatu aurretik izena ozenki esan.
Kontuan hartu beharrekoak: Izenak.
Materiala: Baloi bat.
Aldagaiak:
Baloia pasatzen duen pertsonaren izena
esan ondoren, pasatu.

Antolaketa: Talde erdia materiala ateratzen
barruan eta beste erdia inguruan, materiala
lehorrean bere lekura itzultzen. 2' pasatu
ondoren, txistua jo eta ateratako materiala
zenbatu, eta eremuz aldatuko da.
Eremua: Igerileku txikia eta ingurua.
Arauak:
Materiala igerileku ertzean utzi.
Txistuaz jaurtiketa amaitu.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Betikoa eta jolasekoa.
Aldagaiak:
Denbora.
Taldekide-kopurua.
Materiala.

«
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Aipatutako bi ariketak batera.
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URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
ZIPRIZTINAK

TRASTE BILTZEA

Antolaketa: Igerilekua bitan banatu eta ea zein
taldek zipriztintzen duen gehien.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar ukitu gabe.

Antolaketa: Eremu jakin batean, talde
bakoitzak ahalik eta azkarren eta ahalik eta
material gehien biltzea.
Eremua: Igerileku txikian.
Arauak: Debekatuta dago besteei materiala
eskutik kentzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Betikoa eta jolasekoa.
Aldagaiak: Objektu bakoitza leku jakin batean
uztea.

Besteen eremura pasatu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Betikoa eta jolasekoa.
Aldagaiak:
Binaka
zipriztintzea.

Gorputz-atal

gabe.
jakinez.
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Materialik
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GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
TO BOSTEKOA !

ARIKETA

Antolaketa: Igerilekuan zehar ahalik eta kide
gehienei bostekoa ematea 30”-z.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Aginduak betetzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Mugimenduen
askatasuna eta kokalekua.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Ukitzeko edo jotzeko puntua: sorbalda,
ipurdia, ...

Antolaketa: Igerilekuan zehar desplazamendu
zuzenduak : Igerilekuko lekua, gauza...jakin
bat ukitzea, pertsona jakin bat ukitzea.
Binaka, hirunaka, ... biltzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Aginduak betetzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugitzeko
askatasuna.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak: Mugitzeko erritmoa, moduak, ...

Norabidea:

moduak:
aurrera,

oinez,

korrika,

...

atzera.
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Mugitzeko
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URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
BALDE ERRELEBOA

OSTIKALARI

Antolaketa: Baldea igerilekuaren ertz batean sartu
eta bestetik atera behar da urez beteta. Igerilekuan
ertzen batean egongo den txanoa ahalik eta
azkarren betetzea da helburua.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Txanda
errespetatzea.

Antolaketa: Igerileku ertzean eseri, urari
ostikoak eman; eta denen artean uhin asko
sortzea.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Elkar ukitu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugitzeko
askatasuna.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Bikote batek oinekin uretan marraztu,
besteak asmatu.

Itzuleran

igerilekua

zeharkatu.

Kontuan hartu beharrekoak: Mugitzeko
askatasuna.
Materiala: Bi talde. Txano eta balde bana.
Aldagaiak:
Mugitzeko
moduak.

Besoekin berdin. Aurpegia
ingurukoak
zipriztindu.

busti,

Lekukoa balde bat izan ordez beste
edozein

objetu

izan

daiteke.

Lekukoaren eramaile kopurua ere alda
daiteke.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
ZUZENDUAK

«

«

ARIKETA

Antolaketa:
eskaileretatik
jaistean:
Gorputza hormatik urrundu, hurbildu.
Esku bat askatu: agur egin, albokoak
zipriztindu, bostekoa eman ezker eta
eskubiarekin.
Gorputza jaitsi/igo.
Gorputzaren atalak uretatik ateratzea:
ezkerreko belauna, ipurdia, ...
Ostikoak eman urari.
Korrika egin (oinen mugim.)
Txalo azkarra.
Banaka eskaileretatik jaitsi eta ertzari
eutsiz igerilekua zeharkatu.
Eremua: Igerileku handia, ertza, heldulekua.
Arauak:
Elkarren artean distantzia utzi.
Aginduak
bete.
Kontuan hartu beharrekoak: Noraino sartzen
duten gorputza. Esku aldaketa. Mugimenduen
askatasuna.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Bikoteka esku-aldaketa biak batera egitea
era
koordinatuan.
Norabide ezberdinetan
joan elkarrekin
gurutzatuz.
Binaka, hirunaka, ...

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
HARRAPATZAILEA

AURPEGIA

Aurpegia eta uraren arteko tartea.
Materiala: Pull-boy bat.
Aldagaiak:
Pull-boy kopurua.
Desplazatzeko

modua.

Gorputz-atalak
izateko.

ukitzea,

GARBITU

Antolaketa: Norberak bere aurpegia busti,
kidearena, irakaslearena, ... Gertutik, urrutitik,
kontaktuarekin eta kontakturik gabe.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Elkarri minik egin gabe, errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Beldurra, ausardia, erreakzioak ...
Aurpegiko
tentsioa.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak: Zenbait materialez.

harrapatua

«

«

PULL-BOY

Antolaketa:
Harrapatzaileak
pull-boy batekin
kideren bat ukitzea iztarrean eta hura
harrapatzaile
bihurtzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Pull-boyarekin ukitu egin behar da, ez
jaurti.
Kontuan hartu beharrekoak:
Belauna ukitzeko gerriaren makurtze
maila.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
ARRANTZALEAK

PUTZ PON ERRELEBOAK

Antolaketa: Urperatutako materiala biltzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar ukitu gabe.
Objetuak banaka ateratzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Aurpegia, ahoa
eta uraren arteko tartea.

Antolaketa: Lekukoa pin-pong-eko pilota izango
da. Igerilekuaren 3 metro mugatu eta pilotari
putz egin.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak.
Pilota eskuez ukitu gabe.

Talde

bakoitzari

materiala

mugatu.

Gerria
Kontuan

makurtuta.

Ilarak
errespetatzea.
hartu beharrekoak:
Arauak.
Aurpegia eta

uraren arteko tartea.

Arnasketa
Materiala:
Talde
bakoitzarentzat
pilota bana.
Aldagaiak:
Hainbat material arin.
Taldekide

ping-pong-eko

kopurua.

Distantzia.
Gorputzaren

posizioa.

«

«

Materiala: Urpera
daitekeen materiala.
Aldagaiak:
Bikoteko partaide batek ezkutatu
besteak bildu.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
ZUBI AZPITIK PASATU

KONTROLA

Antolaketa: Igerilekuan zehar ibili eta
kidearekin topo egitean goitik behera gorputz
osoa miatzea elkarri.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Oinak bereziki miatzea.
Elkarri minik eman gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Aurpegia eta
uraren arteko tartea.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Arakatuko duten kidea posizio
guztietan.
Oinazpian materiala jarri eta materiala
biltzea.
Mugitzeko,

topo

egiteko

erak.

Antolaketa: Zenbait altuera jarritako goma azpitik
pasatzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Goma goitik behera jaistea.
Gorputzaren ahalik eta zatirik
urperatzea.
Kontuan

Txanda
errespetatzea.
hartu beharrekoak:
Gorputzaren urperatze

Arauak.
Materiala: Goma
Aldagaiak:
Gainetik

handiena

maila.

bat.
pasatu.

Era guztietara pasatu.
Binaka,

hirunaka, ...

«

«

"STOP"

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
TXORABIOAK

ZAPO LASTERKETA

Antolaketa: Banaka igerilekuan zehar txalo bat
entzutean aurrerantz, gorputza botatzea
(marrazkian bezala), bi txalo entzutean
atzerantz eta hiru txalo entzutean nahi den
bezala.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar ukitu gabe, eta elkarri trabarik
egin gabe.

Antolaketa: Zapoen modura desplazatzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar trabarik ez egitea.

Txorabiatu
Kontuan

aurretik

begiratzea.

Bakoitzak

bere

eremua

errespetatzea.

Une batez bi oinak lurretik altxatzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Mugimenduen
askatasuna eta gorputzaren urperatze maila.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Materialaren
laguntza.

Txorabiatzean arnasari eustea.
hartu beharrekoak:
Mugimenduen
askatasuna.

Urperatze maila.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Txalo gehiago bakoitzari
mugimenduak
gehituz.
Kide kopurua.
Erortzeko gorputz
jotea.

«

«

Txalo

jarrerak.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUMENA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
GARRAIATZAILEAK

RODEO SURF

Antolaketa: Bikoteka eta txandatuz, batak
bestea buruz gora eta behera eramatea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Helduleku segurutik heldu.

Antolaketa: Taularen gainean eseri, etzan zutik...
bakoitzak
esperimentatzea.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkarri trabarik ez egitea.

Kidearen gorputza ez urperatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Beldurra, ausardia,
erreakzioak...
gorputzaren
tentsioa
Oinen posizioa urarekiko.
Materiala:
Gorputza.
Aldagaiak:
Talde kopurua gehitu.

Bi oinak lurretik altxatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Beldurra, ausardia,
erreakzioak...
gorputzaren
tentsioa.
Materiala: Taulak.
Aldagaiak:
Berdina, baina kortxoa jantzita.

Etzanda
mugituz

aldatu.

doanak beheko
lagundu.

Kide

eta

Zenbait
atalak

Materiala

material-kopurua.
materialez.
gorputz

ataletan

«

«

Heldulekua

jarriz.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
URETARA ETA INGURUNERA MOLDATZEA ETA OINARRIZKO TREBETASUNAK
ARIKETA

ZUZENDUAK

Antolaketa: Ertzari helduta posizio bertikalean eta
horizontalean:
Norberak bere aurpegia busti eta
uretara sartzea.
Lekuan bertan
zipriztintzea.

ingurukoak

Gorputza mugitu: gora-behera, atze
aurre, ezker-eskubi, birak eman...
Jarrera horizontalean desplazatu
eskuez ertzari helduta.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar

bi

errespetatzea.

Ilara
errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugitzeko
erraztasuna. Beldurra, ausardia, erreakzio
ezberdinak...
gorputzaren
tentsioa.
Aginduak
betetzea.
Materiala: Kortxo bana.
Aldagaiak:
Material bidez laguntzea (baloi, flotagailu,
ohol bidez)
itxita.

Arnasa hartu eta botaz.

«

«

Begiak

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Oinen Mugimendua
- Paseoa

- Ostikada

Antolaketa: Ikasle bakoitzak kortxo bana jantzi
eta luzera bat egin.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Eskuak eta besoak geldirik, bakoitzak
nahi dituen tokian eraman.
Kontuan hartu beharrekoak: Ikasle bakoitzak nola
mugitzen dituen zango eta oinak.
Materiala: Kortxo bana.
Aldaerak:
Besoen posizioa zehaztu: gorputzean
zehar, aurrean, ...
Buruaren posizioa
sartu-atera, ...

zehaztu:

kanpoan,

Antolaketa: Haur guztia k zutik irakaslearen
aurrean, ilaran nahiz borobilean.
Eremua: Putzutik kanpo.
Arauak: Irakasleak egiten duena berdin berdin
errepikatu 8 aldiz.
Irakaslearen egin beharra: Krol-eko ostikada egin
lehenik hanka batez eta gero besteaz.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendua
izterretik jaiotzen dela eta ez belaunetik.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Orekari eusteko sostengatzeko zerbait
izatea: horma, baranda...

Oinen mugimendua zehaztu: uretatik
atera gabe, zipriztin asko ateraz, ...

Binaka, batek egin eta besteak
zuzenketak egin, elkarri komentatu.

Bakoitzak nahi duen erara.

Eskua mugitzen ari den izterrean jarrita
mugimendua egin, izterraren
mugimenduaren
kontzientzia
hartzeko.

Lehiaketa

modura.

«

«

Denbora jakin bat jarriz

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Hanka kolpea hankei eraginez

-

Antolaketa: Lurrean erdi etzanda.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Irakasleak egiten duena errepikatu.
Irakaslearen egitekoa: Lurrean erdi etzanik krol
estiloko ostikada egin.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendua lurretik
jaiotzen dela eta ez belaunetik.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:

Antolaketa: Igerileku ertzean eserita, krc. oinen
mugimendua
egin.
Eremua: Putzu txikia.
Arauak:
Nork bere mugimenduetan meta jartzea.

mahai

Suediar

erako

batean
jarleku

sostengatuz.
baten

gainean.

Igerilekuaren

ertzean

esertzea.

Kontuan hartu beharrekoak: Belaunen eta
izterraren flexio luzaketa.
Oinak uretatik ez ateratzea.
Mugimendua aldakatik sortzea.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Esperimentatzen utzi, zangoak, oinak era
askotan mugitu, sentsazio ugari jasoz.
Igerileku

ertzean

ahozpez jarrita sabela

apoiatuz.

«

«

Enborra

Plisti-Plasta

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Oinak uretatik ez ateratzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Gorputza horizontal dagoela.
Arauak
betetzea.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Gorputza igerilekuaren ertzean oinak ur
barnean.

- Ostikalaria eta managerra
Antolaketa: Binaka, batek goian aipaturiko ariketa
egin eta bestea zutik oin-belaun parean besoak
jarriz ur azalean.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Zutik dagoenak ostikatzailea animatu eta
Kontuan

zuzenketak
egitea.
hartu beharrekoak:
Ostikatzaileak: zenbateko

flexio

luzaketa

egin behar duen oinak uretatik atera ez
dakizkion.
Managerrak:
Belaunen eta izterraren flexio
luzaketa.
Oinak

uretatik ez ateratzea.

Mugimendua

aldakatik

sortzea.

Gorputza horizontal egotea.
Irakasleak: managerren eginkizuna.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Igerileku ertzari heldu ordez taula bati
helduta egitea.

«

«

- Ariketa
Antolaketa: Besoak luzaturik igerilekuaren ertzari
heldu eta gorputza lurrarekiko paraleloan izanik
krol-eko ostikada behin eta berriz errepikatu.
Eremua: Putzu txikia.
Arauak:
Izterrak belaunarekin batera mugitzea.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

- Zabor bilketa

oztopatzea.
Kontuan

Oinez doazenak erritmo lasaian mugitzea.
hartu beharrekoak:
Belaunen eta izterraren flexio luzaketa.
Oinak uretatik ez ateratzea.
Mugimendua
Gorputza

aldakatik

horizontal

Materiala: Gorputza.
Aldaerak:
Zutik dagoenak

sortzea.
egotea.

etzanda

sabeletik

helduz

Etzanda

dagoenak

gerritik

helduta.

dagoena

mantentzen
zutik

du.

dagoenari

Antolaketa: Bikoteez osaturiko bi talde, aurreko
ariketako posizioa mantenduaz. Igerilekua baloiez
betea eta alde bakoitzean saski bana jarriko da.
Denbora mugatu batean zein taldek baloi gehien
berreskuratzen dituen neurtuko da.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Baloiak horizontalean doan kidearen
besoartean eraman behar ditu.
Aldi bakoitzean baloi bakar bat
garraiatuko du.
Aldiro, bikotearen papera txandakatu
egingo da.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak betetzea.
Materiala: Baloiak eta bi saski.
Aldaerak:
Baloien ordez, flotatzen duen edozein
materialekin
egitea.
Desplazatzeko
gorputzaren
aldatu daitezke.

posizioak

Talde bakoitzak objetu jakin eta kopuru
jakinak jasotzea; lehenengo bukatzen
duen taldeak irabazten du.

«

«

Antolaketa: Bikoteka elkarri eskutik helduaz bata
zutik eta bestea ahozpez etzanda. Zutik dagoenak
etzanda dagoenari irristatzen laguntzen dion
bitartean, besteak krol-eko ostikada egingo du.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Bikoteen artean elkar ez ukitzea,

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Antolaketa: Taldea igerilekuaren ertzari helduta
dagoela irakasleak daraman kanaberari helduz
banan banan, igerilekua alde batetik bestera
zeharkatu krol-eko oinen mugimendua eginez.
Eremua: Igeri leku handia.
Arauak:
Lerroan elkar errespetatzea.
Ertzari helduta dauden bitartean igerileku
txikian ikasitakoa praktikatzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Besoak luzaturik, eustea makilari.
Oinen mugimendua behatu-zuzendu.
Materiala:
Kanabera.
Aldaerak:
Kortxozko flotagailua gerri bueltan duela,
ariketa berdina egitea. Beldurtienen
kasuan.
Ikasleak kortxoa izanik irakasleak kortxoa
eta besoen artean makila sartuz
eramatea.

- Bagoaz
Antolaketa: Taldekideak kortxo banarekin, igerilekuan
ertzari helduta ilaran daudelarik, igerilekua krol-eko
oinen mugimendua eginez alde batetik bestera
zeharkatu.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak:
Kortxoa seguruena sentitzen diren tokian
eramatea
Ilaran elkar errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Belaunen eta izterraren flexio luzaketa.
Oinak uretatik ez ateratzea.
Mugimendua aldakatik sortzea.
Gorputza horizontal egotea.
Materiala: Kortxo bana.
Aldaerak:
Kortxoa besoak aurrerantz luzatuak
dituztela eramatea.
Kortxoa bularraldean eramatea.
Kortxoaren ordez flotatzen duen ikasleari
ziurtasuna emango dioen beste edozein
material: baloia.
Kortxozko flotagailua gerri bueltan duelarik,
ariketa berdina egitea. Beldurtienen kasuan.

«

«

- Kanaberaz itsas handian

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Antolaketa: Binaka, bat zutik bestea ahozpez
etzanda. Zutik dagoenak etzanda dagoenari sabel
aldean eskuak jarriz ur gainean flotatzen
laguntzen dio. Etzanda dagoena ur gainean
mantentzen saiatzen da, batik bat hankei
eraginez.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Piskanaka zutik dagoena eskuak kentzen
joan, etzanda dagoena urarekiko
konfidantza hartzen doan heinean.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua betetzea.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Hirunaka, bi zutik bat etzanda.
Zutikako rola irakasleak banan banan
ikasle bakoitzarekin betetzea.

- Ariketa
Antolaketa: Hirunaka krol-eko ostikada eginez
koltxoneta igerilekuaren ertz batetik bestera
eramatea.
Eremua: Igerileku handia
Arauak: Gorputza koltxonetaren gainean eramatea.
Kontuan hartu beharrekoak: Ostikada ondo egitea.
Materiala: Koltxonetak, hiru kiderentzat bat.
Aldaerak:
Koltxoneta besoak luzaturik eramatea.
Koltxonetaren ordez beste materialen

bat

erabiltzea.
Txapelketa, une berean koltxoneta
guztiak batera aterata irteeratik eta beste
aldera lehen iristen den hirukoteak
irabazten du.
Bultzatzaile kopurua
binaka, bosnaka, ...

«

aldatu:

«

- Ez zaude bakarrik

bakarrik,

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Piratak

Kontuan hartu beharrekoak: ostikada
Materiala:
Koltxoneta.
Aldaerak:
Garraiatua den kidearen posizioa: eserita,
belauniko, zutik, ...
Bultzatzaile

kopurua

Txapelketa. Azkarren
irabazten du.

aldatu.
iristen

denak

Antolaketa: Taldea bitan banatu, talde bakoitza
igerilekuaren alde banatan jarri aurreko jolasean
bezala. Bainan pertsona bat eraman ordez altxor
bat daramate koltxoneta gainean. "Aupa piratak"
entzutean guztiak igerilekuaren ertzetik koltxoneta-altxorrak eramanez erdirantz abiatuko dira.
Aurrez aurre duten taldeari altxorra lapurtu eta
berriro haien lekura, kaira, itzultzen denak
irabazten du.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak:
Oinekin lurrik ukitu gabe.
Elkarri minik egin gabe.
Koltxoneta garraiatzeko era bakarra,
hankei krol eran eraginez.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua, ostikada.
Materiala: Koltxonetak, 3 kideko bat.
Aldaerak:
Altxor
gehien
lortzen
duen taldeak irabazten du.
Altxorraren
Altxorra

tamaina.

uretara

erortzea

«

«

- Anbulantzia
Antolaketa: Aurreko ariketaren egitura
mantenduaz, baina koltxoneta gainean kide bat
etzanda eramango da.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Zaurituta dagoen kideak urik ez ikutzea.

penalizatu.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Sokatira

Nor
Beste

bere bidetik joatea.
taldekideak

ez

oztopatzea.

Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Koltxonetak.
Aldaerak:
Material
desberdina.
Bultzatzaile

kopurua.

Antolaketa: Koltxoneta batean albo banatan aurrez
aurre bi talde besoak luzatuta. Irakaslearen
deialdiarekin talde batek bestea desplazatu kroleko ostikaden bidez. Lortzen duenak irabazten
du. Lehorrean piboteen bidez eremuak zehaztuko
dira.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Aurrez ezarritako eremura iritsi behar
du irabazleak.
Hasierako seinalea errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Koltxoneta eta piboteak.
Aldaerak:
Taldeko kide kopurua.
Materiala.
Materiala

bultzatzen

«

dutenen

«

- Kamioi karrera
Antolaketa: Azken aurreko ariketaren egitura
mantenduz, txapelketa: ea zeinek zeharkatzen
duen lehenik igerilekuaren luzera.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Irteera deialdia errespetatzea.

posizioa.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Erreleboak
Antolaketa: Taldeka, kideen erdiak alde batean
beste erdiak bestean. Testigua baloia.
Igerilekuaren alde batetik bestera krol-eko
ostikada eginez eta taulaz lagundurik baloia
ahalik eta azkarren eramatea. Lehenengo
bukatzen duen taldeak irabazten du.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Baloiak kortxoa eta besoen artean
eramatea.
Hurrengo partaideak izan ezik, taldekide
guztiek igerilekutik kanpo itxarotea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Kortxozko taulak, baloiak.
Aldaerak:
Kortxorik gabe.

- Jaurtiketa itzela
Antolaketa: Binaka, bat zutik bestea etzandakoaren
aurrean eskuetan presioa eginez atzerantz jaurti.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Etzanda dagoenak zutik dagoenari
lagundu, mugimendua koordinatuz, bulkada
bortitzagoa izan dadin.
Kontuan hartu beharrekoak: Ikasleen beldurrakonfidantza
urarekiko.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gorputzeko hainbat ataletatik presioa
egin: oinetatik...

Binaka kortxo batekin.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Ertzari bizkarra emanda, beso eta oinekin
indarra egin baina ur azpian irristatzen
utzi.
Modu askotara itzultzea: oinez, korrika,
binaka, krol-eko besoen mugimendua
eginez

e.a.

- Ariketa
Antolaketa: Igerileku ertzaz baliatuz bulkada hartu
eta aurrean egongo den koltxonetaraino igerian
iritsi hankei eraginez, eta bertan jolasean geratu
eta txilibitua entzutean ertzera itzuli.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Oinik lurrean jarri gabe koltxonetaino
iristea eta ertzera itzultzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala: Koltxonetak, 4 lagunentzat bat.
Aldaerak:
Koltxonetaren ordez baloi edo kortxo bana jarri.
Kortxora iristean, kortxoa era jakin batean
igerilekuaren beste ertzeraino eraman
hankei eraginez.
Goikoaren berdina bainan igerilekuaren
beste ertza baino 3 metro lehenago
objektua jaurti lehorrera eta igerian jarraitu.
Objektuaren
jaurtiketaren
distantzia
handitzen joan.
Berdina baina lehiaketa modura,
lehenengo iristen denak irabazten du.
Aldaera guzti hauek: binaka, hirunaka ...
Objektua leku askotara eraman.
Objektua ur azalean egon ordez ur azpian.

«
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- Torpedoa badoa
Antolaketa:
Gorputza
horizontal,
igerilekuaren
ertzari helduta besoa k flexionaturik indartsu
besoak luzatu eta saiatu gorputza ertzetik ahalik
eta urrutien bidaltzen eta kroleko ostikadaz
berriro ertzera itzultzea.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Lurrean oinik ez jartzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Bulkada beste era batera hartzea: ertzari
bizkarra emanda, beso eta oinekin indarra
egin.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Painueloketan

Antolaketa: Bi talde, igerilekuaren ertz banatan
kokatu. Erdian, baloi bat. Talde bakoitzaren
barnean jokalari bakoitzak zenbaki bat izango
du. Jokalari kopuruaren arabera, irakasleak
zenbaki bat ozenki adieraziko du eta zenbaki
hori daukaten kideak ahalik eta azkarren baloia
ikutzera joango dira. Lehenengo ikutzen duenak
irabazten du.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak: Taldekide guztiak igerileku ertzean zainerne egotea.
Soilik baloia ikutzea.
Hankekin krol-eko ostikada eragitea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak: Igerilekuaren luzeran egin ordez
zabalean
egitea.

ARNASKETA
1. Burua kanpoan eraman.
2. Burua aurrerantz flexionatuz urperatu, luzatuz atera.
* Ostikadak ematen goazen heinean:
2.1. Burua sartuta, apnean, ostikadak ematen
jarraitu. Ostikada kopurua gehitzen joan. Adb.
arnasa hartu, burua sartu bi ostikada eman eta
burua atera. Etengabe.
2.2. Urpean ahotik bota.
2.3. Urpean sudurretik.
2.3. Urpean bietatik bota.
3. Modu naturalean bakoitzari lepoa errezen, ateratzen
zaion aldera jiraz aurpegia urperatu.
4. Lepoa beste aldera jiratu.
5. Konbinatu lepoa ezker-eskuin aldera.

OHARRA: arnasa ostikadarekin nahiko ziur eta urarekiko
bildurra galdu duenean lantzen hasiko litzateke.

«
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-

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Besoen Mugimendua
Antolaketa: Elkarrengandik distantzia bat izanik
kroleko besoen mugimendua egin gerria
makurturik.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Ahalik eta ondoen egiten saiatu.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen posizio eta
mugimendua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Arnasa sartuz.
Binaka jarri, batek egin besteak zuzendu.

- Txakurtxoak
Antolaketa: Bakoitza fIotagailu banarekin
igerilekua aldenik alde zeharkatu.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Elkar oztopatu gabe.
Txakurren gisa igeri eginez.
Kontuan hartu beharrekoak: Nola egiten duten
besoen
mugimendua.
Materiala: Flotagailu bana.
Aldaerak:
Kroleko besoen mugimendua eginez.
Besoak erabat luzatuak, taula modura.
Erritmoa.
Denbora bat jarriz espazio bat
zeharkatzeko.
Arnasketa

sartuz.

Helmuga.
Karrera

gisa.

«
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- Ariketa

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

- Ariketa

Antolaketa: Aurrekoaren berdina uretan. Lehenik
bakoitzak bere lekuan eta gero igerilekuan zehar
ibiliz.
Eremua: Putzu txikia.
Arauak:
Elkar oztopatu gabe.

Antolaketa: Ertzari heldu beso batez eta gorputza
horizontal dela, beste besoaz kroleko besoaren
mugimendua
egin.
Eremua: Putzu handia.
Arauak:
Ondo heldu bazterrari.
Gorputza, oinak ur azaletik gertu.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak, besoen
mugimendua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Berreskuratzea ur azpian.
Besoz aldatu.

- Ariketa
Antolaketa: Igerileku ertzean, bata lehorrean
belauniko putzuan dagoenaren hankei eutsiz.
Uretan dagoena ahozpez kroleko besoen
mugimendua
eginez.
Eremua: Putzu handia.
Arauak:
Lehorrekoak ondo eutsi.
Uretakoak kroleko mugimendua egin.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Berreskuratze fasea ur azpian.

- Ariketa
Antolaketa: Pull-boya hanka artean izanik
igerilekua zeharkatu ertzetik.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Saiatu ertza ez ikutzen, besoei eraginez
aurreratu.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala: Pull-boy bana.
Aldaerak:
Erritmoa.
Helmuga.

«
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Kroleko besoen mugimendua eginez.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala:
Gorputza
Aldaerak: Binaka, batek egin, besteak zuzendu.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

- Ariketa

Antolaketa: Gorputza ahozpez, hanka artean pullboya eta luzaturiko besoa beste pull-boyean,
bestearekin kroleko mugimendua egin.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Pull-boya txandatuz 5 besokadako.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Besokada kopurua jaisten joan, beso
aldaketa
egiteko.

Antolaketa: Taldea igerilekuaren zabaleraren ertzean
kroleko mugimenduaz ikasitakoa praktikatzen,
bitartean igerilekuaren luzera banan banan begiralea
eta bere kanaberaren laguntzaz zeharkatu.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Bakoitzak dakien ondoen egiten saiatzea.

Hanketako

pull-boya

kenduta.

errespetatzea.

Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala: Kanabera luze bat.
Aldaerak:
Gerrian kortxozko fIotagailua.
Kanabera

ikaslearengandik

urrunago

egotea.

«
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Arnasa sartzen joan.

Ilara

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Antolaketa: Putzura bota, eskaileretatik gertu
eta hauetaraino igerian joan. Piskanaka igeri egin
beharreko tartea handitzen joan.
Eremua: Putzu handia.
Arauak: Helmugara iristea, oina lurrean jarri gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Ikaslearen ziurtasuna.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Kortxo ilaraz, koltxonetaz baliatzea.

- Ariketa
Antolaketa: Krol estiloan igeri eginez baloi bat
igerilekuaren ertz batetik bestera eramatea.
Eremua: Igerileku handia
Arauak: Eskuez hartu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Besoen mugimendua.
Materiala: Baloi bana.
Aldaerak:
Taldeka, errelebo modura.
Karrera

modura.

Ate bat jarri eta bertara iristean baloia
jaurti.

«
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- Ariketa

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Harrapatzaile
Harrapaketa

kopurua.
eremua.

Igerileku handian "STOP" esatean
bazterrean itxarotea. Aurrerago toki
berean
mantendu.

- Armiarma
Antolaketa: Igerilekuaren erdi parean zabalera
guztia hartu eta luzeran 3 metroko espazio bat
mugatu "armiarma sarea". Hor kide bat egongo
da: armiarma. Gainerako guztiak, mozorroak,
igerilekuaren
zabalerako
ertzean.

Irakaslearen aginduak hasiko du jokua: guztiak eremu
mugatuaren alde batetik bestera pasatuko dira, eta
armiarmak ukituz gero sarean geldirik geratu beharko du
mozorroak. Horrela, denak egin arte.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Armiarmak ezin du saretik irten.
Eremu mugatuaren alde bat erabat hustu
arte ezin da alde hartarantz pasatzen hasi.
Armiarmak ukituz gero hantxe bertan geratu
behar du ukitutakoak.
Armiarma sarean eroritako guztiak ukituz gero,
bukatutzat emango da.
Ertz batetik besterainoko desplazamendua krol
eran egin behar da.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: 4 pibote, zinta.
Aldaerak:
Taularekin.
Igerileku txikian, igeri egin ordez korrika, era
askotara desplazatuz.
Armiarma gehiago jarri.
Armiarma sarearen hedapena aldatu:
handituz, txikituz, ...
Bizkar estiloan joan sareraino eta sarea krolean
gurutzatu.

«
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- Stop-eketan
Antolaketa: Denak igerilekuan zehar banaturik,
bata harrapatzailea da; honek beste edonor
harrapatzen saiatu behar du. Besteek nahi duten
bakoitzean "STOP" esan eta dauden tokian gera
daitezke hanka zabalik. Gainerako kideek geratu
den hura salba dezakete honen hanka artetik
pasatuz.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak: Harrapatua harrapatzaile bihurtzen da.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Desplazatzeko
era.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Izarra
Antolaketa: 4 taldetan banatu, marrazkian agertzen
den eran taldea antolatu. Taldeen erdian baloi bat
jarriko da. Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du
aurrez guztien artean adostua, "Painueloketan"
jolasean bezala. Irakasleak zenbaki bat esatean, zenbaki
hori duten guztiek gainontzeko taldeen eta bere
taldearen atzetik bira eginez baloia ikutzera joko dute.
Baloia ikutzen duen aurrenekoak irabazten du. Horrela
kide guztiak igeri egin arte.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak:
Ordulariko orratzen zentzuan igeri egin
behar da.
Igeri dabiltzanei ezin zaie trabarik egin.
Zenbakia esan arte inork ezin du igerian
hasi.

Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Kide bakoitzak taula bat izatea: igeri ere
taularekin
egitea.
Kide bakoitzak: taularik gabe igeri egitea.
Bizkar estiloan igeri egitea.
Igeri egin beharreko distantzia handitzea,
txikitzea.
Zati bat, aurrez zehaztua, arnasik hartu
gabe egitea.
Talde bakoitzak hizki bat izatea eta
deialdia egitean, hizki eta zenbakiak
konbinatzeko aukera izatea.

Igerian egin beharreko eremua beti talde
guztien atzealdetik da.
Zenbakia esan behar den unean ixilik egon
behar da.

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Xagua eta katua
Antolaketa: Borobil bat osatu, kide bakoitza taula
batez uztartua. Bi kide borobiletik kanpo, bata
xagua eta bestea katua. Xaguak katua harrapatu
behar du.
Eremua: Igerileku handia.
Araua:
Xagua eta katua borobilaren barnera
sartu

daitezke.

Borobileko

kide

bakoitzak

eragotzi

edo

lagun diezaioke xagu nahiz katuari.
(borobila ezin da hautsi edo askatu.)
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Taulak.
Aldaerak: Xagu kopurua.

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Koordinazioa
- Geldialdia sabela betez

- Belarria eta bihotza

Antolaketa: Zutik, borobilean, besoekin KROL
estiloko mugimendua egin.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Beso bat belarri paretik pasatu bezain
azkar bestea izter parean errekobro fasearen
hasieran egotean geldialdi bat egitea besoekin
eta sabela airez betetzea lepoa dagokion alderantz
biratuz.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Suediar erako jarleku batean etzanda.

Antolaketa: Zutik, borobilean, besoekin krol estiloko
mugimendua egin.
Eremua: Lehorrean.
Arauak: Beso bat bihotz, bular parean dagoenean,
besoaren flexio handieneko unean, bestearekin Cesar
agurtuko du. Une horretan besoen mugimenduan
geldialdia emango da. Ikus marrazkia.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala: Gorputza.
Aldaerak Suediar erako
jarleku batean etzanda.

Beso bat belarri paretik pasatu bezain
azkar, bestea izter parean errekobro fase
hasieran egotean geldialdi bat egingo da.

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Belarria - Bihotza - Sabela

- Krol

Antolaketa: Zutik, borobilean, besoekin krol estiloko
mugimendua egin.
Eremua: Lehorrean.
Arauak: Beso bat bihotza, bular parean dagoenean,
besoaren flexio handieneko unean, bestearekin Cesar
agurtuko du. Une horretan besoen mugimenduan
geldialdia emango da. Eta sabela airez husten hasiko
da eta hotsa atera; eta gero, mugimenduak segi
egingo du. Ikus marrazkia.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala: Gorputza, suediarren jarlekua.
Aldaerak: Suediar erako jarleku batean etzanda.

Antolaketa: Ilaran, KROL estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Gozatzea, eta bakoitzak nahi duen
gorputz atal edo mugimenduan arreta jartzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Arreta non jarri irakasleak adieraztea.
Burua kanpoan izanik.
Burua zenbait posiziotan, lepoa alde
batera jirata, bestera ...
Arnasa ahalik eta gutxien hartu, burua
urpean dagoela eta ahalik eta gehien
igeri egin.
Distantzia

aldatzea.

Erritmoa oso oso mantso,... ahalik eta
azkarren.
konbinatzea.

«
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Erritmoak

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Besoa hilda

- Poltxikoan goxo

Antolaketa: Ilaran, krol estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igeri leku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa luzatua belarri
parean mugitu ere egin gabe, bertan hilda, beste
besoak izter parera iristean izterra ukitu.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero, beste besoa geldirik eta lehendik
geldi egon dena mugituz.

Antolaketa: Ilaran, krol estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igeri leku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa gorputzean
zehar luzatua, mugitu ere egin gabe, eskua
poltsikoan sartua egongo balitz bezala. Bestea
besoak belarri parera iristean geldiune bat egin
besoen
mugimenduan.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero beste besoa geldirik eta geldi
egon dena mugitu.
2 besokadaro poltsikoan zegoen eskuabesoarekin bi besokada egin eta horrela
aldatzen, txandatzen joan.
Besokada kopurua aldatzen joan.
Arnasarekin
konbinatu.
Geldirik dagoen besoa izter parean eduki
ordez belarriaren parean edukitzea eta,
bestea mugituz, besokadaro eskua
poltsikotik atera.

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Belarriko mina

- Belarriko mina sendatzen

Besokada

kopurua aldatzen joan.

Antolaketa: Ilaran, krol estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Beso bat luzatua, geldi belarriaren parean
eta bestea mugituz, besokadaro eskua poltsikotik
ateratzean arnasa hartu eta geldirik dagoen
besoaren parera iristen denean arnasa bota.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua, sorbalda.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero beste besoa geldirik eta geldirik
egon dena mugituz, arnasa mugitzen ari den
besoaren aldetik hartuz.
2 besokadaro belarri parean zegoen
eskua-besoarekin bi besokada egin eta
horrela aldatzen, txandatzen joan.
Besokada

kopurua

aldatzen joan.

«
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Antolaketa: Ilaran, krol estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Beso bat luzatua, geldirik belarriaren
parean eta bestea mugituz, besokada bakoitzeko
eskua poltsikotik ateraz.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero beste besoa geldirik eta geldirik
egon dena mugitu.
2 besokada eman eta belarri parean
zegoen eskua-besoarekin bi besokada egin
eta horrela aldatzen, txandatzen joan.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Plastatekoka
Antolaketa: Ilaran, krol estiloan igeri eginez, kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Eskua uretan sartzean eskuarekin
plastatekoa, kolpea eman ur azalari.
Sentsazioak bizi.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Eskua uretan ukabila itxita sartu.
Besoak erabat luzatuak direla egin
besokada guztia, flexiorik gabe.
Besokada bat ukabila itxita beste bat
plastatekoa emanez behatzak zabal zabal
eginda.
Gero

aldatu.

Eskua zenbait eratara sartu eta atera.
Eskuzorroak

jantzita.

Txakurrak bezala igeri egin.
landu.

«
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Arnasketa

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Hanka motzak
- Mutilatua
Antolaketa: ilaran, krol estiloko ostikada eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Besoak gorputzean zehar luzatuak, besorik
ez balu bezala, burua kanpoan.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Aletekin.
Ahalik eta denbora gehien burua urpean.
Bi ostikadaz behin arnasa hartuz, bitartean
burua urpean.
Ostikada
Erritmoa,

kopurua

aldatu.

intentsitatea

«

aldatu.
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Antolaketa: Ilaran, krol estiloan soilik besoekin
igeri eginez, kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Sentsazioak bizi, aurreko ariketarekin
dauden
desberdintasunez jabetu.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Hanka artean taulaz lagunduta.
Gomekin.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Txiribuelta

-

Antolaketa: Ilaran, krol estiloa eginez kale batetik
joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: 4 besokadaro txiribuelta bat eman eta
berriro 4 besokada, berriro bira, berriro ...
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Besokada kopurua aldatzen joan.

Antolaketa: ilaran, krol estiloa eginez kale batetik
joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Arnasa 4 aldiz burua eskubi aldera jirata,
jarraian beste 4 ezker aldera jirata eta ondoren
normal.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Besokada kopurua aldatu, aurreko
ariketako kontsignekin konbinatu.

Txiribuelta ordez
bira, edo biak.

gorputzaren

ardatzean

Ezker-eskubi

Arnasarekin konbinatzen joan: besokada
batean hartu, hurrengoan bota.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA-

Oinen Mugimendua
- Ariketa

- Ariketa
Antolaketa:

Haur

guztiak

irakaslearen

aurrean

ilaran nahiz borobilean kortxoaren gainean eserita,
bizkar estiloko ostikada

egin.

Lehorrean.

Eremua:
Arauak:

Antolaketa: Igerileku ertzean eserita, bizkar oinen
mugimendua
egin.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Nork bere mugimenduan arreta jartzea.
Igerileku

Irakasleak

egiten

Albokoak
Kontuan

hartu

duena

errepikatzea.

errespetatzea.
beharrekoak:

Mugimendua

izterretik jaiotzen dela eta ez belaunetik.
Materiala:

Kortxo

ertzean

esertzea.

Albokoak
errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak:
Belaunaren
eta
izterraren
flexio

luzaketa.

Oinak uretatik ez ateratzea.
Mugimendua aldakatik sortzea.
Materiala:
Gorputza
Aldaerak: Binaka, batak bestea zuzendu.

bana.

Aldaerak:
Gorputzaren

posizioa

aldatu: etzanda

suediarerako

jarlekuaren

bidez,....

Binaka, batak bestea zuzendu

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa
Antolaketa: Bikoteka, bata buruz gora etzanda
eta bestea zutik. Zutik dagoenak etzanda dagoenari
sorbaldatik helduko dio, bizkar oinen mugimendua
egiten duen bitartean.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Zutik dagoenak ostikolaria animatu eta
zuzenketak
egitea.

etzanda

dagoenari

gerri

ipurdi aldetik eustea.
Desplazamendu
Zutitzailearen
joatea.

txikiak
laguntza

sartzen

joatea.

piskanaka

kentzen

Elkar ez oztopatzea.
hartu beharrekoak:
Ostikatzaileak:
zenbateko
flexio-luzaketa
egin behar duen oinak uretatik atera ez
dakizkion.
Zutik dagoenak
* Belaunen eta izterren flexio luzaketa.
* Oinak uretatik ez ateratzea.
* Mugimenduak aldakatik sortzea.
* Gorputza horizontal egotea.

«

«

Kontuan

Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Zutik dagoenak

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Kontuan

Oinak uretatik ez ateratzea.
hartu beharrekoak:
Gorputza horizontal egotea

Arauak
betetzea.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gorputza horizontal
mantentzeko
zailtasunik balego, flotagailuak erabili edo kide
bati laguntzeko eskatu.

- Ariketa
Antolaketa: Binaka, batek goian aipaturiko ariketa
egin eta bestea alboan zutik oin, belaun parean
besoak jarriz ur azalean.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Zutik dagoenak ostikoa ematen duena
animatu eta zuzenketak egitea.
Zutik dagoenak indarrik egin gabe jartzen
ditu besoak bestearen gainean.
Kontuan hartu beharrekoak:
Gorputza horizonta egotea.
Oinak

uretatik ez ateratzea.

Arauak
betetzea.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gorputza
horizontal mantentzeko
zailtasunik balego flotagailua erabili.

«

«

- Ariketa
Antolaketa: Buruzgora besoak luzaturik
igerilekuaren ertza heldu eta gorputza lurrarekiko
paralelo kokaturik bizkar ostikada eman.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Izterrak belaunarekin batera mugitzea.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

behar dira.
Denboraz kanpo ez da ostikorik onartuko.
Gorputza horizontalean eduki
ostikoak eman ahal izateko.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Taldekide kopuruaren arabera
baino

gehiago

Gorputza
arazorik

baloi bat

sartzea.

horizontalean
balego

behar da

flotagailua

mantentzeko
sartu.

Antolaketa: Taldekideak kortxo banarekin
igerilekuaren ertzetik bizkar oinen mugimendua
eginez igerilekua zeharkatu.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Kortxo bi eskuekin bularrean eramatea.
Elkarren artean tarte txiki bat uztea.
Nekatu ahala ertzari
Kontuan

heltzea.

hartu beharrekoak:
Belaunen eta izterren flexio
Oinak

luzaketa.

uretatik ez ateratzea.

Mugimendua

aldakatik

Gorputza

horizontal

Gorputzak
jarraitzea.

buruaren

sortzea.
egotea.

ardatz

zuzena

Begirada ur azalean sortzen den
aparrerantz.
Materiala: Kortxo bana.
Aldaerak:
Helmuga luzatzen joan
Zailtasunen kasuan
gerri bueltan ipini.

«

mailaren arabera.

kortxozko

«

- Suzko bola
Antolaketa: Taldea bitan banatu igerilekuaren
alde banatan, taldekide guztiak buruzgora
horizontal ertzari helduta, aurreko ariketaren
modura. Denbora mugatu batean bizkar oinen
mugimendua eginez igerileku erdian dagoen
baloia besteen eremura pasatzea lortu behar
dute.
Eremua: Igerileku txikia.
Arauak:
Olatuak oinen mugimenduen bidez egin

flotagailua

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Txanpaina mesedez
Antolaketa: Taldea hirutan banatu eta taldekideak
igerilekuaren bi aldeetan aurrez aurre lerrokaturik.
Eskuinaldeko lehen partaideak txanpain botila
irekirik duela aurrez aurre duen kideari eraman
behar dio ahalik eta txanpain tanta gutxien isuriz.
Partaide guztiek parte hartu ondoren, beteen zein
txanpain botila dagoen neurtuko da.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Taldekide guztiek txanda errespetatzea.
Elkarren artean oztoporik ez jartzea.
Esku batekin taula eta bestearekin botilari
heltzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak
Materiala:
Botilak.
Kortxoak.
Aldaerak:
Zeharkatu
Garraiatu

beharreko
beharreko

tartearekin
materiala

jokatu.
aldatu.

Eramateko erak aldatu.

«

«

- Pulserak salgai
Antolaketa: Taldea bi lerrotan banatu
igerilekuaren ertzean, partaide bakoitzak kortxo
eta uztai bana duelarik. Txistu hotsarekin batera
lerroetako lehenengoek igerilekua bizkar oinen
mugimendua eginez zeharkatu eta ertzean
dagoen botilan uztaiak sartu behar dituzte, berriro
lerrora itzuli eta hurrengoari txanda eman.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Uztai guztiak botilan sartzea.
Taldekide guztiak txanda errespetatzea.
Kide bakoitzak uztai bat bakarrik
eramatea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Kortxoak
Uztaiak.
Bi botila.
Aldaerak:
Partaideak uretatik hasita.
Goitik hasi eta bueltakoan ertza ikutzean
hurrengoak goitik salto.
Hainbat material erabili.
Partaideak esku hutsik joan eta urrearekin
itzuli.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Bete lana
Antolaketa: Taldea hirutan banatu eta
igerilekuaren alde batean lerrokaturik jarriko dira
kortxo banarekin. Txistu hotsarekin batera hiru
lehenengoek urez beterik botila beste ertzeraino
eraman behar dute eta dagoen ontzian hustu
ondoren hasierara itzuliko dira hurrengoari txanda
ematera. Hurrengoak beste ertzera abiatu aurretik
botila urez bete beharko du. Ea zein taldek lortzen
duen lehenen iristea.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Botila ongi bete eta hustu arte ezin da
abiatu.

bana.

3 botila.
3 balde.
Aldaerak:
Zenbait
Egin

material

erabili.

beharreko tartearekin

jokatu.

Uretatik hasita abiatu.
Goitik hasi eta bueltatzerakoan ertza
ikutzean hurrengoak goitik jauzi egingo
du.

errespetatzea.

Beste taldekideei inolako oztoporik
sortzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.

ez

«

«

Lerroak

Materiala:
Kortxo

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Beltzak eta txuriak

Partaideek aldiko objetu bat eskura
dezakete.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Flotatzen duen edozein material.
Aldaerak:
Aldiko nahi adina material eskuratu ahal
izatea.
Materialaren tamaina
artean eskuratzea.

handitu

eta

Taldekideen artean materiala
eskuratzerako garaian oztopoak
onartu.

biren

jartzea

Antolaketa: Taldea bitan banatu eta igerilekuaren
erdian taula banarekin bi taldeak aurrez aurre
jarriko dira. Talde bat beltz izenez izendatuko
dugu; besteak, berriz, txuriak izango dira. Irakasleak
ozenki izen bat esango du: Txuriak. Honen arabera
txuriek ihes egin behar dute eta beltzak txuriak
harrapatzen saiatuko dira.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Iheslariak Krol ostikoa.
Harrapatzaileak

bizkar

ostikoa.

Erdian dauden bitartean oreka
mantentzeko taulak erabili.
Elkar ez oztopatzeko elkarren

artean

tartea utzi.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Taula bana.
Aldaerak:
Iheslariak Krol ostikoa harrapatzaileak
bizkar

ostikoa.

Iheslaria eta harrapatzaileak bizkar ostikoa.
Zapiaren

jolasa.

«

«

- Lapurrak
Antolaketa: Taldea bitan banatu igerilekuaren
alde bakoitzean taula banarekin. Igerilekuaren
erdialdean zenbait objetu jarriko dira. Bi taldeak
lehiatuko dira zeinek objetu gehien eskuratu.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Krol oinen mugimendu bidez joan eta
bizkar oinen bidez itzuli.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Saski Plist
Antolaketa: Taldea bitan banatu eta igerilekuaren
alde batean taldekideak lerrokaturik jarri. Lerroko
lehenengoek baloi bana izango dute eta bizkar
oinen mugimenduen bidez baloiari eutsiz
saskiratzera joan behar dute.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Saskiratzeko 3 aukera dute:
Lehenengoan saskiratzea lortuz gero
buelta eta hala ez balitz bigarren aukera.
Bigarren saskiratzean sartuz gero, buelta
eta hala ez balitz hirugarren aukera.
Hirugarrengo aukeran sartu ala ez
buelta hurrengoari txanda ematera.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Bi saski eta bi baloi.
Aldaerak:
Baloia zenbait posiziotan eramatea.
Aukera

kopurua

taldekideen

arabera

gutxitu ala gehitu.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Besoen Mugimendua
- Ariketa
batekin bizkar erako
berriz.
oztopatzeko

nahikoa

Mugimendu teknikoa

Antolaketa: Zutik bi besoekin simetrikoki bizkar
erako mugimendua egin behin eta berriz.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Elkarren artean ez oztopatzeko nahikoa
leku uztea.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendu teknikoa
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.

«

«

- Ariketa
Antolaketa: Zutik beso bakar
mugimendua egin behin eta
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Elkarren artean ez
leku uztea.
Kontuan hartu beharrekoak:
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa
Antolaketa: Zutik bi besoekin asimetrikoki, berez
den modura, bizkar erako mugimendua egin behin
eta berriz.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Elkarren artean ez oztopatzeko nahikoa
leku uztea.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendu teknikoa
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Suediar erako jarlekuan etzanda gora
begira.
Oinak leku berean, mugitu gabe.
Igerilekuan zehar atzeraka oinez ibili.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

1. Eskubiko besoa.
2. Ezkerreko besoa.
3. Bi besoak, bat heltzen hastean besteak
bultzada.
4. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa ur azpian.
5. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa
airean.
6. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa airean. Bainan sorbalden bira
gehiegituz

5. Bi besoekin txandaka.
6.

"Scooter", ezkerreko esku eta besoak
luzatuak geldi, bestearekin eragin.

"Scooter" eskubiko esku eta besoak
luzatuak geldi, bestearekin eragin.
Eremua: Igerileku txikian.
Arauak: Lehorrean dagoena adi egon,
zuzendu
besteari.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendu
teknikoa
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Arnasketa lantzen joan, beso
mugimendu oso bakoitzeko
hartu, hurrengo mugimendu oso
bakoitzean bota. Honela
etengabe.
7.

Eskubiko besoa uretatik atera eta
aireko zatian doan bitartean
arnasa hartuz joan eta uretako
zatian doan bitartean birikiak hustu.
Igerileku

handian.

«

«

Antolaketa: Binaka, bata igerileku ertzean
lehorrean belauniko uretan aurpegiz gora
etzanda dagoen kidearen oinei eutsiz. Uretan
dagoenak, bizkar estiloko besoen mugimendua
egiten du ondoko ordena honetan behin eta
berriz beso(ei)ari eraginez. Berak mugitzen ez
duen besoa gorputzaren alboan luzatua, bestea:

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa
Antolaketa: Binaka, biak uretan. zutik dagoenak
aurpegiz gora etzanda dagoen kidearen oinei
eutsi. Uretan dagoenak bizkar estiloko besoen
mugimendua egingo du ordena honetan, behin
eta berriz beso(ei)ari eraginez. Berak mugitzen
ez duen besoa gorputzaren alboan luzatua,
bestearekin bizkar erako mugimenduan:
1. Eskubiko besoa.
2. Ezkerreko besoa.
3. Bi besoak, bat heltzen hastean besteak bultzada.
4. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa ur azpian.
5. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa airean.

Eremua:
Arauak:

Igerileku

handian.

Lehorrean dagoena adi egon.
zuzenketak egin besteari.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendu
teknikoa
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Arnasketa lantzen joan, beso
mugimendu oso bakoitzeko hartu,
hurrengo beso mugimendu bakoitzeko
bota.
Eskubiko besoa uretatik atera eta aireko
zatian doan bitartean arnasa hartuz joan
eta uretako zatian doan bitartean
birikiak hustu.

6. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa airean. Bainan sorbalden
"bira"
gehiegituz.
7. Bi besoekin txandaka.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Pulserak salgai
Antolaketa: Kale batetik joan bestetik itzuli.
Banaka, aurpegiz gora etzanda hanka artean taula
batekin bizkar estiloko besoen mugimendua
egingo du, ordena honetan behin eta berriz
beso(ei)ari eraginez. Berak mugitzen ez duen besoa
gorputzaren alboan luzatua, bestearekin bizkar
eraka
mugimenduan:
1. Eskubiko besoa.
2. Ezkerreko besoa.
3. Bi besoak, bata heltzen hastean besteak bultzada.
4. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa ur azpian.
5. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa airean.
6. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki.
Errekobroa airean. Bainan sorbalden "bira"
gehiegituz.

7.

"Scooter" eskubiko esku eta besoak luzatuak
geldi, bestearekin eragin.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak: Lehorrean dagoena adi egon, zuzendu
besteari.
Kontuan hartu beharrekoak: Mugimendu
teknikoa
osotasunean.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Arnasketa lantzen joan, beso mugimendu
oso bakoitzeko hartu eta hurrengo beso
mugimendu oso bakoitzeko bota.
Etengabe besoa uretatik atera eta
aireko zatian doan bitartean arnasa
hartuz joan eta uretako zatian doan
bitartean birikiak hustu.

5. Bi besoekin txandaka.

6. "Scooter", ezkerreko esku eta besoak luzatuak
geldi, bestearekineragin.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Ariketa

- Ariketa

Antolaketa: Kale batetik joan bestetik itzuli.
Banaka. Bizkar estiloa.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Behatz potoloa sorbaldatik aldakaraino
igurtzi bultzadak eginez.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Kortxeraz baliatuz bultzada hartzeko.
Igerian goazen aurkako norantzan heldu
eta bultzatu.

Antolaketa: Kale batetik joan bestetik itzuli.
Banaka. Bizkar estiloa beso bakar batekin.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Besoak txandatu.

eskubiarekin.

gero

Lehenik eskubiarekin, gero ezkerrarekin.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.

ezkerrarekin.

«

«

Lehenik

Urpeko fasearen bukaeran izterra ukitu.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Antolaketa: Binaka [A,B], igerilekuan zehar
dabiltza elkarrengandik aldenduz. Seinale bat
entzun ondoren A-k B harrapatzeko 15” ditu.
Harrapatzen ez badu, igerian jarraitzen dute.
Eremua: Igerileku handian.
Arauak: Bizkar estiloa egitea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Seinalearen ondoren bira bat eman.
Seinalearen ondoren B-k gorputz jarrera
bat hartzen du, eta A-k B harrapatu
aurretik gorputz jarrera berdina jarri
behar du.
A nola ibili aurretik zehaztu.

- Ariketa
Antolaketa: Hirunaka, A-k B harrapatu eta C-k
atsedena, gero B-k C harrapatu eta eta A-k
atsedena. 30”-z behin aldaketa, denbora tarte
hortan norbait harrapatuz gero, bakoitzeko 2
puntu. Ez badu harrapatzen -2. Puntu gehien
dituenak irabazten du.
Eremua: igerileku handia
Arauak: A-k esaten duen modura ibili behar da.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Igerileku txikian oinez, korrika.
Taularekin

edo

pullboy-ez.

Inork atsedenik hartu gabe.
Espazioa
Taldeak

mugatu.
egin.

«

«

- Ariketa

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Harrapaketan

- Estatua jokoa

Antolaketa: Harrapatzaile batek beste edonor
harrapatzea. Azken hau harrapatzaile bihurtzen
da. Harrapatzaile zena orain iheslaria edo ihesle.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Bizkar eta krol estiloetan desplazatzea.

Antolaketa: Harrapatzaile batek beste edonor
harrapatzea. Azken hau estatua bihurtu eta
postura berezia hartuko du, bakoitzak nahi duena.
Salbatua izateko beste kide batek postura
berdinean jarri behar du une batez. Behin
harrapatuz gero, harrapatzaile zena orain ihesle.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Bizkar eta krol estiloetan desplazatzea.

Harrapatzaileak

ihesle

Desplazatzeko

era.

Taldeka:
Denbora

ez

bihurtzea.

harrapatzaileak eta
kronometratu.

ihesleak.

Elkarri minik ez egitea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Harrapatzaile
kopurua.
Harrapatzaileak

ihesle

Desplazatzeko

era.

ez. bihurtzea.

«

«

Elkarri minik ez egitea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Harrapatzaile
kopurua.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Pakea ala gerra

- Gurutze Gorria - DYA

Antolaketa: A igerilekuaren ertz batean, B
bestaldeko ertzean. Beste guztiak igerilekuan
zehar barreiatuak. A eta B-k elkarri eskua, pakea
ematen saiatuko dira. Eta gainerakoak pakea
eragozten.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Barreiaturiko
igerilariek:
Ezin dituzte A eta B ukitu, soilik parean

Antolaketa: Bi talde, Gurutze Gorria eta DYA,
igerilekuaren alde banatan ertzari helduta.
Igerilekua erdian 4 kide koltxoneten gainean
etzanda, zaurituak, bikote bakoitza talde
bakoitzekoa. Irakasleak oihu egin ondoren,
zaurituak azkarren eramaten dituen taldeak
irabazten du.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Bizkar estiloan joatea zaurituen bila,

jar

daiteke.

Ezin diote A eta B-ri urik edo aparrik bota.
Gutxienez metro bateko distantzia
errespetatu behar da A eta B-rekiko.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
A eta B zipriztinduta.
Pertsona

gehiago jarrita

ertz

banatan.

2 ertzetan soilik jarri ordez, 4 ertzetan

krolean itzultzea.
Beste taldeko zaurituak ez ikutzea.
Oihua entzun arte ez abiatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: 4 koltxoneta.
Aldaerak:
Desplazatzeko
era.
Besteen zaurituak jasotzeko aukera.
Igerilekuaren luzeran izan ordez,
zabaleran
egitea.

jartzea A,B,D eta E kideak.

«

«

Barreiatuak dauden kideak igerilekuan
zehar ibili ordez, igerilekuaren albo
batetik edo banatatik abiatzea.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Laberintoa
Antolaketa: Igeri lekua materialez bete eta alde
batetik bestera zeharkatzea materiala ukitu gabe.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:.
Materiala ez ikutzea.
Kideak
errespetatzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Ur gainean egon daitekeen material
ugaria.
Aldaerak:
Material gutxiago eta era jakin batean
gurutzatzea edo material bakoitzarekin
ariketa berezi bat egitea.
Bi talde egin, bata kanpoan besteak
kontrolatzen eta bestea egiten: ukitu
bakoitzeko puntu bat. Puntu gutxien
dituenak irabazten du.
neurtu.

«

«

Denbora

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Koordinazioa
- Ariketa
Antolaketa: Zutik, borobilean, besoekin bizkar
estiloko mugimendua egin.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Beso bat belarri parean dagoenean bestea
izter parean egotea.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Suediarerako jarleku batean etzanda.

- Ave Cesar

- Besoa hilda
Antolaketa: ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan, bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa luzatua belarri
parean mugitu ere egin gabe, bertan hilda. Beste
besoak izter parera iristean izterra ukitu eta
bultzadaren bukaera osatu.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.

Antolaketa: Zutik, borobilean, besoekin bizkar
estiloko mugimendua egin.
Eremua:
Lehorrean.
Arauak: Beso bat sorbalda parean dagoenean,
besoaren flexio handieneko unean, bestearekin
Cesar agurtuko du. Ikus marrazkia.
Kontuan hartu beharrekoak: araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Suediarerako jarleku
batean etzanda.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Zauria zaindu

- Sorbaldako tik-a

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan, bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa luzatua
gorputz enborraren ondoan, eskua izter parean
mugitu ere egin gabe, bertan zauri bat izango
balu bezala.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Beste luzeran, mugitzen aritu den besoa
geldirik eta geldi egon dena mugitu.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Luzera bat ezkerreko besoa luzatua
enborraren ondoan, eskua izter parean
mugitu ere egin gabe, bertan zauri bat
izango balu bezala.

iristean izterra ukitu eta bultzadaren
bukaera osatu.
2 besokada eman eta zauria zaintzen ari
den besoa aldatu.
3 besokada eman eta
den besoa aldatu.
Besokada

kopurua

zauria zaintzen ari

aldatu.

2 besokada eman eta zauria
zaintzen ari den besoa aldatu.
3 besokada eman eta zauria zaintzen ari
den besoa aldatu.
Besokada

«

kopurua aldatu.

«

Mugitzen ari den besoak izter parera

Ezkerreko sorbalda igo, ur laminatik apur
bat ateraz sorbaldako tik baten modura,
eta eskuineko besoaren sarrerarekin
koordinatuz.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Beste luzeran, mugitzen aritu den besoa
geldirik eta geldi egon dena mugitu.
Mugitzen ari den besoak izter parera
iristean izterra ukitu eta bultzadaren
bukaera osatu.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Errota tirriki tarraka

- Plastatekoa

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa belarri
parean luzatua mugitu ere egin gabe, bertan
hilda. Beste besoak izter parera iristean izterra
ukitu eta bultzadaren bukaera osatu eta hilda
dagoen besoaren parera iristean, hura geldirik
geratu luzatuta eta geldirik egon den besoarekin
bira osoa eman, haize errotaren hegal batek
bakarrik funtzionatuko balu bezala.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero beste besoa geldirik eta geldi
egon dena mugitu.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez,
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Eskua uretan sartzean eskuarekin
plastatekoa, kolpea eman ur azalari.
Sentsazioak

bizi,

jabetu.

Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Eskuineko besoak errekobroa
ezkerrekoak airetikoa. Gero, aldatu.

«

«

urpean,

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Tiroketa ezker aldetik

- Boxealaria

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Ezkerreko besoa uretatik atera gabe igeri
egin, eskubia normal.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Tiroketa eskubi aldetik, eskubiko besoak
errekobroa urpean, ezkerrekoak airetikoa.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Ukabila itxita igeri egin.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Tiroketa eskubi aldetik, eskuineko besoak
errekobroa urpean, ezkerrekoak airetikoa.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Errota tirriki tarraka

- Plastatekoa

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Luzera bat ezkerreko besoa belarri
parean luzatua mugitu ere egin gabe, bertan
hilda. Beste besoak izter parera iristean izterra
ukitu eta bultzadaren bukaera osatu eta hilda
dagoen besoaren parera iristean, hura geldirik
geratu luzatuta eta geldirik egon den besoarekin
bira osoa eman, haize errotaren hegal batek
bakarrik funtzionatuko balu bezala.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Gero beste besoa geldirik eta geldi
egon dena mugitu.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Eskua uretan sartzean eskuarekin
plastatekoa, kolpea eman ur azalari
Sentsazioak bizi, jabetu.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Eskuineko besoak errekobroa urpean,
ezkerrekoak airetikoa. Gero, aldatu.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Tiroketa ezker aldetik

- Boxealaria

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Ezkerreko besoa uretatik atera gabe igeri
egin, eskubia normal.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Tiroketa eskubi aldetik, eskubiko besoak
errekobroa urpean, ezkerrekoak airetikoa.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Ukabila itxita igeri egin.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak: Tiroketa eskubi aldetik, eskuineko besoak
errekobroa urpean, ezkerrekoak airetikoa.

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Boxealaria lasaitzen

- Boxealaria lasaitze bidean

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez kale
batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Ukabila itxita igeri egin, baina uretara
sartzean ireki trakzio garaian.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez
eskuetan eskuzorroak jantzita. Kale batetik
joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Sentsazioak bizi, aurreko ariketarekin
dauden desberdintasunak.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Eskubiko besoak errekobroa urpean,
ezkerrekoak airetikoa. Gero, aldatu.
Esku bat eskuzorroaz eta bestea
eskuzorrorik
gabe.

«

«

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Boxealaria erabat lasai

- Hanka motzak

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan igeri eginez,
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Sentsazioak bizi, aurreko ariketarekin
dauden
desberdintasunak.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Eskubiko besoak errekobroa urpean,
ezkerrekoak airetikoa. Gero aldatu.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloan soilik besoekin igeri
eginez, kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak; Sentsazioak bizi, aurreko ariketarekin dauden
desberdintasunak.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Hanka artean taulaz lagunduta.

mugimendua

gehiegitu.

Gomekin.
Sorbalden

mugimendua

«

gehiegitu.

«

Sorbalden

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloko ostikada eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Besoak gorputzean zehar luzatuak,
besorik ez balu bezala.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Aletekin.

- Mutilatua garraioan
Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloko ostikada eginez
kale batetik joan bestetik etorri. Taula edo pullboy bat kopetan eraman.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Besoak gorputzean zehar luzatuak,
besorik ez balu bezala.
Burua mugitu gabe, zuzen.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Besoei eraginez, bizkar estiloan.
Geldituz: eskuina errekobro fasearen
erdian eta ezkerra trakzio bukaeran.
Aletekin.

«

«

- Mutilatua

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Aldikako atsedenaldiak

- Zaldiko maldiko

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloko ostikada eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: 2 besokada eskubiarekin eta gorputzean
luzatua utzi, jarraian 2 besokada ezkerrarekin. 2
besokada normal.
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Besokada kopurua aldatzen joan.

Antolaketa: Ilaran, bizkar estiloko ostikada eginez
kale batetik joan bestetik etorri.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: 4 besokada egin ondoren, gorputz
ardatzari bira eman eta berriro 4 besokada, berriro
bira, berriro...
Kontuan hartu beharrekoak: Araua.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Besokada kopurua aldatzen joan.
Biraren ordez piribuelta, edo biak.
Arnasarekin konbinatzen joan: besokada
batean hartu, hurrengoan bota.

«
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Arnasarekin konbinatzen joan: besokada
batean hartu, hurrengoan bota.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA

Koordinazio Jolasak
Zapia

harrapagai

Krol nahiz Bizkar estilora igeri egin
daiteke.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Kide bakoitzeko zapi bana.
Aldaerak: Zapi lapurreta. Minutu batean taldekide
guztiak ahalik eta zapi gehien eskuratzen
ahalegindu behar dira (hasieran, taldekide guztiek
zapi bana dute).

- Arrautza egosia
Antolaketa: Taldea bitan banatu igerilekuaren bi aldeetan
aurrez aurre lerrokaturik. Eskuinaldeko lehen partaideek
aurrez aurre jarritako kideei, Pin-pon-eko pilota bat eramango
diote ahoan jarritako goilara baten bidez.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Desplazamendua: Krol oinen bidez eta
besoak nahi bezala.
Koilarea ezin da eskuz heldu.
Pilota eroriz gero, lekuan bertan berriro
koilaran jarri.
Taldekideen artean oztoporik ez sortzea.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Bi koilara.
Bi Pin-pon pilota
Aldaerak:
Pilota garraiatzeko erak aldatu: putz eginez,...
Garraiatzeko zenbait material erabili: puxikak,....

«

«

-

Antolaketa: Taldekide guztiak batek izan ezik zapi
bat eramango dute txanotik zintzilik. Zapirik ez
duenak zapi bat eskuratzen saiatu behar du.
Zapirik gabe gelditzen dena harrapakari bihurtuko
da.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak: Zapi guztiek agerian egon behar dute.
Harrapakari berriak hasi aurretik besoa
igo eta 3 arte zenbatu beharko du.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Sugeak

- Denak baten aurka

Antolaketa: Taldea bikoteka banatuko dugu. Taldekideak
elkarri lagunduz sugeak balira bezala, elkarrekin bat eginda
igerilekua alde batetik bestera zeharkatu behar dute.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak
Sugeak bat eginda iritsi behar du

Antolaketa: Taldekide guztiak kide baten aurka
joango dira baloia erabiliaz. Taldekideek elkarri
baloia pasatuz ihesi doan kidea ikutzen saiatu
behar dute.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Kidea baloiarekin ukitu egin behar da eta

Bigarrenak lehenari oinetatik helduko
dio.
Lehenak Krol besoen mugimendua egingo
du.
Bigarrenak Krol oinen mugimendua
egingo du.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak
Materiala: Gorputza.
Aldaerak:
Taldekide kopurua aldatu: biren artean
bat eraman.

ez

jo jaurtiketa eginez.

Kidearen ibilbidea oztopa daiteke,
ukitu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Iheslari kopurua handitu.
Joko eremuarekin joka daiteke:
txikitu errezagoa izan dadin.

baina

espazioa

Heldulekuakaldatu.
Elementu laguntzaileak sartu

«
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A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Baloi dorrea

- Baloi jolasa

Antolaketa: Taldea bitan banatuko dugu. Bi
taldeek aurkako eremuaren ertzean taldekide
bana (atezainak) izango dute, kortxoz
mugatutako eremu baten barnean. Bi taldeek
atezainari ahalik eta baloi gehien pasatzea lortu
behar dute, pasea tanto bihurtzen baita.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Taldekideak ezin dira atezainaren
eremuan sartu.

Antolaketa: Taldea bitan banatu eta aurrez aurre
jarriko dira igerilekuaren ertz alde banatan, erdian
baloi bat dutelarik. Txistu hotsarekin batera
taldekide guztiak baloiaren bila joango dira eta
baloia eskuratzen duen taldeak baloia bere
eremura eramaten saiatu behar du, eta beste
taldekoen
oztopoak
gainditu.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Txistu hotsa entzun arte denak pareta
ukitzen egon behar dute.
Baloia paseen bidez eramango da.
Baloia bere eremura eramatea lortzen
duen taldeak 2 puntu eskuratuko ditu.
Etsaiek baloia lapurtzen badute puntua
eskuratzen dute.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Baloia eramateko era berriak asmatu:
ezin dira besoak erabili,....
Puntuaketarekin
jokatu.
Zapiaren jokoan bezala zenbatu
taldekideak.

Gehienez hiru besokada eman daitezke
baloia pasatu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Baloi bat.
Bi kortxera.
Aldaerak: Arauak aldatu.

«
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Baloia atezainari zelai erditik aurrera,
zuzenean jaurti dakioke.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Poliziak eta lapurrak

- Stop

Antolaketa: Taldea bitan banatu: batzuk
harrapatzaileak eta besteak iheslariak.
Harrapatzaileek iheslariak harrapatu behar dituzte
eta harrapatuak kartzelara eraman. Iheslari
guztiak harrapatzean rolez aldatuko dira.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Iheslariak preso dauden kideak libratu
ditzakete eskua ukituz.

Antolaketa: Taldekide bat gainontzekoak
harrapatzen saiatuko da, harrapatua harrapatzaile
bihurtuz. Iheslariak harrapatu aurretik "Stop"
esanez gero, flotatze posizioan geldirik mantendu
behar da kideren bat etorri eta bere oin azpitik
buzeoan pasatu arte.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Flotatze egoeratik ezin da atera kideren

Harrapatzaileek zaintzaileak ipin
ditzakete
presondegiaren
aurrean.

bat oin azpitik pasatu arte.

Igerilekutik kanpo dagoen
iritziak onartuko dira.

Kanpoan dagoen epailearen hitzak onartu.

epailearen

Bi taldeak bereizteko, adierazgarriren
bat erabili.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Kortxerak.
Aldaerak:
Iheslarientzako etxe bat ipini.

Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
"Stop" egoeratik ateratzeko erak

aldatu:

kideak burua ur azpian sartzea,...
Harrapatzaile
Espazioaren

kopurua
tamainarekin

gehitu.
jokatu.

zaintzailea

«
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Presondegiaren
aurrean
egotea
galerazi.

"Stop".

Ozenki oihukatu behar da

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Baloi jolasa

Antolaketa: Taldea bitan banatuko dugu. Bi
taldeek aurkako eremuaren ertzean taldekide
bana (atezainak) izango dute, kortxoz
mugatutako eremu baten barnean. Bi taldeek
atezainari ahalik eta baloi gehien pasatzea lortu
behar dute, pasea tanto bihurtzen baita.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Taldekideak ezin dira atezainaren
eremuan sartu.
Baloia atezainari zelai erditik aurrera,
zuzenean jaurti dakioke.
Gehienez hiru besokada eman
baloia pasatu gabe.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Baloi bat.
Bi
Aldaerak:

kortxera
Arauak

aldatu.

daitezke

Antolaketa: Taldea bitan banatu eta aurrez aurre
jarriko dira igerilekuaren ertz alde banatan, erdian
baloi bat dutelarik. Txistu hotsarekin batera
taldekide guztiak baloiaren bila joango dira eta
baloia eskuratzen duen taldeak baloia bere
eremura eramaten saiatu behar du, eta beste
taldekoen
oztopoak
gainditu.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Txistu hotsa entzun arte denak pareta
ukitzen egon behar dute.
Baloia paseen bidez eramango da.
Baloia bere eremura eramatea lortzen
duen taldeak 2 puntu eskuratuko ditu.
Etsaiek baloia lapurtzen badute puntua
eskuratzen dute.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Baloia eramateko era berriak asmatu:
ezin dira besoak erabili,....
Puntuaketarekin
jokatu.
Zapiaren jokoan bezala zenbatu
taldekideak.

«
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- Baloi dorrea

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Poliziak eta lapurrak

- Stop

Antolaketa: Taldea bitan banatu: batzuk
harrapatzaileak eta besteak iheslariak.
Harrapatzaileek iheslariak harrapatu behar dituzte
eta harrapatuak kartzelara eraman. Iheslari
guztiak harrapatzean rolez aldatuko dira.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Iheslariak preso dauden kideak libratu
ditzakete eskua ukituz.

Antolaketa: Taldekide bat gainontzekoak
harrapatzen saiatuko da, harrapatua harrapatzaile
bihurtuz. Iheslariak harrapatu aurretik "Stop"
esanez gero, flotatze posizioan geldirik mantendu
behar da kideren bat etorri eta bere oin azpitik

Harrapatzaileek zaintzaileak ipin
ditzakete
presondegiaren
aurrean.
Igerilekutik kanpo dagoen
iritziak onartuko dira.

epailearen

Bi taldeak bereizteko, adierazgarriren
bat erabili.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Kortxerak.
Aldaerak:
Iheslarientzako etxe bat ipini

Ozenki oihukatu behar da

"Stop".

Kanpoan dagoen epailearen hitzak onartu.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
"Stop" egoeratik ateratzeko erak aldatu:
kideak burua ur azpian sartzea,...
Harrapatzaile

kopurua

gehitu.

Espazioaren

tamainarekin

zaintzailea

«

«

Presondegiaren aurrean
egotea
galerazi

buzeoan pasatu arte.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Flotatze egoeratik ezin da atera kideren
bat oin azpitik pasatu arte.

A URKIBIDEA

GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- Arrantza

- Zubiri zubiri

Antolaketa: Taldekide guztiak igerilekuaren alde
batean jarriko dira bi izan ezik, eta horiek
igerilekuaren erdiko eremuan jarriko dira. Txistu
hotsarekin batera, talde handia igerilekuaren alde
batetik bestera pasatzen hasiko da eta erdian
daudenak bidea oztopatuko diote. Harrapatuak
harrapatzaile bihurtuko dira eta igerilekuaren
erdian jarriko dira.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Igerilekua beti aurrerantz zeharkatuko da.

Antolaketa: 6-8 pertsonen artean bikoteka jarriz
eta horien artean besoetatik batuz osatutako
zubi baten bidez, igerilekua eremua batetik
bestera zeharkatzen saiatu behar du kide batek.
Horretarako, bikoteek mugitzen joan beharko
dute eta zubia aurreratzen zehaztutako
eremurantz.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Kideak eskuen gainetik arrastaka joan
beharko du.

gero,

Igeri lekuaren erdialdea zeharkatzeko
buzeatu egin daiteke.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Harrapatuak igerilekuaren ertz batean
bildu daitezke.
Igerilekua
erabiltzea.

zeharkatzeko

buzeoa

Harrapatzaile gisa hasieratik
handiagoa
izatea.

ez

kopuru

Zubia luzatzera joaterakoan Krol edo
Bizkar estiloa erabili.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Igerileku handian egin ordez igerileku
txikian egitea.
Flotatzen
erabili.
Zeharkatze
Partaide

laguntzeko

tresnaren

eremuarekin
eremuarekin

«

bat

jokatu.

jokatu.

«

Atzerantz
desplazatuz
harrapatzaile
bihurtu.
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GARAPEN DIDAKTIKOA
KROL ETA BIZKAR ESTILOEN HASTAPENA
- 5 Paseak

- Katea hautsi

Antolaketa: Taldea bitan banatu, taldekoek haien
artean 5 pase egiten saiatu behar dute, aurkako
taldeak baloia lapurtu gabe.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Aurkako taldeak baloia ikutzea nahikoa
da talde horrek baloia berreskuratzeko.

Antolaketa: Taldekide guztiak, lau izan ezik, zehaztutako
eremutik zehar mugituko dira. Lau kide hauek elkarren
artean bikoteka txandatuz, errelebo moduan, taldekideak
harrapatzen saiatu behar dute. Harrapatuak igerilekuaren
ertzera txokoratuko dira eta kate bat osatu, paretaren
laguntza
erabiliz.
Eremua: Igerileku handia.
Arauak:
Azken bi iheslariek kateko edozein mutur ukituko
balute denak libre geratuko lirateke.

Pasea zehaztutako eremutik kanpo
ateratzen bada aurkakoei pasako zaie.
5 paseak lortuz gero
eskuratuko dute eta
pasako zaie.
Kontuan hartu beharrekoak:
Materiala: Baloi bat.
Aldaerak:
Pase kopurua gehitu
Joko

eremuarekin

puntu bat
baloia aurkakoei
Arauak.

daiteke.

jokatu

daiteke.

Beti bi harrapatzaile izango dira une berean
(beraiek erabakiko dute noiz txandatu).
Katetik kanpo dagoen kidea ez da libratuko.
Kontuan hartu beharrekoak: Arauak.
Materiala:
Gorputza.
Aldaerak:
Harrapatzaile
kopurua.
Azken biek ezin dute katea libratu.

«
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ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
OINARRIAK
Entrenamenduaren

kokalekua

Haurraren garapen osoa kontuan izanik, bai fisikoa eta baita psikologikoa ere, 4 fase bereizten dira
igerilari baten bilakaeran.

"Oinarrizko

entrenamendua"ri

buruzko

gida

lerroak

adieraziko

dira.

«
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Jarraian,

A URKIBIDEA

ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
OINARRIAK
Entrenamenduaren

helburua

Oinarrizko entrenamenduaren helburu nagusia:
oinarri sendoa eratuz heldutasunean, igerilariak
gorengo baldintzetan errenditu dezan bere
osotasunean prestatzea du helburu.

Entrenamenduaren

lehentasuna

Entrenamenduaren bidez landuko diren
oinarrizko kualitate fisikoen artean lehentasun
osoa izango du ERRESISTENTZIA AEROBIKOAk.

ezaugarriak

Balioa izan dezan, printzipio hauek bete behar
ditu
entrenamenduak:
*
JARRAIKORTASUNA
* MAIZTASUNA - IRAUPENA
* PROGRESIOA
* GAINZAMA
Aipaturiko printzipioen
taulan agertzen da:

eredu

praktikoa

Neskek adin hauetan metro gehiago egin ditzakete
lehenago garatzen direlako eta, horren ondorioz,
gorputza lehenago prestatzen delako.

ondoko

«
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Entrenamenduaren

A URKIBIDEA

ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
KUALITATE FISIKOAK
Erresistentzia

Erresist. anaerobikoa: Intentsitate
handiko esfortzua, giharreek ez dute
nahiko O2.
* Laktikoa: 25'z beherako esfortzuak, O2 gabe
sortzen duten energia. Ez da azido laktikorik
sortzen.
* Alaktikoa: 25'z gorako esfortzuak, azido
laktikoa sortzen da eta gorputzak hori jasateko
duen gaitasunaren arabera esfortzuetan iraupena
baldintzatuko
du.

Erresistentzia AERobikoa lantzeko iraupen
luzeko eta intentsitate ertaineko ariketak egin
behar dira, adibidez:
* Igeriketa jarraia: [15 minutu baino gehiago]
Ezaugarriak:
Erritmo uniformea.
Intentsitate

moderatua.

Bihotz maiztasuna, minutuko 150
taupada

baino

gutxiago.

Estilo guztiak landu.
* Fartlek igeriketa: [15 minutu baino gehiago]
Ezaugarriak:
Erritmoa eta distantziak tartekatu.
Tarte luzeak 150 taupada / m.
Tarte motzak 120 taupada / m.
Estimulu bat edo gehiago landu.
EZ da KOMENI erresistentzia ANAERobioa
lantzea.

«
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Kirol esfortzu batean nekea era aproposenean
jasateko (aguantatzeko) gaitasuna da, bihotza
handitzea estimulatzen du erresistentzi gaitasuna
handitzeko. Bi erresistentzia mota daude:
Erresistentzia aerobikoa: Esfortzua
egiteko O2 nahikoa dago.

A URKIBIDEA

ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
KUALITATE FISIKOAK
Abiadura

Erreakziozko abiadura: Ahalik eta
denbora gutxienean estimulu posibleak
(entzun, ikusi, ukitu ...) mugimendu
bihurtzeko
gaitasuna.
Desplazamendu
abiadura:
Distantzia
bat mugimendu jarraien bidez ahalik eta
denborarik
azkarrenean
egiteko
gaitasuna da.
Uzkurtze abiadura: Talde edo banakako
kiroletako keinu edo mugimendu bat
ahalik eta denborarik laburrenean
egiteko
gaitasuna.

Abiadura garatzeko
metodologiaz balia

ondoko
daiteke:

edozein

Errepikapenak:
Abiadura zehatz
batean distantzia bat zenbait aldiz
errepikatzea.
a) Progresiboa: Abiadura apurka
apurka gehitzen doa gorengoa
lortu arte.
b) Abiadura gorengoarekin:
Gorengo abiadurarekin
errepikatu, erresistentzia nahiz
erresistentziarik gabe.
Alternatiboa:
Mugimenduen
txandaketak intentsitate altu
txikiekin.

erritmo
eta

Jolasak eta errelekoak: Gehiegizko
stressa kanporatzeko eta ondo
pasatzeko aukera gehitzen dio
entrenamenduari.
Adin hauetan abiadura ez da egunero landu
behar. Eta lantzen denean, erreleboak eta jokuak
izango dira metodologia.

«
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Mugimenduzko ekintzak ahalik eta intentsitate
handienean eta denborarik laburrenean egiteko
gaitacuna da. Abiadura entrenatzeak, edozein
dela ere, mugimenduzko ekintza oro ahalik eta
azkarren egiteko balio du. 3 abiadura mota daude:

A URKIBIDEA

ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
KUALITATE FISIKOAK
Flexibilitatea
Giltzadurak mugitzeko daukaten gaitasuna ahalik
eta ondoen aprobetxatzean datza flexibilitatea.
Flexibilitatea landuz gero, gihar tentsioak gutxitu,
gihar lesioak aurrezaindu, sasoi fisikoa hobetu,
mugimendu ahalmena gehitu e.a egiten da.
Era berean, giharraren luzatzea eta giltzadura
mugikorragoak izatea lortuko dugu.
Flexibilitatea lantzeko hiru era daude:
Flexibilitate
uzkurtzea.

aktiboa:

Nahita

giharrak

Flex. pasiboa: Kanpoko indarren eragina.

1. fasea LUZATZE ERRAZA
Giharra luzatu oso poliki eta errebote
tiraketarik
gabe.
Tentsioa neurri txikian sentitzen dugun
jarreran 10etik 30” artean mantendu.
Tentsioak txikitzen joan behar du.
Bestela tentsio gutxiagoko jarrera hartu.
2. fasea LUZATZE GARATUA
Tentsio maila handiagoan.
Ez dugu arnasketa moztu behar: erritmoa
kontrolatua eta lasaia izango da.

Flex. mistoa: Aurreko biak nahastea.
Zaila da 15 urtetik gora hobetzea. Hortik aurrera
mantendu eta 15etik behera garatu egin behar
da. Adin hauetan, uretara sartu aurretik eta atera
ondoren flexibilitate aktiboa landuko da, erarik
kontrolatuena eta irakasteko errazenak direlako.
Praktikan jartzeko garaian flexibilitate mota
honek 2 fase ditu:

«
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KUALITATE FISIKOAK
Indarra
Indarra, kanpoko erresistentzia (grabitatea, pisu
edo aurkakoaren indarra) baten aurka egiteko
edo gainditzeko gaitasuna da. Gihar zuntzen
koordinazioa hobetzeko lantzen da. Hiru indar
mota daude:
Indar gorena: Giharrak egin dezakeen
uzkurdura handiena da.
Abiadura indarra: Kanpoko erresistentzia
gainditzerakoan
abiadura
handieneko
uzkurdura egiteko dugun ahalmena.
Erresistentzia indarra: Erresistentzia txikia
edo ertainean indarra egiten irauteko
gaitasuna da.
Adin hauetan EZ DA KOMENI igerilariek indarra
espezifikoki
lantzea.
GARRANTZITSUA: Ez da gomendagarria
ERRESISTENTZIA ANAEROBIKOA eta INDARRA
lantzea entrenamenduaren hasiera fasean,
igerilarien gorputza oraindik ez baitago estimulu
horiei aurre egiteko prestatuta.

«
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ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
ENTRENAMENDU EREDUA
Bi urte igerian daramatzan eta 10 urte dituen igerilari baten denboraldi hasierako egun bateko
eredua

proposatzen

da.

Zati nagusia

Beroketa
Lehorrean: Flexibilitate ariketak.
Uretan:
Igeriketa jarraia, 400 - 600 m
krol.
Estiloak, 200 m, 25 metroro
estiloa aldatu.
(Estilo guztiak egitea komeni da)
200 m, 25 metroro gorputz atal
eragilea aldatu:
25 m besoei eraginez,
hurrengo 25 m hankei
eraginez, ...
Atsedentxoa: Zati nagusian zer egingo
den azalpenak emateko erabiliko da.

Uretan:

Abiadura 3 * (6 * 15 m/40”)/2’

Sei aldiz, 15 metro ahalik eta azkarren
igeri egin ondoren 40 segundu
deskantsatu. Sei aldiz egin ondoren bi
minutuko atsedena hartu eta berriro
gauza bera 3 aldiz,
1. seriea: Irteera emanda.
2. seriea: Uretatik, igerileku ertzetik.
3. seriea: Biraketaz.
- Atseden luzea.
- Erresistentzia aerobioa 10 * 100 m
intentsitate ertainez 15” nahiz 30”ko atsedenarekin. Hau da, hamar
aldiz ehun metro aipaturiko
intentsitate eta atseden aldiekin.

«
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entrenamendu
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ADINA ETA IGERIKETAREN ENTRENAMENDUA
ENTRENAMENDU EREDUA

Lasaitasunera itzultzea
Uretan: Lasai igeri egin. Erlaxaziozko
nahiz teknika lantzeko ariketak egiteko
erabil
genezake.
Lehorrean:

Luzatze

ariketak.

«

A URKIBIDEA

HIZTEGIA

A URKIBIDEA

«

HIZTEGlA
Ahozgora,
Ahozpez,

buruzgora:
auspez,

buruzgora:

Boca arriba
Boca abajo
Aéreo

Airekoa:
Aldaka:

Cadera

Apnea:

Apnea
Portería

Atea:
Banakako

estiloa:

Estilo individual

Besokada

eman:

Braza da

Biraketa:

Viraje

Bizkar estiloa:

Espalda

Bular estiloa:

Braza

Bultzada:

Empuje
Desplazar

Desplazatu:
Desplazamendu

era:

Forma de desplazarse / desplazamiento...

Errekobroa:

Recobro

Eskubarrua:

Palma de la mano

Eskumuturraren

errotazioa:

erreleboak:

Relevo de estilos

Flexio:

Flexión

Flotakera:

Flotación

Flotatzen:

Flotar

Flotagailu:

Flotador
Sobrecarga

Gainzama
Goi

mailako

Gorputzaren

entrenamendua:
ardatza:

Entrenamiento de alto rendimiento
Eje del cuerpo

«
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Estiloetako

Rotación de la mano
Estilo libre

Estilo librea:

A URKIBIDEA

HIZTEGIA
horizontal:

Gorputz

El cuerpo a la horizontal

jarrera:

Postura

Heltzea:

Agarre

Hondo:

Fondo

Hondoratua:

Hundido

Igeri egin:

Nadar

Igerileku:

Piscina

Igerileku ertza:

Borde de la piscina

Intentsitatea:

Intensidad

Irrist egin:

Deslizar

Itzuli buelta:

Viraje

Jarraipentasuna,
Kualitate

maiztasuna.

iraupena:

fisikoa:

Continuidad
Cualidad física

Kanabera:

Caña

Kortxo ilara:

Corchera

Kale:

Calle

Koltxoneta:

Colchoneta

Konbinatu:

Combinar

Kortxoa:

Corcho

Luzera:

Largo

Mugimendu
Ohola:

alternatiboa.

Oinarrizko
Oinen

txandakatua:

Movimiento

Alternativo

Tabla

tabla.
entrenamendua:

mugimendua:

Entrenamiento Básico
Movimiento de piernas

Oreka:

Equilibrio

Ostikada:

Patada

«
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Gorputza

A URKIBIDEA
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Piboteak:

Pivotes

Posizio:

Posición

Progresio:

Progresión

Propultsio:

Propulsión

Pull-Boy-a:

Pull-Boy

Sakontasuna:

Profundidad

Sarrera:

Entra da

"Scooter":

Scooter

Suediar

Banco sueco

erako jarlekua:

Taula:

Tabla

Tiraldia:

Tiron

Tximeleta:

Mariposa

Txiribuelta:

Vuelta de campana

Uretakoa:

Acuático

Ur lamina:

Lámina de agua

Urpean:

Buceo

Uztaiak

Aros

Zatiak:

Fases

«
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Natación y actividades acuáticas. Arg: Hispano Europeo

JANE KATZ

Natación para todos. Arg: Tutor

FERNANDO

NAVARRO
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