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UNITATE DIDAKTIKOA  

Izenburua TALDEKO HARRAPAKETAK 

Maila LMH 1 Saio-kopurua 10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (laranjaz) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak  

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko-aurkakotasuneko  ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen 
da, –laugarrena sailkapenean–. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan 
taldeko kirol eta jolasetan aurkariei irabazteko estrategiak aurkitzea, eta, horren ondorioz, 
elkarlaneko-aurkakotasuneko ekintzetan eraginkorragoak izatea lortzea.  

Dominioa lantzeko, harrapaketak aukeratu dira ikaskuntza jarduera gisa; taldeen arteko 
harrapaketa-jolasak, hain zuzen ere. Haurrak  taldearen mesedetan jardun behar du harrapaketan 
aurkariak gainditzeko taktika sinpleak aurkituz bai harrapatzaile, bai iheslari gisa. Horregatik, 
ikasleek erabakiak hartzen eta adosten ikasteko jarduera egokia da.  

Elkarlaneko-aurkakotasuneko harrapaketen bidez, gaitasun motorra lantzen da. Izan ere, 
bakarkako portaera motorra kideen interakzioari egokitu behar zaio. Horrez gain, ikasleek 
elkarlaneko-aurkakotasuneko ekintzetan aritzeko elkarren arteko komunikazioa, laguntza eta 
gatazken kudeaketa lantzen dutenez, gaitasun soziala eta gaitasun afektiboa ere garatuko dituzte. 
Ikasleak pentsatzen, komunikatzen, elkar laguntzen, elkarrekin bizitzen eta autonomoak izaten 
trebatzen dira. Eta trebetasun horiek guztiak estrapola litezke bizitzaren edozein testuinguru eta 
esparrutara. 
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Problema-egoera 

Testuingurua 

Haurrek bakarkako jokabidea izan ohi dute harrapaketa jolasetan; gutxitan bilatzen dute 

taldekide baten laguntza eraginkorragoa izateko. Taldeko harrapaketak elkarlan-aurkakotasun 

estrategiak aurkitzeko oinarrizko jolasa da. 

Arazoa 

Gai izango ginateke talde bezala arituz aurkariak harrapatzeko? 

Xedea 

Elkarlanerako eta aurka egiteko oinarrizko harrapaketak esperimentatzea taldeko harrapaketak 
praktikatzean eraginkortasunez aritzeko.  

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Taldeko harrapaketa-jolasetan aritzea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 
Lorpen-adierazleak 

Ebaluazio-
tresnak 

Taldeko 
harrapaketetan kide 
eta aurkarien 
jokabidea 
dekodifikatzea egoera 
behatuz, elkarlan- eta 
aurkakotasun-
estrategiak sortzeko. 

5.Modu koordinatuan eta 
lankidetzan jardutea, 
erronkak ebazteko edo 
taldeko jolasetan aurkari 
bati edo batzuei aurre 
egiteko, bai erasotzaile 
gisa, bai defendatzaile 
gisa. 

Erasorako edota defentsarako 
estrategiak aipatzen ditu ahoz.  

Harrapaketa jolasetan parte 
hartze aktiboa du eta 
“etxeetatik” irteten da.  

Aurkariak harrapatzen ditu. 

Haren jokabidea eraginkorra 
da taldearen mesedetan 
aurkaria gainditzeko.  

Joko arauak betetzen ditu. 

Rol ezberdinak betetzen ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorpenen 
jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-
orria 

Taldeko 
harrapaketetan 
norbera talde horren 
parte sentitzea 
elkarlanean arituz 
aurkariak gainditzeko. 
 

6. Norberaren ahalegina 

eta taldearekin ezartzen 

diren harremanak 

identifikatzea jolasen eta 

kirol-jardueren oinarrizko 

balio diren aldetik, eta 

haiekin bat jokatzea. 

Elkarlanean ere egiten dio 
eraso aurkariari. 

Taldekideei laguntza ematen 
die “kartzelan” harrapatuta 
daudenean. 

Kideak errespetatzen ditu. 

Jardueretan gustura parte 
hartzen du. 

Taldearen garaipena eta 
porrota onartzen ditu. 

Hausnartzeko tartean, taldean 
era positiboan eragiten du eta 
ekarpenak egiten ditu. 

Jarduera fisikoa 
egitean 
ekipamenduari eta 
higiene-ohiturei 
erreparatzea, bizi-
ohitura osasungarriak 
finkatuz autonomia 
izaten laguntzeko. 

8.Jokabide aktiboak 

izatea, ariketa fisikoak 

osasunerako duen balioa 

aintzat hartuta, gorputza 

eta jarrera- nahiz 

elikadura-ohiturak 

zaintzeko interesa izatea, 

eta drogen kontsumoa eta 

portaera-mendetasunak 

sor ditzaketen jokabideak 

saihestea. 

Jarduera fisikoa egiteko, 
arropa eta oinetako egokiak 
erabiltzen ditu. 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna  eta higienea zaintzen 
ditu. 

 

        



BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                               TALDEKO HARRAPAKETAK 

4 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

Edukiak  

● Elkarlan-aurkakotasuneko ekintzak 

● Taldeko jolasen oinarrizko ikaskuntzak: espazioaren erabilera egokia, bakarkako zein 
taldeko estrategiak, jolas-egoera taldearen alde jartzea, helburua lortzeko mugimenduak, 
rol-aldaketak 

● Oinarrizko trebetasun motorra: lekualdatzeak (norabide aldaketak, geldiuneak) 

● Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia eta norberaren erregulazioa 

● Ahalegina: parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

● Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko 

● Osasun eta higiene ohiturak 

● Talde-hausnarketa: kritika eraikitzailea 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek ingurune egonkorrean landuko dituzte elkarlaneko-
aurkakotasuneko dominioaren ikaskuntzak. Ikaskuntza horiek barneratzeko, taldeko harrapaketa-
jolasak erabiliko dira. 

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era progresiboan daude antolatuta saioz 
saio, eta ikasleen premien arabera egokituko ditu irakasleak. Askotariko harrapaketak 
proposaturik, ikasleek harrapatzaile eta harrapakin gisa aritu eta estrategia eraginkorrak aurkitu 
beharko dituzte. Saio guztietan jarduera nagusi bat egongo da, eta jarduera nagusi hori aurrez 
aipatutako progresioaren ondorioa izango da. Hala, saioz saio, jolas egoerak zailduz, jolas arauak 
gehituz eta jokalari zein espazioak moldatuz joango dira. Era horretan, saio-hasierako 
harrapaketa-jolasak saio-bukaerako taldeko harrapaketa-jolasak bilakatuko dira. 

Ibilbide horretan, irakasleak ikasleei gutxieneko aginduak emango dizkie, ikasleek bizitako 
esperientzietatik ondorioak eta zer ikasiak atera ditzaten. Jolasak, aldika, errepikatuko dira 
saioetan zehar. 

Ikasleek jolas bakoitzean rolak ondo bereiz ditzaten eta inplikazio emozionala lor dezaten, jolasa 
lehen aldiz azaltzean istorio baten bidez aurkez daiteke. 

Irakasleak egokitu beharko ditu bai jarduerak, bai jolasen araudiak, dagokien taldeei eta ikasleei, 
unean uneko ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta. 

Saioak ingurune egonkorrean –kiroldegia, patioa- egingo dira. Horretarako, eta beti segurtasuna 
bermatuz, beharrezkoak diren jolas-eremuak eta joko-zelaiak antolatuko dira bertan. Materialari 
dagokionez, ikasleen adinerako aproposak direnak erabiliko dituzte –petoak, zapiak, …- 

Taldeak, berriz, orekatuak eta heterogeneoak izatea bermatuko da. Talde txikietan zein talde 
handietan egingo dituzte jarduerak, eta, ikasleen autonomia sustatzeko, haiek izango dira, 
batzuetan eta txandaka, taldeak egingo dituztenak. 

Ikasleek ikasprozesuaren kontzientzia izan dezaten, saio guztien bukaeran edo beharrezkoa den 
unean, egin dituzten jarduerei buruzko hausnarketa egingo dute, irakaslearen laguntzaz. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak:  % 45 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak:  % 55 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta materialarekiko) 

Arreta 
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Diziplina barneko oinarrizko konpetentziak  

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

● Jolasaren azalpenak entzutea, ulertzea eta interpretatzea. 

● Harrapaketen inguruan sortutako hainbat gaiez edo arazoz era egokian hizketan aritzea. 

● Harrapaketen berariazko esapideak ezagutzea eta erabiltzea: harrapatzaile, harrapakin, … 

● Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea. 

● Kideekin estrategiak adosteko nork bere argudioak era egokian azaltzea eta besteenak 
entzutea. 

● Jarduerak hausnartzean, ekarpenak egitea. 

● Ahozko komunikazioan, hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

● Jarduera motorretan, nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz 
azaltzea. 

● Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

● Kopuru zehatzak zenbatzea. 

● Besteen norabidea,  ibilbidea eta abiadura aurreikustea. 

● Espazio-denbora binomioaz ohartzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

●  

4. Teknologiarako konpetentzia 

●  

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

● Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

● Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

● Nork bere emozioak adieraztea eta kudeatzea. 

● Jardueretan norberaren erantzukizunak onartzea eta autonomia garatzea. 

● Sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzea. 

● Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea eta 
errespetatzea. 

● Jolasetan arauak onartuz aktiboki eta autonomiaz parte hartzea. 



BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                               TALDEKO HARRAPAKETAK 

8 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

● Kideen arteko harremanak emaitzaren gainetik lehenestea. 

● Frustrazio-egoerak kudeatzeko estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 

● Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

● Denbora librea betetzeko jarduera fisikoa balioestea.  

6. Arterako konpetentzia 

●  

7. Konpetentzia motorra 

● Egoera motorretan gorputzaren mugimendu-aukerez baliatzea. 

● Nork bere gaitasun motorren mugak balioestea eta taldearen beharretara egokitzea. 

● Elkarlan- eta aurkakotasun-egoera motorrak lantzea. 

● Taldeko harrapaketa-jolasen oinarrizko ikaskuntzak lantzea. 

● Arauak eta estrategiak zehaztea eta finkatzea, eta horiek beste hainbat egoera motorretan 
aplikatzea. 

● Oinarrizko trebetasun motorrak lantzea: lekualdatzeak, geldiuneak, … 

● Gainerakoen mugimendua aztertu eta horren arabera nork bere jokabidea egokitzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia 

● Hitzezko azalpenak entzun eta interpretatzea. 

● Hitzezko azalpenak ematean eta estrategiak adostean, era autonomoan, sortzailean eta 
eraginkorrean aritzea. 

● Norberaren emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) adieraztea eta besteenak ulertzea eta 
errespetatzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

● Harrapaketa jolasen arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

● Egindako praktikan, nork bere erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea eta 
erregulatzea (pentsamendu kritikoa). 

● Taldeko harrapaketetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

● Ikasitakoa beste egoera batzuetara egokitzea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

● Saioen bukaeran nork bere bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak adieraztea eta, 
halaber, besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

● Laguntza emateko eta eskatzeko prest egotea. 

● Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea. 

● Gatazka-egoerak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzen 
saiatzea. 

● Galtzen eta irabazten jakitea, eta emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak 
balioestea. 

● Nork bere eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiritu ekintzailerako konpetentzia 

● Ekintza-arauak eta -printzipioak sortzea eta ikaskuntzan aurrera egiteko proposamenak 
egitea. 

● Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta behar diren egokitzapenak egitea. 

● Nork bere lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

● Jolas berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 
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5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

● Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea.  

● Norberaren kontzeptu eta estimu errealista izatea. 

● Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

● Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

● Norberaren garapenean ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz jabetzea. 

● Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzen ikasten hastea. 

● Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz hartzea eta erabakitakoen gaineko 
erantzukizuna onartzea. 

● Frustrazio egoerak ulertzea, jasatea eta gainditzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz). HEZIBERRI 

1 
Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak aztertzea, nork bere 
buruarenganako konfiantza eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin. 

2 
Trebetasun eta gaitasun  fisikoak garatzea, haurren eboluzio-prozesuarekin bat, 
jolasa erabiliz, oinarrizko baliabide den aldetik. 

3 

Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak ezagutzea, hautatzea eta 
aplikatzea, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina erregulatuz, 
dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren aukeren eta zereginaren 
nolakotasunaren arabera maila jakin batera iristea nork bere buruari ezartzen 
dion eskakizunean. 

4 

Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako jolas-tradizioak, jarduera fisikoen 
eta kirol-jardueren tradizioak nahiz adierazpen-tradizioak ezagutzea, haien 
balioak errespetatzeko eta balioesteko, jolas eta adierazpen tradizionalak eta 
herrikoiak praktikatuz. 

5 
Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-bitartekoen berri jakitea, modu 
estetikoan eta sortzailean landuz, haiek sentitzeko, bizitzeko eta onartzeko, eta 
mugimendu propio baten bidez pertsonalizatzeko. 

6 

Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko 
nahiz besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, 
higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat 
hartzea. 

7 
Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera talde-harremanak sustatzen 
dituzten proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak eraikiz.  
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 Saioen sekuentzia  

1. saioa 
Unitate didaktikoaren aurkezpena. “Mamujaleak”. “Izurritea”. “Koxkarik koxka”. 

Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Armiarma”. “Dortokak eta hegaztiak”. “Zezenak eta zaldiak”. 

Hausnartzeko tartea.  

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Armiarma”. “Binakako katea”. “Ardiak eta otsoak”. 

Hausnartzeko tartea.  

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Izurritea”. “Kolore iheslaria”. “Zezenketa”. Hausnartzeko 

tartea.  

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Binakako katea”. “Zezenak eta zaldiak”. “Mundu magikoa”. 

Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Dortokak eta hegaztiak”. “Koxkarik koxka”. “Krispetak”. 

Hausnartzeko tartea.  

7.saioa 
Saioaren aurkezpena. “Binakako katea”. “Mundu magikoa”. “Poliziak eta lapurrak”. 

Hausnartzeko tartea. 

8.saioa 
Saioaren aurkezpena. “Mamujaleak”. “Kolore iheslaria”. “Azeriak, sugeak eta oiloak”. 

Hausnartzeko tartea. 

9.saioa 
Saioaren aurkezpena. “Zezenketa”. “Ardiak eta otsoak”. “Poliziak eta lapurrak” 

Hausnartzeko tartea. 

10.saioa 
Saioaren aurkezpena. “Kolore iheslaria”. “Azeriak, oiloak eta sugeak”. Hausnartzeko 

tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

 Jolasen arauak ezagutzea eta haiek betetzearen garrantzia ulertzea. 

 Harrapatzaile eta harrapakinaren rolak identifikatzea eta esperimentatzea. 

Jolas-eremua identifikatzea eta dituen aukerak esperimentatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Sei peto edo koloredun zapi, hasierako ebaluazio-orria (1. eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina).  

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 5 min  

 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela, 

irakasleak ikasleei unitate didaktikoa aurkeztuko die: lortu 

beharreko helburuak, saioen antolaketa,… Halaber, 

hasierako ebaluazio-orrian agertzen diren galderak egingo 

dizkie. 

 

        

2. jarduera “Mamujaleak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Zelaiko marren gainetik. Sei ikasle 

harrapatzaileak izango dira, koloredun zapi bat eskuan 

daramatelarik. Harrapatzaileek norbait ukitzen dutenean, 

rolak trukatzen dira: harrapatzailea iheslari bilakatzen da eta 

harrapatutakoa harrapatzaile. Ikasleek ezin dute zapia jaurti 

ezta marra batetik bestera jauzi egin ere. 
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3. jarduera “Izurritea” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Sei ikasle harrapatzaileak izango dira, 

koloredun zapi bat eskuan daramatelarik. Beste guztiak 

harrapakinak. Irakasleak agindua ematean harrapatzaileak 

harrapakinak harrapatzen saiatuko dira. Harrapatzean haien 

rolak trukatuko dira.  

 

4. jarduera “Koxkarik koxka” Denbora 15 min  

Ikasle guztiak batera. Altu igotzeko aukera ematen duen 

eremuan  jolastuko dira: bankuak, horma-barrak, 

koxkak,…Sei ikasle, koloredun zapi bat lepoan 

daramatelarik, harrapatzaileak izango dira; gainerakoak 

harrapakinak.  

Harrapatzaileak harrapakinak harrapatzen saiatuko dira 

(ukitzea nahikoa da) eta harrapakinak, harrapatu ez ditzaten, 

norabait igo daitezke. Behin norabait igota, ezin dira hamar 

segundo baino gehiago gelditu bertan. Gainera, ezin dira toki 

berera bi aldiz jarraian igo. 

Harrapatzaileren batek norbait atzemanez gero, hura 

harrapatzaile bihurtuko da eta harrapatzailea iheslari. 

Nolanahi ere, harrapatzailea ezingo da toki altu baten 

ondoan gelditu bertan dagoena noiz jaitsiko zain, hura 

harrapatzeko. 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake:  

- “Nola sentitu zarete gusturago harrapatzaile ala harrapakin 

gisa?” 

- “Zein da harrapatzailearen zeregina?”  

- “Zein harrapakinaren zeregina?” 

- “Zer gertatzen da tranpa egiten badu jokalariak?” 
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-… 

Eta galdera garrantzitsuena: :  

- “Zer ikasi duzue gaur?” 

Galdera hauen bidez, ikasleek ulertuko dute rol bakoitzaren 

helburua eta, baita ere  oso garrantzitsua dela jolas arauak 

errespetatzea. 

Amaitutakoan, ikasleek, autoebaluazio-orria beteko dute. 
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2. saioa 

Saioaren 
helburua 

Jolasen arauak ezagutzea eta betetzearen garrantzia ulertzea. 

Harrapatzaile eta harrapakinaren rolak identifikatzea eta onartzea. 

Jolas-eremua identifikatzea eta dituen aukerak esperimentatzea. 

Non Kiroldegia. 

Materiala 6 peto, 6-8 soka, autoebaluazio-orria (3. eranskina),  

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak 

saio honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2. jarduera “Armiarma” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat (armiarma) zelaiko erdiko 

marraren gainean kokatuko da. Gainerako ikasleak jolas 

eremuaren alde batean kokatuko dira. Haien helburua jolas 

eremua zeharkatzea izango da armiarma saihestuz. 

Armiarmaren helburua, ordea, harrapakinak marra gainditu 

aurretik ukitzea izango da. Horretarako, armiarma marraren 

gainean ibiliko da, ezker-eskuin. Armiarmak ukitutako 

harrapakinak armiarma bihurtuko dira. Harrapakin guztiak 

harrapatutakoan jolasa amaituko da. 

 

3. jarduera “Dortokak eta hegaztiak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Lau ikasle harrapari gisa arituko dira, 

eta gainerakoak dortoka gisa. Jolas hau dortokak harean 

lurperatuta dauden arrautzetatik atera, eta itsasora doazen 

benetako egoeran dago oinarrituta.  
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Dortoka diren ikasleak kiroldegiaren alde batetik bestera 

katamarka edo lau oinetan pasako dira. Harrapatzaileek 

horiek atzeman behar dituzte bizkarra ukituz. Dortokek, 

harrapa ez ditzaten, buelta-erdia eman dezakete bizkarra 

lurrean jarriz, eta hankak eta besoak airean mugitu. 

Harrapatu dituztenak hegazti bihurtuko dira. Zelaia 

gurutzatzea lortu duten dortokak  berriro saiatuko dira 

kiroldegia zeharkatzen. Jolasa dortoka gehienak hegazti 

bihurtzen direnean bukatuko da. 

 

4. jarduera “Zezenak eta zaldiak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Jolas eremuan zehar sokak 

sakabanaturik egongo dira. Sei ikasle  zezenak izango dira, 

zapia eskuan daramatelarik,  eta gainerakoak zaldiak. 

Irakasleak esandakoan, zezenak zaldiak harrapatzen 

saiatuko dira. Zaldiek, ihesean doazela, soken gainetik salto 

egin dezakete, zezenek, berriz, sokak inguratu beharko 

dituzte. Harrapatutakoan rolak trukatuko dira.  

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, 

hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake:   

- “Nola lortuko dute armiarmek ume guztiak harrapatzea?” 

- “Norbaitek aurkitu al du amarauna igarotzeko trikimailurik?”  

-… 

Eta galdera garrantzitsuena: : 

- “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak ikasleei saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko baliatuko du hausnartzeko tartea. 

Amaitutakoan, ikasleek, autoebaluazio-orria beteko dute. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile eta harrapakinaren rolak identifikatzea eta onartzea. 

Rol bereko partaideak identifikatzea eta talde nortasuna barneratzea. 

Jolas eremua identifikatzea eta dituen aukerak esperimentatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala Petoak, konoak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak 

saio honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2. jarduera “Armiarma”  Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat (armiarma)  zelaiko erdiko 

marraren gainean kokatuko da. Gainerako ikasleak jolas 

eremuaren alde batean kokatuko dira. Haien helburua jolas 

eremua zeharkatzea izango da armiarma saihestuz. 

Armiarmaren helburua, ordea, harrapakinak marra gainditu 

aurretik ukitzea izango da. Horretarako, armiarma marraren 

gainean ibiliko da, ezker-eskuin. Armiarmak ukitutako 

harrapakinak armiarma bihurtuko dira. Harrapakin guztiak 

harrapatzean jolasa amaituko da.  
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3. jarduera “Binakako katea” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran harrapatzaile bakarra izango 

da, eta gainerako ikasle guztiak iheslariak izango dira, eta 

gimnasioan zehar sakabanatuko dira. Harrapatzaileak 

iheslari bat atzemanez gero, elkarri eskua eman eta 

hirugarren baten bila abiatuko dira, eskutik hartuta.  

Katean lau harrapatzaile daudenean, elkarrengandik askatu, 

binaka jarri, eta, bikoteka daudela, beste jolaskide batzuk 

harrapatzeari ekingo diote. Jolasa ikasle guztiak 

harrapatzean bukatuko da. 

 

4. jarduera “Ardiak eta otsoak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, harrapatzailea (otsoa) 

bakarra izango da eta gainerakoak ardiak izango dira. 

Kiroldegian alderik-alde, bi  eremu mugatuko dira: ardien 

korta eta otsoaren gordelekua. Irakasleak agintzen duenean, 

ardiak etxetik atera eta katamarka abiatuko dira otsoaren 

gordelekuraino. Otsoa ardien zain egongo da  lurrean 

etzanda. Harrapakinak oso hurbil sumatzen dituenean, otsoa 

zutitu eta ardiak harrapatzera abiatuko da. Otsoak ez 

harrapatzeko, zutitu eta kortaraino ihes egin beharko dute 

ardiek. Otsoak norbait atzemanez gero, hura ere 

harrapatzaile bihurtuko da, eta otsoaren gordelekura 

abiatuko da. Ume guztiak otso bihurtzean bukatuko da 

jolasa. 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek,  biribilean eserita, 

hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar 

ikasleek izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta 

emozioak aipatzeko unea izango da. 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake:   

- “Nola sentitu zarete gusturago harrapatzaile ala harrapakin 

gisa? 

- “Zein da otsoen zeregina?” 
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- “Nola lortu dezakete otsoek ume guztiak harrapatzea? 

- “Otsoek adostu al duzue planen bat zuen artean? Eta 

ardiek?” 

-… 

Eta galdera garrantzitsuena: :  

“Zer ikasi duzue gaur?” 

Irakaslea, bere bizipenetatik abiatuta, sortzen zaizkion 

emozioei buruz mintzatuko da. Irakaslearen ereduak ikasleei 

lotsarik gabe hitz egiteko aukera emango die harrapatua 

izateari dioten beldurrari buruz.  

Amaitutakoan, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Rolak identifikatzea eta bakoitzak dituen betebeharrez jabetzea. 

Harrapatzaile eta harrapakin rolen aukera motorrak ezagutzea. 

Jolas-eremua identifikatzea eta dituen aukerak esperimentatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Hiru peto urdin, sei peto gorri, hiru peto berde, autoebaluazio-orria 
(3. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak 

saio honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2. jarduera “Izurritea” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Sei ikasle harrapatzaileak izango dira, 

koloredun zapi bat eskuan daramatelarik. Beste guztiak 

harrapakinak. Irakasleak agindua ematean, harrapatzaileak 

harrapakinak harrapatzen saiatuko dira. Harrapatuak izatean 

rolak trukatuko dira.  
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3. jarduera “Kolore iheslaria” Denbora 15 min 

Hirunaka eskutik helduta. Hirukoteko ikasle bakoitzak kolore 

bateko petoa jantziko du. Irakasleak seinalea emandakoan, 

hirukote guztiak korrika hasiko dira lasai, eskutik helduta, 

kirol-pista osoan. Irakasleak ozenki kolore bat esango du. 

Kolore hori duen kidea taldekideengandik askatuko da, eta 

ihes egingo du. Bere taldeko bi kideak hura harrapatzen 

ahaleginduko dira. Harrapatzea lortutakoan, berriro eskua 

eman, eta hirukotea berrosatuko dute. Ez badute iheslaria 

denbora epe batean harrapatzen, irakasleak txilibitua joko 

du, hirukoteak berriro osatzeko eta jolasarekin jarraitzeko. 

 

 

 

4. jarduera “Zezenketa” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak honela banatuko dira: bi-hiru 

zezenak izango dira, bat medikua, sei anbulantzietako 

erizainak (hiru bikotetan banatuta) eta gainerakoak 

korrikalariak. Kiroldegian jolastuko da, eta bi ospitale 

markatuko dira bertan. Zezenak korrikalariak harrapatzen 

saiatuko dira, eta norbait ukitzea lortutakoan, hura lurrean 

etzanda geldituko da erizainak etorri arte. Erizainek beso eta 

hanketatik hartuko dute korrikalaria gertuen daukaten 

ospitalera eramateko. Medikua bertara iritsi arte, ospitalean 

egon beharko du, eta medikuak sendatutakoan (kolpea 

hartutako lekuan ukituz), berriz ihesean hasiko da. Jolasean 

zehar, ikasleak nekatzen doazen heinean, elkarri rolak 

trukatuko dizkiote. 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, 

hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar 

ikasleek izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta 

emozioak aipatzeko unea izango da. 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake:   

- “Nola lortuko dute korrikalariek zezenak ez harrapatzea?”  

- “Zer gertatzen da tranpa egiten badu jolaskide batek?” 

- “Zein da zezenketa jolasean gehien gustatu zaizun rola? 

Zein da garrantzitsuena?” 
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-… 

Eta galdera garrantzitsuena: :  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak ikasleei saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko baliatuko du hausnartzeko tartea, eta 

hurrengo saioan zer landuko duten azalduko die. 

Hori amaitu eta gero, autoebaluazio-orria beteko dute. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile  eta harrapakin rolen aukerak ezagutzea. 

Talde baten parte zarela identifikatzea helburu amankomun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia. 

Materiala Zortzi peto, sei-zortzi soka, autoebaluazio-orria (3. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak 
saio honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2. jarduera “Binakako katea” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran harrapatzaile bakarra izango 

da, eta gainerako ikasle guztiak iheslariak izango dira, eta 

gimnasioan zehar sakabanatuko dira. Harrapatzaileak 

iheslari bat atzemanez gero, elkarri eskua eman eta 

hirugarren baten bila abiatuko dira, eskutik hartuta.  

Katean lau harrapatzaile daudenean, elkarrengandik askatu, 

binaka jarri, eta, bikoteka daudela, beste jolaskide batzuk 

harrapatzeari ekingo diote. Jolasa ikasle guztiak 

harrapatutakoan bukatuko da. 
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3. jarduera “Zezenak eta zaldiak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Jolas eremuan zehar sokak 

sakabanaturik egongo dira. Sei ikasle  zezenak izango dira, 

zapia eskuan daramatelarik,  eta gainerakoak zaldiak. 

Irakasleak esandakoan, zezenak zaldiak harrapatzen 

saiatuko dira. Zaldiek, ihesean doazela, soken gainetik salto 

egin dezakete, zezenek, berriz, sokak inguratu beharko 

dituzte. Harrapatutakoan rolak trukatuko dira. 
 

4. jarduera “Mundu magikoa” Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Zortzi ikasle, petoak jantzita, 

harrapatzaileak izango dira; gainerakoak iheslariak. 

Harrapatzaileek iheslariak ukitzean, iheslaria lurrean eserita 

geldituko da hankak luzatuta mugitu ezinik. Kideren batek 

gainetik salto egin beharko die berriro ihesean hasteko. 

Jolasa sorginek ume guztiak harrapatzean bukatuko da. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, izan 

dituzten bizipenenei buruzko hausnarketa egingo dute 

irakasleak bideratuta.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake:  

- “Zein da sorginaren zeregina?” 

- “Nola lortu dute sorginek ume guztiak harrapatzea? 

Zergatik?”  

- “Zein da umeen zeregina? Nola lortuko dute irabaztea?”  

- “Norbaitek gogoratzen al du sorgina izan denean nor izan 

diren bere taldekideak?” 

-… 

Eta galdera garrantzitsuena:  
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“Zer ikasi duzue gaur?” 

Halaber, galdera horiren bidez ikasleek egiten dituzten 

hausnarketak idatziz jasoko ditu irakasleak. 

 Amaitutakoan, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile eta harrapakin rolaren aukerak ezagutzea eta esperimentatzea. 

Talde baten parte direla identifikatzea eta elkarreraginean aritzea helburu 
komun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala Koxkak edo bankuak, petoak eta lorpenen jarraipen-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1.    jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2.    jarduera “Dortokak eta hegaztiak” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Lau ikasle harrapari gisa arituko dira, eta 

gainerakoak dortoka gisa. Jolas hau harean lurperatuta dauden 

arrautzetatik dortokak atera, eta itsasora doazeneko benetako 

egoeran dago oinarrituta. Dortokek, harean lurperatutako 

arrautzatik ateratzen direnean, uretara joan behar izaten dute 

ahalik eta azkarren, hegaztiek ez jateko.  

Dortoka diren ikasleak kiroldegiaren alde batetik bestera 

katamarka edo lau oinetan pasako dira. Harrapatzaileek horiek 

atzeman behar dituzte bizkarra ukituz. Dortokek, harrapa ez 

ditzaten, buelta erdia eman dezakete bizkarra lurrean jarriz, eta 

hankak eta besoak airean mugitu. Harrapatu dituztenak hegazti 

bihurtuko dira. Zelaia gurutzatzea lortu duten dortokak  berriro 

saiatuko dira kiroldegia zeharkatzen. Jolasa dortoka gehienak 

hegazti bihurtzen direnean bukatuko da. 
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3.    jarduera “Koxkarik koxka” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Goialdetara igotzeko aukera ematen duen 

eremuan  jolastuko dira: bankuak, horma-barrak, koxkak,…Sei 

ikasle, koloredun zapi bat lepoan daramatelarik, harrapatzaileak 

izango dira; gainerakoak harrapakinak.  

Harrapatzaileak harrapakinak harrapatzen saiatuko dira (ukitzea 

nahikoa da) eta haiek, harrapatu ez ditzaten, norabait igo 

daitezke. Behin nonbaitera igota, ezin dira hamar segundo baino 

gehiago gelditu bertan. Ezin dira altuera berera bi aldiz jarraian 

igo. 

Harrapatzaileren batek norbait atzemanez gero, hura 

harrapatzaile bihurtuko da eta harrapatzailea iheslari. Nolanahi 

ere, harrapatzailea ezingo da toki altu baten ondoan gelditu 

bertan dagoena noiz jaitsiko zain, hura harrapatzeko. 

 
 

 

 

4.    jarduera “Krispetak” Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera.  Sei ikasle, petoak jantzita, sukaldari 

izango dira, eta gainerakoak palomita izango dira. 

Jolasari hasiera emateko, krispetak  lapikoa izango den 

eremuan kokatuko dira eta sukaldariak lapikoaren inguruan. 

Irakasleak esandakoan, palomitek ihes egingo dute eta 

sukaldariak krispetak atzematen saiatuko dira. Atzemandako 

krispetak platerrera eramango dituzte. 

Harrapatutako krispeta askatzeko, harrapatu gabe dagoen batek 

eskua ukitu beharko dio. Jolasa sukaldariek palomita guztiak 

harrapatutakoan bukatuko da. 

 
 
 

5.    jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 



BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                               TALDEKO HARRAPAKETAK 

29 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero. 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

-  “Inork egin al du tranparik?” 

- “Zer egin behar dute sukaldariek palomita guztiak 

harrapatzeko?” 

-  … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

- “Zer ikasi duzue gaur?” 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria 

beteko dute.  
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile eta harrapakin rolaren aukerak ezagutzea eta esperimentatzea. 

Jolas eremua identifikatu eta dituen aukerak erabiltzea. 

Talde baten parte direla identifikatzea eta elkarreraginean aritzea helburu 
komun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala Kolore bereko hamabi peto eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1.    jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

           

2.    jarduera “Binakako katea” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran harrapatzaile bakarra izango da, 

eta gainerako ikasle guztiak iheslariak izango dira eta 

gimnasioan zehar sakabanatuko dira. Harrapatzaileak iheslari 

bat atzemanez gero, elkarri eskua eman eta hirugarren baten 

bila abiatuko dira, eskutik hartuta.  

Katean lau harrapatzaile daudenean, elkarrengandik askatu, 

binaka jarri, eta, bikoteka daudela, beste jolaskide batzuk 

harrapatzeari ekingo diote. Jolasa ikasle guztiak 

harrapatutakoan bukatuko da. 
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3.    jarduera “Mundu magikoa” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Zortzi ikasle, petoak jantzita, 

harrapatzaileak izango dira; gainerakoak iheslariak. 

Harrapatzaileek iheslariak ukitzean, iheslaria lurrean eserita 

geldituko da hankak luzatuta mugitu ezinik. Kideren batek 

gainetik salto egin beharko die berriro ihesean hasteko. Jolasa 

sorginek ume guztiak harrapatzean bukatuko da. 

 

4.    jarduera “Poliziak eta lapurrak”  Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Kiroldegia erabiliko dute ikasleek jolas 

honetarako, eta zelaiaren erpin batean 3 m-ko aldeak dituen 

laukia markatuko du irakasleak. Hura kartzela izango da. 

Ikasleen erdia, petoak jantzita, harrapatzaileak izango dira 

(poliziak); gainerakoak, harrapakinak (lapurrak). Poliziak lapur 

bat harrapatutakoan, kartzelara eramango du atxilotuta eta 

kartzelan egon beharko du aske dagoen beste lapur batek 

eskua ukitu arte. Jolasa lapur guztiak harrapatutakoan  bukatuko 

da. 

 

5.    jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero. 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

-  “Zer egin behar dute taldekideek jolasean irabazteko?” 

-  “Norbaitek libratu al zaituzte?” 

- “Harrapatu al duzue lapurren bat beste polizia baten 

laguntzarekin?” 

-  “Norbait zoriondu nahi duzue jolasean zehar ez duelako 
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tranparik egin ala ondo aritu delako jolasean?” 

-   … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

- “Zer ikasi duzue gaur?” 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

saioan zer ikasi duten azpimarratzeko ikasleei. Hausnarketa 

egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile eta harrapakin rolaren aukerak ezagutzea eta esperimentatzea. 

Jolas-eremua identifikatu eta dituen aukerak erabiltzea. 

Talde baten parte direla identifikatzea eta elkarreraginean aritzea helburu 
komun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala Petoak, konoak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1.    jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

                

2.    jarduera “Mamujaleak” Denbora 10 min 

 

Ikasle guztiak batera. Zelaiko marren gainetik. Sei ikasle 

harrapatzaileak izango dira, koloredun zapi bat eskuan 

daramatelarik. Harrapatzaileek norbait ukitzen dutenean, rolak 

aldatzen dira: harrapatzailea iheslari bilakatzen da eta 

harrapatutakoa harrapatzaile. Ikasleek ezin dute zapia jaurti ezta 

marra batetik bestera jauzi egin ere. 
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3.    jarduera “Kolore iheslaria” Denbora 20 min 

Hirunaka eskutik helduta. Hirukoteko ikasle bakoitzak kolore 

bateko petoa jantziko du. Irakasleak seinalea emandakoan, 

hirukote guztiak korrika hasiko dira lasai, kirol-pista osoan. 

Irakasleak ozenki kolore bat esango du. Kolore hori duen kidea 

taldekideengandik askatuko da, eta ihes egingo du. Bere taldeko 

bi kideak hura harrapatzen ahaleginduko dira. Harrapatzea 

lortutakoan, berriro eskua eman, eta hirukotea berrosatuko dute. 

Ez badute iheslaria denbora epe batean harrapatzen, irakasleak 

txilibitua joko du, hirukoteak berriro osatzeko eta jolasarekin 

jarraitzeko. 

  

4.    jarduera “Azeriak, sugeak eta oiloak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak kiroldegian, hiru taldetan 

banatuko dira, alegia, azeriak, oiloak eta sugeak, eta kolore 

desberdinetako petoak jantziko dituzte, euren artean bereizteko. 

Talde bakoitzaren txokoa markatzeko, 3 m-ko aldeak dituzten 

hiru lauki marraztuko ditu irakasleak lurrean. Txoko horiek, 

kiroldegian, hiruki baten erpinak balira bezala egongo dira 

kokatuta, eta batetik bestera 20 metroko tartea egongo da. Hain 

zuzen ere, talde bakoitzaren babeslekua izango dira txoko 

horiek; beraz, aurkariek ezingo dituzte bertan harrapatu, baina 

era berean, harrapatutakoentzat kartzela ere izango dira. 

Talde bakoitzak beste talde bateko jokalariak harrapatu 

(ukitzearekin nahikoa da) beharko ditu, baina ez edozein. Hain 

zuzen ere, azeriek oiloak harrapatu beharko dituzte; oiloek 

sugeak harrapatu beharko dituzte, eta sugeek azeriak harrapatu 

beharko dituzte. Harrapatzaileak aurkariren bat harrapatzean, 

bere babeslekura eramango du, eta bertan, atxilotuta geratuko 

da, baina tarte horretan, alegia, atxilotua babeslekura eramaten 

duen bitartean, ezingo dute harrapatzailea harrapatu. 

Atxilotuta daudenek kate bat eratuko dute, eskutik helduta, eta 

lehenak hanka bat kartzela barruan eduki beharko du, nahiz eta 

gainerakoak kanpoan egon daitezkeen. Bere taldekideren batek 

muturrean dagoenari eskua ukitzen badio, aske geratuko dira 

taldekide guztiak. 
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5.    jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero. 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

-  “Guztiok hartu al duzue parte?” 

-  “Norbaitek aurkitu al du aurkariak harrapatzeko trikimailurik?” 

“Eta lagunak libratzeko trikimailurik?” 

- … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

- “Zer ikasi duzue gaur?” 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

saioan zer ikasi duten azpimarratzeko ikasleei. Hausnarketa 

egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile- eta harrapakin-rolaren aukerak ezagutzea eta 
esperimentatzea. 

Jolas eremua identifikatu eta dituen aukerak erabiltzea. 

Talde baten parte direla identifikatzea eta elkarreraginean aritzea helburu 
komun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala Konoak, petoak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1.    jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

 

2.    jarduera “Zezenketa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak honela banatuko dira: bi-hiru 

zezenak izango dira, bat medikua, sei anbulantzietako erizainak 

(hiru bikotetan banatuta) eta gainerakoak korrikalariak. 

Kiroldegian jolastuko da, eta bi ospitale markatuko dira bertan. 

Zezenak korrikalariak harrapatzen saiatuko dira, eta norbait 

ukitzea lortutakoan, hura lurrean etzanda geldituko da erizainak 

etorri arte. Erizainek beso eta hanketatik hartuko dute 

korrikalaria gertuen daukaten ospitalera eramateko. Medikua 

bertara iritsi arte, ospitalean egon beharko du, eta medikuak 

sendatutakoan (kolpea hartutako lekuan ukituz), berriz ihesean 

hasiko da. Jolasean zehar, ikasleak nekatzen doazen heinean, 

elkarri rolak trukatuko dizkiote. 

 
 
 

  



BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                               TALDEKO HARRAPAKETAK 

37 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

3.    jarduera “Ardiak eta otsoak” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, harrapatzailea (otsoa) bakarra 

izango da eta gainerakoak ardiak izango dira. Kiroldegian 

alderik-alde, bi  eremu mugatuko dira: ardien korta eta otsoaren 

gordelekua. Irakasleak agintzen duenean, ardiak etxetik atera 

eta katamarka abiatuko dira otsoaren gordelekuraino. Otsoa 

ardien zain egongo da  lurrean etzanda. Harrapakinak oso hurbil 

sumatzen dituenean, otsoa zutitu eta ardiak harrapatzera 

abiatuko da. Ardiek, otsoak harrapatu ez ditzan, zutitu eta 

kortaraino ihes egin beharko dute. Otsoak norbait atzemanez 

gero, hura ere harrapatzaile bihurtuko da, eta otsoaren 

gordelekura abiatuko da. Ume guztiak otso bihurtzean bukatuko 

da jolasa. 

  
  

 

4.    jarduera “Poliziak eta lapurrak” Denbora 20 

Ikasle guztiak batera. Kiroldegia erabiliko dute ikasleek jolas 

honetarako, eta zelaiaren erpin batean 3 m-ko aldeak dituen 

laukia markatuko du irakasleak. Hura kartzela izango da. 

Zortzi ikasle, petoak jantzita, harrapatzaileak izango dira 

(poliziak); gainerakoak, harrapakinak (lapurrak). Poliziak lapur 

bat harrapatutakoan, kartzelara eramango du atxilotua eta 

kartzelan egon beharko du aske dagoen beste lapur batek 

eskua ukitu arte. Jolasa lapur guztiak harrapatzean bukatuko da. 
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5.    jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero. 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Zer egin behar dute taldekideek jolasean irabazteko?” 

- “Poliziak, inor harrapatu al duzue kideren baten 

laguntzarekin?”. 

- “Lapurrak, inork libratu al zaituzte?”. 

-  … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

- “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. Hausnarketa 

egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapatzaile eta harrapakin rolaren aukerak ezagutzea eta esperimentatzea. 

Jolas eremua identifikatzea eta dituen aukerak erabiltzea. 

Talde baten parte zarela identifikatzea eta elkarreraginean aritzea helburu 
komun bat lortzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala Konoak, hiru koloretako petoak eta autoebaluazio-orria 

Jarduerak 

1.    jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

                 

2.    jarduera “Kolore iheslaria” Denbora 15 min 

Hirunaka eskutik helduta. Hirukoteko ikasle bakoitzak kolore 

bateko petoa jantziko du. Irakasleak seinalea emandakoan, 

hirukote guztiak korrika hasiko dira lasai, kirol-pista osoan. 

Irakasleak ozenki kolore bat esango du. Kolore hori duen kidea 

taldekideengandik askatuko da, eta ihes egingo du. Bere taldeko 

bi kideak hura harrapatzen ahaleginduko dira. Harrapatzea 

lortutakoan, berriro eskua eman, eta hirukotea berrosatuko dute. 

Ez badute iheslaria denbora epe batean harrapatzen, irakasleak 

txilibitua joko du, hirukoteak berriro osatzeko eta jolasarekin 

jarraitzeko. 
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3.    jarduera “Azeriak, oiloak eta sugeak” Denbora 30 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak kiroldegian, hiru taldetan 

banatuko dira, alegia, azeriak, oiloak eta sugeak, eta kolore 

desberdinetako petoak jantziko dituzte, euren artean bereizteko. 

Talde bakoitzaren txokoa markatzeko, 3 m-ko aldeak dituzten 

hiru lauki marraztuko ditu irakasleak lurrean. Txoko horiek, 

kiroldegian, hiruki baten erpinak balira bezala egongo dira 

kokatuta, eta batetik bestera 20 metroko tartea egongo da. Hain 

zuzen ere, talde bakoitzaren babeslekua izango dira txoko 

horiek beraz, aurkariek ezingo dituzte bertan harrapatu; baina 

era berean, harrapatutakoentzat kartzela ere izango dira. 

Talde bakoitzak beste talde bateko jokalariak harrapatu 

(ukitzearekin nahikoa da) beharko ditu, baina ez edozein. Hain 

zuzen ere, azeriek oiloak harrapatu beharko dituzte; oiloek 

sugeak harrapatu beharko dituzte, eta sugeek azeriak harrapatu 

beharko dituzte. Harrapatzaileak aurkariren bat harrapatutakoan, 

bere babeslekura eramango du, eta bertan, atxilotuta geratuko 

da, baina tarte horretan, alegia, atxilotua babeslekura eramaten 

duen bitartean, ezingo dute harrapatzailea harrapatu. 

Atxilotuta daudenek kate bat eratuko dute, eskutik helduta, eta 

lehenak hanka bat kartzela barruan eduki beharko du, nahiz eta 

gainerakoak kanpoan egon daitezkeen. Bere taldekideren batek 

muturrean dagoenari eskua ukitzen badio, aske geratuko dira 

taldekide guztiak. 
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4.    jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero. 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Zer egin behar duzue zuen taldeak irabazteko?” 

- “Inork gogoratzen al ditu bere taldekideak?” 

- “Inor harrapatu edo libratu al duzue norbait beste baten 

laguntzarekin?” 

-  … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

- “Zer ikasi duzue gaur?” 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

saioan zer ikasi duten azpimarratzeko ikasleei. Hausnarketa 

egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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Eranskinak 

1. eranskina: ikasleen hasierako ebaluazio-orria 

2. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

3. eranskina: autoebaluazio-orria 

4. eranskina: unitatearen ikasleen balioespena 

5. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo maila: Gorputz Hezkuntzako Programazioa 
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IKASLEEN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina) 

 

Irakasleak galderak ahoz egingo dizkie ikasleei eta ikasleek ahoz emandako erantzunak 
galdetegian jasoko ditu. 

 

1. Ezagutzen al duzue harrapaketa jolasik? Zein? 

 

 

2. Gustuko al duzue harrapaketan jolastea? 

 

 

3. Harrapaketan jolasten zarenean, zer nahiago izaten duzu harrapatzaile ala harrapakina 
izatea? Hau da, harrapatzea ala ihes egitea? 

 

Harrapatzaile izatea nahiago dutenak  

Harrapakina izatea nahiago dutenak  

Bata zein bestea  

 

4. Imajinatu harrapatzaile izatea dagokizula.  Zer uste duzu egin beharko duzula harrapatzaile 
ona izateko? 

 

 

 

 

5. Orain, imajinatu harrapakina edo iheslaria zarela.  Zer uste duzu egin beharko duzula 

harrapakin ona izateko? 

 

 

 

 

6. Otsoek,adibidez, taldean ehizatzen dute. Nola uste duzu antolatzen direla taldean ardia 
harrapatzeko? 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (2. eranskina) 

 
LMH 1 

EBALUAZIOA 
20_ _- 20_ _ 
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e
ra

s
o

 a
u
rk

a
ri
a
ri
. 

T
a
ld

e
k
id

e
e

i 
la

g
u

n
tz

a
 

e
m

a
te

n
 d

ie
 “

k
a

rt
z
e

la
n
” 

h
a
rr

a
p
a
tu

ta
 d

a
u

d
e

n
e

a
n

. 

J
a

rd
u

e
re

ta
n
, 
g

u
s
tu

ra
 

p
a
rt

e
 h

a
rt

z
e

n
 d

u
. 

T
a
ld

e
a

re
n

 g
a
ra

ip
e
n

a
 e

ta
 

p
o
rr

o
ta

 o
n

a
rt

z
e

n
 d

it
u
. 

 

H
a

u
s
n

a
rt

z
e

k
o
 t

a
rt

e
a
n

, 

ta
ld

e
a

n
 e

ra
 p

o
s
it
ib

o
a

n
 

e
ra

g
it
e

n
 d

u
 e

ta
 e

k
a
rp

e
n

a
k
 

e
g
it
e

n
 d

it
u

. 

J
a

rd
u

e
ra

 f
is

ik
o

a
 e

g
it
e

k
o
 

a
rr

o
p
a
 e

ta
 o

in
e
ta

k
o
 

e
g
o

k
ia

k
 e

ra
b
ilt

z
e

n
 d

it
u

. 

 

J
a

rd
u

e
ra

 f
is

ik
o

a
 e

g
it
e

a
n

, 

o
s
a
s
u

n
a

 e
ta

 h
ig

ie
n
e

a
 

z
a

in
tz

e
n

 d
it
u
. 

 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19.              

20.              
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 

BERDEA: BAI  / HORIA: ERDIZKA  / GORRIA: EZ  /  EZIN DUT EGIN:  URDINA  /  EZ DA ETORRI: BELTZA   (IRAKASLEAK) 

IKASLEA 
 

------------------------- 
TALDEA 

 
------------------------ 

Janzkera Jarduerak Jarrera 

 

 

     

Arropa eta oinetako egokiak 
ekarri eta erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan hartu dut, 
gauza berriak ikasi ditut 

Gustura aritu naiz 
Azalpenak adi entzun 

ditut 
Arauak errespetatu 

ditut 
Errespetuz aritu naiz. 
Jarrera ona izan dut. 

1. saioa O O O O O O 
2. saioa O O O O O O 
3. saioa O O O O O O 
4. saioa O O O O O O 
5. saioa O O O O O O 
6. saioa O O O O O O 
7. saioa O O O O O O 
8. saioa O O O O O O 
9. saioa O O O O O O 
10. saioa O O O O O O 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (4. eranskina) 

Irakasleak galdera ahoz irakurritakoan, ikasleek eskua altxatuko dute haien erantzuna emateko. 
Irakasleak, galdetegian jasoko ditu erantzunak. 

 

1. Gustatu al zaizu Taldeko harrapaketak unitate didaktikoa? 

a. Bai, asko  ……….. 

b. Erdizka  …………. 

c. Ez, gutxi  ………… 

 

2. Zein jolas gustatu zaizkizu? Altxatu eskua asko gustatu zaizun jolas bat aipatzen dudan 
bakoitzean.  

Mamujaleak  

Izurritea  

Koxkarik koxka  

Zezenak eta zaldiak  

Dortokak eta hegaztiak  

Armiarma  

Binakako katea  

Ardiak eta otsoak  

Kolore iheslaria  

Zezenketa  

Mundu magikoa  

Krispetak  

Poliziak eta lapurrak  

Azeriak, sugeak eta oiloak  

 

3. Zaila iruditu al zaizu talde baten parte izan eta aurkariak gainditzea?  

a. Oso zaila  …………..  

b. Nahiko zaila  …….…. 

c. Erraza  ……………… 

 

4. Irakasleak ondo egin al du lan? Egokiak izan al dira eman dituen azalpenak eta laguntza, 
eta gai izan al da ikasleak motibatzeko? 

a. Bai, oso ongi ……… 

b. Erdizka …………….. 

c. Ez, gaizki …………..  
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKOA-LEHEN MAILA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (5. eranskina) 

 

LEHEN HEZKUNTZA (LEHENENGO ZIKLOA) 

LEHENGO MAILA 

GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 1. maila 

1. unitatea 

 
Txokotan jolasean 

2. unitatea Taldeko harrapaketak 

3. unitatea Gorputz adierazpena 

4. unitatea 1x1 

5. unitatea 
Linsay eta banbuzko basoa 

Ipuin motorra 

6. unitatea Ingurunean jolasten eta ingurunea ezagutzen 

 

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 

1 

Bakarkako 

ekintzak  

 

 

2 

Bat baten 

aurkako 

ekintzak 

 

3 

Elkarlaneko 

ekintzak 

 

 

4 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

5 

Ziurgabetasun-

inguruneko 

ekintzak 

 

6 

Adierazpen- 
eta arte-
ekintzak 

 


