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UNITATE DIDAKTIKOA 

 

Izenburua 
 

SASKIBALOIA 

 

Maila 
 

LMH3 
 

Saio-kopurua 
 

10 

 

Lantzen diren ekintzen dominioa (morez) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Bakarkako Bat baten Elkarlaneko Elkarlaneko- Ziurgabetasun- Adierazpen- eta 
ekintzak aurkako ekintzak aurkakotasuneko inguruneko arte-ekintzak 

 ekintzak  ekintzak ekintzak  

 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko-aurkotasuneko ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 

—laugarrena sailkapenean—. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan 
taldeko kirol eta jolasetan aurkarien taldeari irabazteko estrategiak —zehazki, elkarlanerako eta 
aurka egiteko estrategiak— erabiltzen jakitea, eta, horren ondorioz, taldeko kirolak praktikatzean 
eraginkorragoak izatea lortzea. 

Araututako joko bat aukeratu da dominio hori lantzeko: saskibaloia. 

Saskibaloian bi taldek partida bat jokatzen dute elkarren kontra, espazio egonkor batean. 
Aurkariaren eremuan dagoen saskian baloia sartzea da taldeen helburua. Horretarako, 
taldekideek askotariko estrategiak adostuko dituzte. 

Saskibaloiak taldeko kiroletan jokatzeko gaitasuna garatzen laguntzen du, batez ere kirol horietan 
estrategiak —hain zuzen, eraginkortasunez parte hartzeko estrategiak eta taldean lan egiteko 
estrategiak— erabiltzeko gaitasuna, ikasle guztien parte-hartzea eta talde-lana sustatzen baititu. 
Horregatik, ikasleek erabakiak hartzen eta adosten ikasteko jarduera egokia da. Horrez gain, 
saskibaloiaren bidez, ikasleei denbora librea betetzeko eskaintza erreala zabaltzen diegu. 

Saskibaloia kirol ezaguna izanik, gehienetan, ikasleen motibazioa areagotzen du. Halaber, 
ikasleek kideen eta aurkarien jokabideak hobeto eta errazago ulertzea eta interpretatzea 
erdiesten dute, eta estrategia eraginkorrak baliatzen ikasten dute. 
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Problema-egoera 

Testuingurua 

 

Ikasleak oso ohituta daude eskatzen zaizkien gauzak erreproduzitzen. Askotan ez 

Saskibaloia kirol ezaguna da, eta eskola eremuan ikasleek ezagutu eta praktikatzeko  

erakargarria da. Horrez gain, saskibaloiak talde lana bultzatzen du, eta ikasle 

guztien parte hartzea bermatzen du. 

Argazkiez gain honako bideoa ikus genezake klasean: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rd_WwD_aOQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazoa 

 

Gai izango ginateke gure artean saskibaloiko partida bat jokatzeko? 

Xedea 

 

Elkarlanerako eta aurka egiteko oinarrizko printzipioak erabiltzen jakitea eta taldeko 

kirolak praktikatzean eraginkorrak izatea. 

 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

 

Ataza 

Saskibaloi partidak jokatzea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 
 

Ebaluazio-irizpideak 
 

Lorpen-adierazleak 
 

Ebaluazio-tresnak 

  
Saskibaloiaren oinarrizko arauak ezagutzen 
eta betetzen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Saskibaloiaren bidez taldeko 
kirolen oinarrizko ezagutzak 
eskuratzea, taldekideekin elkarla- 
nean aurkariei aurre egiteko. 

 
2. Jolasetan eta jarduera 
motorretan pilotak edo 
beste higikari batzuk 
jaurtitzea, pasatzea eta 
jasotzea, kontrola galdu 
gabe eta behar bezala 
egokituz joko-zelaiko 
egoerari, distantziei eta 
ibilbideei. 

 
 

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

Baloia menderatzen du bote egitean. 

Baloia modu eraginkorrean pasatzeko eta 
hartzeko gai da. 

Saskiratzeko jaurtiketak modu eraginkorrean 
egiten ditu: baloia saskira bideratzen du, eta 
besoek goranzko mugimendua egiten dute. 

Joko-egoera bere alde edo taldearen alde 
jartzeko gai da. 

Bakarkako eta taldeko estrategiak erabiltzen 
ditu, erasorako. 

Eraso- zein defentsa-egoerako rolak 
identifikatzen eta betetzen ditu. 

Joko-egoeran, espazio hutsei antzematen die, 
eta modu eraginkorrean erabiltzen ditu. 

Baloiarekin edo baloirik gabe egiten diren 
desplazamenduak, pase-harrerak, jauziak eta 
saskiratzeko jaurtiketak era koordinatuan eta 
jarraian egiten ditu. 

Hasierako ebaluazio-orria 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria 

Koebaluazio-orria 

  Bere ekintza motorrak taldekideenekin 
koordinatzen ditu. 
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 4. Jarrera aktiboak izatea,  

 
Gogoz eta inplikatuta parte hartzen du. 

Joko-arauak ezagutzen eta betetzen ditu. 

Garaipenak eta porrotak onartzen ditu. 

Ahalegina eta harremanak emaitzaren gainetik 
balioesten ditu. 

Jolasetako rolak onartzen ditu. 

Jolaskideak errespetatzen ditu. 

Hausnartzeko tartean, taldean era positiboan 
eragiten du eta kritika eraikitzailea egiten du. 

 

 egoera fisikoa oro har  

 hobetzeko, eta jarduerak  

 egitean kontuan hartzea  

 norberaren gorputzaren eta  

2. Jarduera fisiko guztiak egitean 
nork bere buruarekin eta 
besteekin jarrera arduratsua 
izateko prest agertzea. 

mugimendu-gaitasunaren 

aukerak eta mugak. 

6. Norberaren ahalegina eta 

taldearekin ezartzen diren 

 

 harremanak identifikatzea  

 jolasen eta kirol-jardueren  

 oinarrizko balio diren Hasierako ebaluazio-orria 
 aldetik, eta haiekin bat  

 jokatzea. 
Lorpenen jarraipen-orria 

   

 

 

 

 
3. Jarduera fisikoa egitean ekipa- 
menduari eta higiene-ohiturei 
erreparatzea, bizi-ohitura osasun- 
garriak finkatzen eta 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 egokiak 
erabiltzen ditu. 

Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta higienea 
zaintzen ditu. 

 

Autoebaluazio-orria 

Koebaluazio-orria 
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Edukiak 

• Elkarlaneko ekintzak eta elkarlaneko-aurkakotasuneko ekintzak 

• Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak: espazioaren zein baloiaren erabilera egokia, 
erasorako estrategiak, joko-egoera taldearen alde jartzea, helburua lortzeko 
mugimenduak, rol-aldaketak eta ekintza motorren kateaketa 

• Saskibaloiaren ikaskuntza espezifikoak: baloiarekin boteak egitea, baloia gidatzea eta 
saskiratzeko jaurtiketak 

• Oinarrizko trebetasun motorrak: harrerak, paseak eta desplazamenduak 

• Saskibaloiaren oinarrizko arauak: urratsak, bikoitzak eta faltak 

• 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. Saskibaloia da ikaskuntza horiek barneratzeko 
erabiliko den talde-jokoa. 

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era progresiboan daude antolatuta, saioz 
saio: analitikoak alde batera utzita, joko eta jolasetan oinarrituko dira, eta ikasleen premien 
arabera egokituko ditu irakasleak. Jarduerak elkarlaneko jolas-egoeratik abiatuko dira, 
elkarlaneko-aurkakotasuneko joko-egoerara iritsi arte. Saio guztietan jarduera nagusi bat egongo 
da, eta jarduera nagusi hori aurrez aipatutako progresioaren ondorioa izango da. Hala, saioz saio, 
jolas-egoerak zailduz, jolas- zein joko-arauak gehituz eta jokalari zein espazioak moldatuz joango 
dira. Era horretan, lehenengo saioetako elkarlan-egoera azken saioan saskibaloi-partida 
bilakatuko da. Horrez gain, ikasleek ezagutzan eta praktikan izandako aurrerapena ikusteko, 
lehenengo eta azken saioetako jarduerak oso antzekoak egitea proposatzen da unitatean. 
Irakasleak hasierako eta amaierako jarduera horiek bideoz grabatuko ditu, eta azken saioan 
ikasleei erakutsiko dizkie, aurrerapenik egon den behatzeko. 

Ibilbide horretan, bilaketan oinarritutako ikaskuntza aktiboaren metodologia sustatuko du 
irakasleak, betiere saskibaloiaren oinarrizko printzipioen ikaskuntza helburu izanik. Horretarako, 
irakasleak ikasleei gutxieneko aginduak emango dizkie, ikasleek bizitako esperientzietatik 
ondorioak atera ditzaten. 

Irakasleak egokitu beharko ditu bai jarduerak, bai saskibaloiaren araudia, dagokien taldeei eta 

ikasleei, unean uneko ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta. 

Saioak kiroldegian egingo dira. Horretarako, eta beti segurtasuna bermatuz, beharrezkoak diren 
jolas-eremuak eta joko-zelaiak antolatuko dira bertan. Materialari dagokionez, ikasleen adinerako 
aproposak diren saskibaloiko baloiak erabiliko dituzte, eta saskiak ikasleen altuerara egokituak 
egongo dira. 

Taldeak, berriz, orekatuak, heterogeneoak eta mistoak 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 
momentuetan, egin dituzten jarduerei buruzko hausnarketa egingo dute, irakaslearen laguntzaz. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko) 

Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

• Saskibaloiarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea. 
• Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea. 
• Taldeko estrategiak adosteko nork bere argudioak era egokian azaltzea eta besteenak 

entzutea. 
• Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea. 
• Ekintza- eta printzipio-arauak adieraztea. 
• Ekintza motorren praktikan aginduak ematea zein jasotakoak ulertzea eta interpretatzea. 
• Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

• Jokoen puntuazioa, saiakera-, arrakasta- eta porrot-kopuruak kalkulatzea eta haien 
interpretazio matematikoa egitea. 

• Azalerak, altuerak eta denborak neurtzea. 
• Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea. 
• Baloiaren norabide eta ibilbidea aurreikustea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

• Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 
• Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 
• Norberaren garapenean jarduera fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 

jabetzea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

• Ikasleen hobekuntzak era grafikoan aztertzeko, bideo-kamerak ematen dituen aukerak 
ezagutzea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

• Jolasetan eta jardueretan arauak betetzea. 
• Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

• Jarrera ez baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea 
inor baztertu gabe, gaitasun, genero, maila sozio-ekonomiko, jatorri edo beste edozein 
arrazoi dela. 

• Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea. 
• Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea. 
• Frustrazio-egoerei aurre egiteko, estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 
• Autonomia izatea. 
• Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea. 
• Taldekideak eta aurkariak errespetatzea. 
• Taldean rol bakoitzari dagozkion funtzioak eta betebeharrak adostea. 

• Jardutean elkarlanaren eta elkartasunaren balioa barneratzea eta taldean integratuta 
sentitzea. 



LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA 8 

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA SASKIBALOIA 
 

 

 

• Lehiaketetan, emaitzaren gainetik, ahalegina eta taldekideen arteko harremanak 
lehenestea. 

• Besteei laguntza emateko prest egotea. 

 

6. 

7. Konpetentzia motorra 

• Elkarlan- eta aurkakotasun-egoera motorrak lantzea. 

• Jokaera motorrak barneratzea eta hobetzea. 

• Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak eta saskibaloiaren ikaskuntza espezifikoak 
lantzea. 

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

• Oinarrizko trebetasun motorrak lantzea. 

• Espazioaren eta denboraren arteko loturaren pertzepzioa hobetzea. 

• Norberaren garapen osasuntsu eta orekatuan, jarduera fisikoaren eta ohitura 
osasungarrien garrantziaz jabetzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

• Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, 
emozioak eta pentsamenduak adieraztean, era autonomoan, sortzailean eta 
eraginkorrean aritzea. 

• Saskibaloiaren arauak ulertzea eta errespetatzea, eta lehiaketetan autonomia izatea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Saskibaloian aritzean, norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta 
arauak ulertzea eta erabiltzea (pentsamendu analitikoa). 

• Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea 
eta norbera erregulatzea (pentsamendu kritikoa). 

• Elkarlaneko-aurkakotasuneko   estrategiak sortzea eta   aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

• Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

• Ikas prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo egindako lana balioestea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

• Saioaren bukaeran norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu 
asertiboan adieraztea eta, aldi berean, besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

• Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea, 
eta rol bakoitzari dagokion funtzio eta betebeharrak onartzea. 

• Joko-arauak errespetatzea eta betetzea. 

• Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

• Hezkidetza eta genero-berdintasuna kontuan hartzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

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

• Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

• Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak 
egitea. 

• Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

• Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

• Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea.. 

• Norberaren motibazioa, nahia eta jokabide morala erregulatzea. 

• Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 
jabetzea. Gorputzaren irudia erregulatzea. 

• Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

• Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 

• Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz hartzea eta erabakitakoen gaineko 
erantzukizuna onartzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) 

 

 

1 

 

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

 

 

2 

 

 
Trebetasun eta ahalmen 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. 



LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA 11 

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA SASKIBALOIA 
 

 

 
 

Saioen sekuentzia 

 
1. saioa 

Unitatearen aurkezpena. Biko katea. Baloia, saskia eta zelaia ezagutzea. 
Saskibaloi-partidak. Hausnartzeko tartea. 

 
2. saioa 

Saioaren aurkezpena. Baloia lapurtzea. Armiarma. Altxor-lapurreta. Ispilua. 
Hausnartzeko tartea. 

 
3. saioa 

Saioaren aurkezpena. Krokodiloa. Paseak ezagutzea. Lapurra saihestea. Konoa 
botatzea. Hausnartzeko tartea. 

 
4. saioa 

Saioaren aurkezpena. Uztaiak lagun. Armiarma 2. Paseak eta harrapaketa. 
Paseak mugimenduan. Hausnartzeko tartea. 

 
5. saioa 

Saioaren aurkezpena. Baloia kentzea, zurea mantentzea. 10 paseak. 
Krokodiloa 2. Jaurtiketak. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa Saioaren aurkezpena. Hiruko katea. Altxor-lapurreta 2. KO. Hausnartzeko tartea. 

 
7. saioa 

Saioaren aurkezpena. Bankuak. Saskiratu edo alde egin. 10 paseak 2. Ispilua. 
Hausnartzeko tartea. 

 
8. saioa 

Saioaren aurkezpena. Krokodiloak 3. Txokoka. Boterik gabeko partidak. 
Hausnartzeko tartea. 

9. saioa Saioaren aurkezpena. Harrapaketa. 3x0 2x1. 3x3 partidak. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa Saioaren aurkezpena. “STOP”. Saskibaloi-partidak. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Saskibaloian, elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, ikasleen 
ezagutza- eta praktika-maila identifikatzea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 
Materiala 

Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), koloretako petoak, ikaslearen 

hasierako ebaluazio-orria (1. eranskina), autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Unitate didaktikoaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseri ondoren, irakasleak 
saskibaloiari buruz zer dakiten galdetuko die, eta kirol honen 
inguruan izan dituzten bizipenei buruz hitz egingo dute. Gero, 
hasierako ebaluazioaren orria emango die bete dezaten, eta 
saskibaloiaren inguruko azalpen batzuk emango ditu: kirol 
honetan, bost jokalarik beste bosten aurka jokatzen dute 
saskibaloi-zelaian; horretarako, saskibaloiko baloi bat erabiltzen 
da. Talde bakoitzak bere saskia defendatu behar du, eta 
aurkarien saskian saskiratzen ahalegindu behar du. Jokoaren 
helburua partida irabaztea da, aurkariek baino saskiratze gehiago 
lortuz. 

Bestalde, unitate guztian zehar, saskibaloiarekin lotutako lexikoa 
lantzeko, erreferentziazko esapide batzuen aipua egingo du 
irakasleak. Horrela, saskibaloira hurbiltzeko baliabideak lantzeaz 
gain, jokatzen ari diren bitartean euskaraz aritzeko ereduak 
erabiliko dituzte ikasleek (“Urratsak”, “Bikoitzak”, “Saskira 
begiratu!”, “Errebotea”, “Kontuz!”, “Ez bultzatu!”…).  

Gero, irakasleak azalduko die unitateak zer berezitasun izango 
dituen, zeri emango zaion garrantzia  eta  zer   balioetsiko  den.  
Aurkezpenarekin  bukatzeko  eta  ikasleak  motibatzeko,   1. 
bideoa ikusiko dute. 

Azkenik, irakasleak saio honetan zehar egin beharrekoak 
aipatuko dizkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jarduera 
 

Biko katea 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute 
jolas honetarako. Ikasle bat harrapatzailea izango da, eta 
gainerakoak harrapakinak. Harrapatzaileak jolaskide bat ukituz 
gero, elkarri eskutik hartu, eta hirugarren baten bila joan beharko 
dute. Hori lortutakoan, berriro ere laugarren harrapakin baten bila 
abiatuko dira. Katean lau harrapatzaile daudenean, 
elkarrengandik askatu, binaka jarri, eta, bikoteka daudela, beste 
jolaskide batzuk harrapatzeari ekingo diote, berriro ere lauko 
katea osatu arte. Katekoek eskutik helduta egon behar dute beti; 
bestela, ezingo dute inor harrapatu 
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3. jarduera 
 

Baloia, saskia eta zelaia ezagutzea 
 

Denbora 
 

5 min 

Banaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian sakabanatuko dira, eta 
saskibaloiko baloiarekin bururatzen zaizkien hainbat ariketa 
egingo dituzte: malabarak egin, bote egin, saskira jaurti… 

 

 

 

4. jarduera Saskibaloi-partidak Denbora 20 min 

Bost bosten aurka. Bost ikaslez osatutako bi talderen arteko 
saskibaloi-partidak jokatuko dituzte ikasleek saskibaloi-zelaian, 
eta gainerako ikasleak begiraleak izango dira. Jokoan arituko 
diren ikasleek koloretako petoak jantziko dituzte, elkarrengandik 
bereizteko. Partidak bost minutuko iraupena izango du, eta, 
partida bukatutakoan, jokoan aritu diren bi taldeek atsedena 
hartuko dute, eta begirale lanetan aritu diren ikaslez osatutako 
beste bi taldek jokatuko dute. 

Hala ere, partidak hasi aurretik, irakasleak honako oinarrizko 
arauak azalduko dizkie ikasleei (sakontzeko, “minibasketeko 
arauak” webgunean kontsultatu ditzake arauak irakasleak): 

• Ezin da baloia oinarekin jo. 

• Ezin dira bi pauso baino gehiago eman baloiarekin boterik 
eman gabe (urratsak). 

•  Ezin da baloiarekin boterik eman eta bi eskuekin hartu, 
jarraian berriro ere botea emateko (bikoitzak). 

• Ezin da bultzatu, heldu, jo… (falta). 

• Talde batek baloia saskibaloi-zelaitik kanpora botatzen 
badu, talde aurkariak aterako du baloia (irten den leku 
beretik). Gauza bera gertatuko da talde batek saskiratzen 
duenean. 

• Epailea irakaslea izango da. 

 

 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zer-nolako zailtasunak aurkitu dituzue 
saskibaloian jokatzean? Zer hobetu behar duzue saskibaloian 
jokatzeko? Zenbat aldiz izan duzue baloia eta zenbatetan galdu 
duzue? Zergatik uste duzue gertatu dela hori?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko 
ere. 
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2. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Baloiarekin boteak ematean, baloia menderatzea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), koloretako petoak, kutxak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 
irakasleak, eta bigarren saio honetan egingo dutena azalduko. 

Egoera konkretuei aurre egiteko orduan, baloiarekin boteak ondo 
egiteak duen garrantziaz jabetuko dira. 

 

 

2. jarduera 
 

Baloia lapurtzea 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelai erdia erabiliko 
dute jolas honetarako. Lau ikasle harrapatzaileak izango dira, eta 
ez dute baloirik izango; gainerako ikasleak harrapakinak izango 
dira, eta baloi bana izango dute. Azken horiek baloiarekin bote 
eginez desplazatu behar dute eremu guztian zehar. Irakasleak 
agindua emandakoan, harrapatzaileak aske dauden beste 
ikasleei baloia lapurtzen ahaleginduko dira, eta lortzen baldin 
badute, rol-aldaketa egingo da, alegia, harrapakina harrapatzaile 
bihurtuko da, eta alderantziz. Rol-aldaketa egiten denean, baloi-
jabetza ere aldatu egingo da. 

Baloia ezin zaio ikasleari edonola kendu; hain zuzen, honako 
arau hauek errespetatu beharko dituzte: 

• Ezin da bultzatu baloia daukan ikaslea. 

• Ezin zaio heldu baloia daukan ikasleari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA 15 

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA SASKIBALOIA 
 

 

 

3. jarduera 
 

Armiarma 
 

Denbora 
 

10min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelaia erabiliko dute 
jolas honetarako. Ikasle bat (armiarma) saskibaloi-zelaiaren 
erdiko marraren gainean kokatuko da, baloirik gabe; gainerako 
ikasleak jolas-eremuaren alde batean kokatuko dira, eta 
saskibaloiko baloi bana izango dute. Azken horien helburua jolas-
eremua zeharkatzea izango da, baloiarekin momentu oro boteak 
emanez, hura galdu gabe eta armiarma saihestuz. Ordea, 
armiarmaren helburua harrapakinak marra gainditu aurretik 
ukitzea eta sarea sortzea izango da (ukitutako harrapakinak 
marraren gainean kokatuko ditu bata bestearen ondoan, sare 
moduan, eta sare hori eratzen duten ikasleak ezin izango dira 
mugitu); horretarako, armiarma marraren gainean ibiliko da, 
ezker-eskuinera. Beraz, gero eta ikasle gehiago egongo direnez 
armiarma sarean, zailagoa izango da harrapakinentzat sarea 
zeharkatzea. 

Irakasleak txilibitua jotzen duen bakoitzean, ikasle guztiak jolas-
eremuaren alde batetik bestera igaroko dira. Ikasleak armiarma-
sarea gurutzatu eta beste aldera iritsi direnean, irakasleak berriro 
joko du txilibitua, eta ikasleak berriro armiarma sarea gurutzatzen 
saiatuko dira. 

 

 

 

 

4. jarduera Altxor-lapurreta Denbora 20min 

Bi taldetan. Saskibaloi-zelaia bi eremutan mugatzeko, zelaiaren 
erdian dagoen marra erabiliko du irakasleak. Zelai bakoitzean 
adostutako puntuetan, talde bakoitzak bere altxorra –kopuru 
bereko saskibaloiko baloiz betetako kutxa– jarriko du. Talde 
bakoitzeko ikasleek kolore bereko petoak jantziko dituzte, eta 
dagokien zelaian jarriko dira. Jokalariak aurkarien altxorreko 
baloiak lapurtu eta euren zelaira eramaten saiatuko dira, betiere 
boteak emanez. Baina horretan ari direla, aurkako taldearen 
zelaian baloirik gabe harrapatuak izanez gero, lekuan zutik geratu 
beharko dute. Harrapatua izan ondoren, geldi geratu behar izan 
duen jokalaria askatzeko, bere taldekideren batek ukitu beharko 
du, eta jolasten jarraitzeko aukera izango du. Baloia lapurtzea 
lortu duen ikaslea baloiarekin bote eginez joango da bere zelaira, 
eta kutxan utziko du. Zeregin horretan ezin izango dute 
harrapatu. Talde bat baloirik gabe gelditzen denean edo 
irakasleak agintzen duenean amaituko da jokoa. 
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5. jarduera Ispilua Denbora 10min 

Bosnaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian mugatutako hainbat 
txokotan sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean bost ikasle 
egongo dira. Ikasle horietako bat zuzendaria izango da, eta hark 
baloiarekin egiten dituen ariketak kopiatuko dituzte beste laurek. 
Irakasleak txilibitua jotzen duenean, ikasleen arteko rolak 
aldatuko dira, hau da, beste ikasle bat izango da zuzendaria. 

 
 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zer-nolako zailtasunak aurkitu dituzue 
jolasetan? Non kokatu zarete beste aldera pasatzeko? 
Informazioa jaso al duzue pasatu aurretik? Zenbat aldiz izan 
duzue baloia eta zenbatetan galdu duzue? Nola egin duzue bote 
baloia mantentzeko?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko; baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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3. saioa 

 

Saioaren 
helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Baloiarekin boteak ematean, baloia menderatzea. 
Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, lekuz mugitu gabe paseak 
egiten ikastea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, konoak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 
irakasleak, eta hirugarren saio honetan egingo dutena azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

krokodiloa 
 

Denbora 
 

15min 

Ikasle guztiak batera. Saskibaloi-zelaiaren erdian, erreka izango 
dena markatzeko, 2 marra paralelo (2 m-ko tartearekin) 
marraztuko ditu irakasleak lurrean, zelaia zabaletara erditik 
banatuta. 

Bi ikasle (krokodiloak) errekan kokatuko dira baloirik gabe; 
gainerako ikasleak jolas-eremuaren alde batean kokatuko dira, 
eta saskibaloiko baloi bana izango dute. Azken horien helburua 
erreka zeharkatzea izango da, baloiarekin momentu oro boteak 
emanez, hura galdu gabe eta krokodiloak saihestuz. Krokodiloen 
helburua, ordea, ikasleren bat ukitzea izango da, baina, 
horretarako, harrapakinek erreka barruan egon beharko dute. 

Irakasleak txilibitua jotzen duen bakoitzean, ikasle guztiak jolas-
eremuaren alde batetik bestera igaroko dira. Ikasle guztiak erreka 
gurutzatu eta beste aldera iritsi direnean, irakasleak berriro joko 
du txilibitua, eta ikasleak berriro erreka gurutzatzen saiatuko dira. 

Ukitutako ikasleek baloia izkina batean utziko dute, eta krokodilo 
bihurtuko dira, baina, errekan sei krokodilo elkartzen direnean, 
berriro hasiko da jolasa. 
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3. jarduera Paseak ezagutzea Denbora 10min 

Binaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian aurrez aurre jarriko dira, 
elkarren artean 2 m-ko tartea utziz. Gainera, bikoteak euren 
artean paraleloan kokatuko dira, paseak egiteko orduan 
baloiarekin inor ez jotzeko. Bikotekideen artean, eskuak soilik 
erabiliz, eurei bururatzen zaizkien paseak praktikatuko dituzte. 
Irakasleak agintzean, distantzia 4 m-koa izango da, eta, 
bukatzeko, 6 m-koa. 

Balizko galderak: “Zer pase mota egitean sentitu zara erosoen? 
Zergatik? Zer pase mota heldu zaio zure bikotekideari eskura? 
Zergatik? Zein distantziatan egin dituzu paserik onenak? 
Zergatik?”. 

Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 

 

 

4. jarduera Lapurra saihestea Denbora 10 min 

Hirunaka. Bi ikasle saskibaloi-zelaian, aurrez aurre jarriko dira, 
elkarren artean 4 m-ko tartea utziz; hirugarrena (lapurra), aldiz, 
bien artean kokatuko da. Gainera, hirukoteak euren artean 
paraleloan kokatuko dira, paseak egiteko orduan baloiarekin inor 
ez jotzeko. Aurrez aurre dauden ikasleak euren artean baloia 
pasatzen ahaleginduko dira; erdikoa, berriz, baloia airean 
dagoenean, hura lapurtzen saiatuko da. Erdiko ikasleak aurrera 
eta atzera mugitzeko aukera izango du, baina beste bi ikasleek 
ez dute aukera hori izango. Lapurrak baloia ukitzen baldin badu, 
rol-aldaketa egingo da; alegia, baloia pasatu duena lapur 
bihurtuko da, eta alderantziz.  

5. jarduera Konoa botatzea Denbora 10 min 

Seinaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian mugatutako hainbat txokotan 
sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean irakasleak bi biribil 
marraztuko ditu, bata bestearen barruan. Barruko biribilak 2 m-ko 
diametroa izango du, eta horren erdian kono bat egongo da; 
kanpokoak, ordea, 4 m-ko diametroa izango du. Txoko horretan, 
sei ikasle egongo dira: bi defentsan arituko dira, eta gainerako 
laurak erasoan. Defendatzaileak barruko biribilaren aurrean 
kokatuko dira, konoari bizkarra emanez, eta erasotzaileak, aldiz, 
biribil handiaren kanpoaldean, baina konoari begira. 
Erasotzaileen helburua izango da euren artean baloia pasatzea, 
eta defendatzaileek utzitako hutsune bat ikusten dutenean, baloia 
jaurtiz, biribil barruan dagoen konoa botatzea, baina, horretarako, 
erasotzaileak ezin izango dira biribil barrura sartu. 
Defendatzaileek, ordea, barruko biribil ingurutik urrundu gabe –
ezta bertara sartu gabe ere– konoa babestu beharko dute; hau 
da, erasotzaileek konoa botatzeko helburuarekin egindako 
jaurtiketak moztu beharko dituzte. Irakasleak esatean, rol-
aldaketa egingo da; alegia, defendatzaileak erasotzaile bihurtuko 
dira, eta alderantziz. 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Non kokatu zarete beste aldera 
igarotzeko? Informazioa jaso al duzue igaro aurretik? Nola egin 
duzue bote harrapatuak ez izateko? Zenbat pase mota egin 
dituzue? Pase guztiak egokiak izan al dira? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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4. saioa 

 

Saioaren 
helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Bakarkako edota taldeko estrategiak aukeratzea eta erabiltzea. 
Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, paseak eta harrerak 
mugimenduan egiten ikastea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, uztaiak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 

irakasleak, eta laugarren saio honetan egingo dutena azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Uztaiak lagun 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Saskibaloi-zelaiaren hiru heren erabiliko 
dute jolas honetarako, eta, bertan, jolasean babesgunerako 
erabiliko diren uztaiak egongo dira lurrean sakabanatuta. Ikasleek 
baloi bana izango dute, baina horietatik sei harrapatzaileak 
izango dira, eta gainerakoak harrapakinak (uztai-kopurua eta 
harrapakin-kopurua berdina izango da); rolak bereizteko, 
harrapatzaileek petoa jantziko dute. Irakasleak agindua 
emandakoan, ikasle guztiak baloiarekin boteak ematen hasiko 
dira, eta sei harrapatzaileak harrapakinak ukitzen ahaleginduko 
dira; lortzen baldin badute, rol-aldaketa egingo da, alegia, 
harrapakina harrapatzaile bihurtuko da, eta alderantziz. Baina 
irakasleak txilibitua jotzen duenean, ikasle guztiak (bai 
harrapatzaileak, bai harrapakinak) uztai baten barruan sartzen 
ahaleginduko dira, eta uztairik gabe gelditzen direnak 
harrapatzaile bihurtuko dira. 
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3. jarduera 
 

Armiarma 2 
 

Denbora 
 

15 min 

Bi taldetan. Irakasleak saskibaloi-zelai erdi bakoitza bitan 
banatuko du, horien erdian marra bat marraztuz; horrela, 
zelaiaren erdiko marra kontuan izanda, hiru marra paralelo izango 
ditugu zelai osoan, zabaletara. Talde batean hiru ikasle egongo 
dira, alegia, armiarmak, eta gainerako ikasleak harrapakinak 
izango dira. Azken horiek, saskibaloiko baloi bana dutela, 
saskibaloi-zelaiaren mutur batean kokatuko dira, bata bestearen 
ondoan eta zelaira begira. Aldiz, 3 armiarmak marraztutako 
marren gainean kokatuko dira baloirik gabe, alegia, armiarma 
bakoitza marra baten gainean. 

Harrapakinen helburua da hasiera-marratik hondoko marrara 
iristea, baloiarekin bote eginez, hura galdu gabe eta armiarmak 
saihestuz; beraz, marraztutako hiru marrak pasatu beharko 
dituzte, hurrenkeran. Ordea, armiarmen helburua da harrapakinak 
marra gainditu aurretik ukitzea eta sarea sortzea (ukitutako 
harrapakinak marraren gainean kokatuko ditu, bata bestearen 
ondoan, sare moduan eta sare hori eratzen duten ikasleak ezin 
izango dira mugitu); horretarako, armiarmari dagokion marraren 
gainean ibiliko da, ezker-eskuin. 

Izan kontuan harrapakinak armiarma bakoitzaren aurrean gelditu 
daitezkeela, atsedena hartzeko edota hurrengo mugimendua 
pentsatzeko. 

Harrapakin guztiak hondoko marrara heltzean, rolak aldatuko 
dituzte, zenbait harrapakin armiarma bihurtuz, eta alderantziz. 

Irakasleak jarduera bukatutzat eman arte, ariketa hainbat aldiz 
errepikatuko dute, baina, bukatu aurretik, ikasle guztiek bi rolak 
jokatuko dituztela bermatuko du irakasleak 

. 

 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera Paseak eta harrapaketa Denbora 10 min 

Binaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian aurrez aurre jarriko dira, 
elkarren artean 2 m-ko tartea utziz. Gainera, bikoteak euren 
artean paraleloan kokatuko dira, paseak egiteko orduan 
baloiarekin inor ez jotzeko. Bikotekideak, euren artean, irakasleak 
agindutako paseak lantzen arituko dira, baina, irakasleak txilibitua 
jotzen duenean, baloia daukan ikaslea harrapakin bihurtuko da, 
eta, beraz, baloiarekin bote eginez, alde egiten saiatuko da; bere 
bikotekidea, ordea, harrapatzailea izango da, eta harrapakina 
ukitzen saiatuko da. 
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5. jarduera Paseak mugimenduan Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelaiaren erdia erabiliko 
dute jolas honetarako, eta zelaiaren erdiko marraren gainean bi 
ilaratan kokatuko dira. Bi ilaren artean 3 m-ko distantzia utziko 
dute, eta ikasleak, bata bestearen atzean, aurrean duten saskiari 
begira kokatuko dira. Beste ikasle bat lapurra izango da, eta zelai 
erdiaren erdian kokatuko da saskiari bizkarra emanez, eta 
gainerako ikasleei begira. Irakasleak txilibitua jotzen duenean, 
ilara bakoitzetik ikasle bat irtengo da saskirantz, euren artean 
baloiarekin paseak eginez, eta helburua da saski azpian dagoen 
marrara heltzea, baloia galdu gabe eta lapurra saihestuz. 
Lapurraren betebeharra, ordea, paseak moztea izango da, baloia 
airean dagoen bitartean hura lapurtuz. Irakasleak agintzen 
duenean, lapur-aldaketa egingo da. 

Irakasleak ikasleei azalduko die desplazatzean, baloia eskuan 
duten bitartean, ezin izango dutela bi urrats baino gehiago eman. 

 

 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Non kokatu zarete beste aldera 
igarotzeko? Informazioa jaso al duzue igaro aurretik? Zer 
estrategia erabili duzue? Zenbat pase mota egin dituzue? Pase 
guztiak egokiak izan al dira? Zergatik? Zer-nolako zailtasunak 
aurkitu dituzue jolastean? Arazorik izan al duzue baloia 
jasotzean? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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5. saioa 

 
Saioaren 

helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Joko-egoera taldearen alde jartzeko, bakarkako edota taldeko estrategiak 
aukeratzera eta erabiltzea. 
Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, paseak eta harrerak erabiltzea. 
Saskiratzeko jaurtiketak egiten hastea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 
irakasleak, eta bosgarren saio honetan egingo dutena azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Baloia kentzea, zurea mantentzea 
 

Denbora 
 

10 min 

Hamar hamarren aurka. Saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute jolas 
honetarako. Elkarren kontra arituko diren taldeek koloretako 
petoak jantziko dituzte, elkarrengandik bereizteko; gainera, ikasle 
guztiek baloi bana izango dute, eta momentu oro boteak ematen 
arituko dira. Jolasaren helburua izango da talde bateko 
partaideek beste taldeko kideei baloi guztiak kentzea, beraz, 
baloirik gabe gelditzen den ikaslea kanporatua izango da. Jolasak 
honako arau hauek izango ditu: 

• Ezin da bultzatu baloia daukan ikaslea. 

• Ezin zaio heldu baloia daukan ikasleari. 

• Ikasleak ezin du bere baloia galdu besteari kentzen dion 

bitartean. 

• Ezin da baloia esku artean hartu. 

• Baloirik gabe gelditzen den ikaslea kanporatua izango da. 

Irabazten duen taldeak puntu bat lortuko du, eta berriro jolasean 

hasiko dira. 
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3. jarduera 
 

10 paseak 
 

Denbora 
 

15 min 

Sei lauren aurka. Saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute jolas 
honetarako. Elkarren kontra arituko diren taldeek koloretako 
petoak jantziko dituzte, elkarrengandik bereizteko; izan ere, sei 
ikaslez osaturiko taldea baloiaren jabea izango da, eta beste 
taldeko lau ikasleak baloi-lapurrak. Baloiaren jabetza duen 
taldearen helburua izango da taldekideen artean 10 pase jarraian 
egitea, aurkariek baloia lapurtu gabe. Aldiz, baloi-lapurrek baloia 
airean dagoenean, hura ukitzen ahalegindu behar dute. 

Hona hemen erabiliko diren jolas-arauak eta jolasaren prozedura: 

- Baloia duen ikaslea ezingo da lekutik mugitu, baina pibotatu 
dezake. Beraz, haren taldekideak izango dira etengabe 
mugituko direnak, alegia, baloirik ez duten ikasleak zelaian 
zehar ondo sakabanatuko eta mugituko dira, haien taldekideen 
paseak jasotzeko eta aurkariek baloirik ez lapurtzeko. 

- Ikasitako paseak egiten ahaleginduko dira. 
- Aurrez esan bezala, baloia ez duen taldea (baloi-lapurra) 

baloia bereganatzen saiatuko da, eta horretarako, beste 
taldearen (baloi-jabearen) paseak moztuko ditu edo lurrera 
erortzen diren baloiak aurkariek baino lehenago jasoko. 

- Debekatuta dago baloia eskuan duen aurkaria ukitzea; hori 
dela eta, norberaren eta aurkariaren artean, gutxienez, 1 m-ko 
tarteak egon beharko du. 

- Paseak ahots goran zenbatuko dituzte, baina baloiak lurra 
ukitzen duen bakoitzean, berriro hasiko dira zerotik kontatzen. 

- Baloiaren jabeek euren artean 10 pase jarraian egitean, puntu 
bat lortuko dute(taldeko partaide guztiek ukitu beharko dute 
baloia), baina beste taldekoek baloia lapurtzen duten 
bakoitzean, puntu bat galduko dute. Baloiaren jabeek 3 puntu 
lortutakoan, jolasa bukatuko da; beraz, berriro ere jolasa 
hastean, defentsan beste hiru ume arituko dira. 

 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan. 

Balizko galderak: “Non kokatu zarete baloia duen ikaskideak zuei 
baloia pasatu ahal izateko? Antzeman al dituzu desmarkatu diren 
ikasleak? Zer egin duzue aurkarien jokoa oztopatzeko? Non 
kokatu zarete horretarako? Nola moztu dituzue aurkarien 
paseak? Zer iruditu zaizue zailago: erasotzea ala defendatzea? 
Zergatik? Zenbat baloi galdu dituzue? Zergatik? Eta zenbat baloi 
lapurtu dituzu? Nola lapurtu dituzu?”. 

 
Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 
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4. jarduera Krokodiloa 2 Denbora 10 min 

Hamarnaka. Saskibaloi-zelaia erabiliko dute jolas honetarako. 
Saskibaloi-zelaiaren erdian, erreka izango dena markatzeko, 15 
m-ko luzera izango dituzten 2 marra paralelo (2 m-ko tartearekin) 
marraztuko ditu irakasleak lurrean, zelaia zabaletara erditik 
banatuta. 

Bi ikasle (krokodiloak) errekan kokatuko dira baloirik gabe; 
gainerako ikasleak jolas-eremuaren alde batean kokatuko dira, 
eta saskibaloiko baloi bana izango dute. Azken horien helburua 
erreka zeharkatzea izango da, baloiarekin momentu oro boteak 
emanez, hura galdu gabe eta krokodiloak saihestuz. Krokodiloen 
helburua, ordea, ikasleren bat ukitzea izango da, baina 
horretarako, harrapakinek erreka barruan egon beharko dute. 

Irakasleak txilibitua jotzen duen bakoitzean, ikasle guztiak jolas-
eremuaren alde batetik bestera igaroko dira. Ikasle guztiak erreka 
gurutzatu eta beste aldera iritsi direnean, irakasleak berriro joko 
du txilibitua, eta ikasleak berriro erreka gurutzatzen saiatuko dira. 

Ukitutako ikasleek baloia izkina batean utziko dute, eta krokodilo 
bihurtuko dira. 

 

 

 

5. jarduera Jaurtiketak Denbora 10 min 

Binaka. Bi ikasleak saski baten aurrean kokatuko dira, baina 
bikotekide bakoitzak funtzio bat bete beharko du; hau da, bietako 
bat jaurtitzailea izango da, eta bestea erreboteak hartuko dituena. 
Irakasleak esandakoan, rol-aldaketa egingo da, alegia, 
jaurtitzailea izandakoak erreboteak hartuko ditu, eta alderantziz. 
Jaurtitzaileak nahi duen distantziatik, lekutik eta nahi bezala jaurti 
dezake baloia, baina betiere gainerako ikasleak errespetatuz, eta 
inori baloiarekin minik eman gabe. 

Jarduera honen helburua izango da ikasleek hainbat modu eta 
distantziatatik egitea jaurtiketak, bakoitzak jaurtitzeko modurik 
erosoena eta eraginkorrena zein den ezagutzeko.  

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Zer moduz moldatu zarete jaurtiketak egitean? 

Distantzia guztietatik heldu zarete saskira? Zergatik? Saskiratzea 
lortu duzue? Nola eta zein distantziatatik jaurti duzue saskiratu 
duzuenean? Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki sentitu 
al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zein estrategia erabili duzue beste 
aldera igarotzeko? Zergatik? Zer hobetu behar duzue?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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6. saioa 

 

Saioaren 
helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, bakarkako edota taldeko 
estrategiak aukeratzea eta erabiltzea. 
Saskiratzeko jaurtiketetan trebatzea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, kutxak, konoak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 

irakasleak, eta seigarren saio honetan egingo dutena azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Hiruko katea 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute 
jolas honetarako. Ikasle bat harrapatzailea izango da, eta 
gainerakoak harrapakinak. Harrapatzaileak jolaskide bat ukituz 
gero, elkarri eskutik hartu, eta hirugarren baten bila joan beharko 
dute. Hori lortutakoan, laugarrenaren bila joango dira, gero 
bosgarrenaren bila, eta, azkenik, seigarrenaren bila. Katean sei 
harrapatzaile daudenean, bitan banatuko da; hau da, 
elkarrengandik askatu, hirunaka jarri, eta, hirukoteka daudela, 
beste jolaskide batzuk harrapatzeari ekingo diote, berriro ere 
seiko katea osatu arte. 

Katekoek eskutik helduta egon behar dute beti; bestela, ezingo 
dute inor harrapatu.  

 

3. jarduera 
 

Altxor lapurreta 2 
 

Denbora 
 

20 min 

Bi taldetan. Saskibaloi-zelaian bi eremu mugatzeko, zelai erdian 
dagoen marra erabiliko du irakasleak. Zelai bakoitzean 
adostutako puntuetan, talde bakoitzak bere altxorra –kopuru 
bereko saskibaloiko baloiz betetako kutxa– jarriko du. Talde 
bakoitzeko ikasleek kolore bereko petoak jantziko dituzte, eta 
dagokien zelaian jarriko dira. Jokalariak aurkarien baloiak lapurtu 
eta euren zelaira eramaten saiatuko dira, baina horretarako, 
baloia kutxatik hartu ondoren, aurkarien saskian saskiratu 
beharko dute, eta hori lortutakoan, euren zelairantz abiatuko dira 
baloiarekin bote emanez; hala ere, horretan ari direla, aurkako 
taldearen zelaian harrapatuak izan daitezke. Harrapatua izan den 
ikasleak baloia hartu duen kutxara itzuliko du, eta ukitua izan den 
lekura bueltatuko da, bertan, geldik geratzeko. Jokalaria 
askatzeko, bere taldekideren batek ukitu beharko du, eta jolasten 
jarraitzeko aukera izango du. Jokoa amaituko da talde bat baloirik 
gabe gelditzen denean edo irakasleak agintzen duenean. 
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4. jarduera KO Denbora 15 min 

Bi taldetan. Talde bakoitza saski baten aurrean, saskiari begira 
kokatuko da, eta ikasleek adostutako distantzia batean ilara bat 
egingo dute. Ilaran dauden lehenbiziko bi ikasleek baloi 
bana izango dute, eta euren helburua izango da taldekideak baino 
lehenago saskiratzea baloia.  
Honako hauek dira jolasean eman daitezkeen egoerak: 

1. Aurrean dagoen ikasleak atzekoak baino azkarrago 
saskiratzen baldin badu, baloia hartu eta, azkar-azkar, 
ilaran dagoen hurrengo ikasleari pasatuko dio, horrek 
segidan jaurti dezan; aldiz, baloia pasatu duen ikaslea 
ilaran azkena kokatuko da. 

2. Atzean dagoen ikasleak aurrekoak baino lehenago 
saskiratzen baldin badu, aurrekoa kanporatua izango da, 
eta saskiratzea lortu duena ilaran azkena kokatuko da. 
Hori gertatzen denean, jolasa gelditu egingo da, hurrengo 
jaurtitzaileak prest egon arte. 

3. Bi ikasle soilik gelditzen direnean, honako hau egingo dute: 

• Bi ikasleek adostutako distantzian kokatuko dira, 
bata bestearen ondoan (2 m-ko tartearekin) eta 
saskira begira, baina baloia eskuartean izan 
beharrean, euren aurrean, lurrean izango dute, 
eta irakasleak txilibitua jotzen duenean, ikasleek 
baloia hartu eta jaurtiketa baten bitartez, baloia 
saskiratzen ahaleginduko dira. Helburua lortzean, 
berriro ere baloia hasierako lekuan utziko dute, 
eta beste behin saskiratzen ahaleginduko dira. 
Hiru saskiratze lortzen duen lehengo ikasleak 
irabaziko du. Aldiz, saskiratzen ez dutenean, 
errebotea hartu eta nahi duten lekutik jaurti ahal 
izango dute, baina desplazatzean, ezin izango 
dituzte egin pausoak eta bikoitzak. 

 

 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zein estrategia erabili duzue beste 
aldera igarotzeko? Nolako boteak eman dituzue harrapatuak ez 
izateko? Zergatik? Zer moduz moldatu zarete jaurtiketak egitean? 
Saskiratzea lortu duzue? Nola eta zein distantziatik jaurti duzue 
saskiratu duzuenean? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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7. saioa 

 
Saioaren 

helburuak 

Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, paseak eta harrerak egiten 
trebatzea. 
Joko-egoera taldearen alde jartzeko, bakarkako edota taldeko estrategiak 
aukeratzera eta erabiltzea. 
Saskiratzeko jaurtiketetan trebatzea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, konoak, banku 
suediarrak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta zazpigarren saio honetan egingo dutena 

azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Bankuak 
 

Denbora 
 

10 min 

Bi taldetan. Saskibaloi-zelaia erabiliko dute jolas honetarako, eta 
bertan sakabanaturik, sei banku suediar kokatuko ditu irakasleak. 
Talde bateko partaideak harrapatzaileak izango dira, eta 
bestekoak, aldiz, harrapakinak. Harrapakinak saskibaloi-zelaiaren 
mutur batean kokatuko dira, bata bestearen ondoan eta zelaira 
begira, eta bertan baloi ugari izango dituzte. Harrapatzaileak, 
ordea, saskibaloi-zelaiaren beste muturrean kokatuko dira, modu 
berean, baina baloirik gabe. Elkarren kontra arituko direnez, 
ikasleek koloretako petoak jantziko dituzte, taldeak bereizteko. 
Harrapakinen helburua izango da euren baloiak eskuetan hartu 
eta baloiarekin boterik egin gabe aurkarien zelaiaren beste 
muturrera eramatea; harrapatzaileek, aldiz, harrapakinak ukitzen 
ahaleginduko dira, baina harrapakinak bankuen laguntzaz baliatu 
ahal izango dira. Hau da, harrapakinek bankuen gainetik salto 
egiteko aukera izango dute, baina harrapatzaileek, ordea, 
bankuei buelta osoa eman beharko diete. 

Harrapatua izan den ikaslea berriro ere hasierako lekura itzuliko 
da, eta berriro ahaleginduko da bere helburua lortzen. Jokoa 
amaituko da harrapakinek baloi guztiak aldez aurretik adostutako 
lekura eramaten dituztenean edo irakasleak agindua ematen 
duenean. Gero, rol-aldaketa egingo dute, alegia, harrapatzaileak 
harrapakin bihurtuko dira, eta alderantziz. 
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3. jarduera 
 

Saskiratu edo alde egin 
 

Denbora 
 

15 min 

Bi talde. Ikasleek saskibaloi-zelaia erabiliko dute jolas 
honetarako, eta alboko marra mugatzen duen marraren gainean 
8 uztai ipiniko ditu irakasleak, hondoko marratik hasita, bata 
bestearen ondoan eta euren artean 2 m-ko distantzia utziz. Talde 
bateko kideak jaurtitzaileak izango dira, eta beste taldekoak baloi-
lapurrak. Hasieran, jaurtitzaileak saskiaren aurrean, 2,5 m-ra, 
ilaran kokatuko dira, eta baloi bana izango dute; baloi-lapurrak, 
ordea, lehenengo uztai barruan kokatuko dira, alegia, hondoko 
marratik hurbilen dagoen uztai barruan. Jaurtitzaileak, ilararen 
ordena errespetatuz, jaurtiketak egiten hasiko dira, eta jaurtiketa 
egin ondoren, ilararen azken postura joango dira. Jaurtitzaileak 
saskiratzen ez duenean, baloi-lapurrak aurreko uztaira igaroko 
dira, baina saskiratzen duenean, atzeko uztaira igaroko dira. 
Baloi-lapurrak azken uztaira iristen direnean, eta hurrengo 
jaurtitzaileak kale egiten badu, horien helburua izango da 
jaurtitzaileei baloia lapurtzea (aurreko saioetan azaldutako arauak 
errespetatuz). Jaurtitzaileen helburua, ordea, baloiarekin boteak 
emanez, beste aldeko saskiraino alde egin eta bertan saskiratzea 
izango da. Jolasa bukatuko da jaurtitzailerik gelditzen ez denean, 
hau da, bai jaurtitzaileak saskiratzea lortu duelako, bai baloia 
lapurtu diotelako. 
 
Ondoren, rol-aldaketa egingo dute, alegia, baloi-lapurrak 
jaurtitzaile bihurtuko dira, eta alderantziz. 

 

 

 

 

4. jarduera 10 paseak 2 Denbora 15 min 

Bost lauren aurka. Saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute jolas 
honetarako, eta elkarren kontra arituko diren taldeek koloretako 
petoak jantziko dituzte, elkarrengandik bereizteko; izan ere, bost 
ikaslez osaturiko taldea baloiaren jabea izango da, eta beste 
taldeko lau ikasleak, ordea, baloi-lapurrak. Baloiaren jabetza 
duen taldearen helburua izango da taldekideen artean 10 pase 
jarraian egin ondoren, baloia saskiratzea, aurkariek baloia lapurtu 
gabe. Aldiz, baloi-lapurrak baloia airean dagoenean, hura ukitzen 
ahaleginduko dira. 

Hona hemen erabiliko diren jolas-arauak eta jolasaren prozedura: 

- Baloia duen ikasleak, baloiarekin bote eginez, baina bikoitzak 
egin gabe, lekutik mugitzeko aukera izango du. 

- Ikasitako paseak egiten ahaleginduko dira. 

- Aurrez esan bezala, baloia ez duen taldea (baloi-lapurrak) 
baloia bereganatzen saiatuko da, eta horretarako, beste 
taldearen (baloi-jabeen) paseak moztu beharko ditu edo 
lurrera erortzen diren baloiak aurkariek baino lehenago jasoko. 

- Debekatuta dago baloia eskuan duen aurkaria ukitzea edota 
boteak ematen ari denean baloia lapurtzea, hori dela eta, 
norberaren eta aurkariaren artean, gutxienez, 1 m-ko tarteak 
egon behar du. 

- Paseak ahots goran zenbatuko dira. 
- Baloiaren jabeak euren artean, gutxienez, 10 pase jarraian 

egin ondoren (taldekide guztien eskuetatik igaro beharko du 
baloiak), baloia saskiratzen ahaleginduko dira, puntu bat 
lortzeko. Baina jaurtiketa egin ondoren, ez badute saskiratzea 
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lortzen, berriro ere zerotik hasiko dira paseak zenbatzen, eta 
baloi-lapurrek baloia lapurtzen dieten bakoitzean, puntu bat 
galduko dute. Baloiaren jabeek 3 puntu lortutakoan edo 
irakasleak agindua emandakoan, jolasa bukatu egingo da, eta 
berriro ere jolasari ekiteko, jokalarien arteko rol-aldaketa 
egingo du irakasleak, hau da, defentsan beste lau ume arituko 
dira. 

5. jarduera Ispilua Denbora 5 min 

Bosnaka. Ikasleak taldeka saskibaloi-zelaian sakabanatuko dira, 
eta ikasle horietako bat zuzendaria izango da. Hark baloiarekin 
egiten dituen ariketa guztiak kopiatuko dituzte beste laurek. 
Irakasleak txilibitua jotzen duenean, ikasleen arteko rolak 
aldatuko dira, hau da, beste ikasle bat izango da zuzendaria. 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Non kokatu zarete baloia duen 
ikaskideak zuei baloia pasatu ahal izateko? Nola kokatu dituzue 
eskuak baloia hartu ahal izateko? Antzeman al dituzue 
desmarkatu diren ikasleak? Zer egin duzue aurkarien jokoa 
oztopatzeko? Non kokatu 
zarete horretarako? Nola moztu dituzue aurkarien paseak? Zenbat 
baloi galdu dituzue? Zergatik? Eta zenbat baloi lapurtu dituzue? 
Nola lapurtu dituzue? Zer moduz moldatu zarete jaurtiketak 
egitean? Saskiratzea lortu duzue? Nola eta zein distantziatik jaurti 
duzue saskiratu duzuenean? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 
Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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8. saioa 

 

Saioaren 
helburuak 

Espazio hutsei antzematea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 
Aurkariak saihestuz, baloi-jabetza taldean mantentzea eta saskiratzea lortzea. 
Elkarlaneko eta aurkakotasuneko joko-egoeran, bakarkako edota taldeko 
estrategiak aukeratzea eta erabiltzea. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, uztaiak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta zortzigarren saio honetan egingo dutena 

azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Krokodiloak 3 
 

Denbora 
 

10 min 

Bi taldetan. Saskibaloi-zelaia erabiliko dute jolas honetarako, 
baina irakasleak saskibaloi-zelai erdi bakoitza bitan banatuko du, 
horien erdian erreka izango dena markatzeko; hain zuzen, 10 m-
ko luzera izango dituzten 2 marra paralelo (2 m-ko tartearekin) 
marraztuko ditu irakasleak lurrean, zabaletara. Era berean, 
zelaiaren erdiko marran beste erreka bat marraztuko du, horrela, 
guztira, 3 erreka izango dira saskibaloi-zelaian. Hasieran, hiru 
krokodilo egongo dira, eta marraztutako erreketan kokatuko dira, 
baloirik gabe, alegia, krokodilo bakoitza erreka batean. Gainerako 
ikasleak harrapakinak izango dira, eta saskibaloiko baloi bana 
dutela, saskibaloi-zelaiaren mutur batean kokatuko dira, bata 
bestearen ondoan eta zelaira begira. 

Harrapakinen helburua izango da, hasiera-marratik hondoko 
marrara iristea, baloiarekin bote eginez, hura galdu gabe eta 
krokodiloak saihestuz, beraz, marraztutako hiru erreken gainetik 
igaro beharko dute, hurrenkeran. Ordea, krokodiloen helburua 
izango da harrapakinak errekatik pasatzean ukitzea. 
Irakasleak txilibitua jotzen duen bakoitzean, ikasle guztiak jolas-
eremuaren alde batetik bestera igaroko dira. Ikasle guztiak erreka 
gurutzatu eta beste aldera iristen direnean, irakasleak berriro joko 
du txilibitua, eta ikasleak berriro erreka gurutzatzen saiatuko dira. 

Kontuan izan behar da harrapakinek krokodilo bakoitzaren 
aurrean gelditzeko aukera izango dutela, atsedena hartzeko 
edota hurrengo mugimendua pentsatzeko. 

 

Ukitutako ikasleek baloia izkina batean utziko dute, eta krokodilo 
bihurtuko dira, baina errekan lau krokodilo elkartzen direnean, 
ordena mantenduz, rol-aldaketa egingo da, alegia, lehenbiziko 
krokodiloa harrapakin bihurtuko da. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA 32 

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA SASKIBALOIA 
 

 

 

3. jarduera 
 

Txokoka 
 

Denbora 
 

10 min 

Bosnaka. Ikasleak saskibaloi-zelaian mugatutako hainbat 
txokotan sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean 6 m-ko aldeak 
dituen lauki bat marraztuko du irakasleak. Lauki horren erpin 
bakoitzean uztai bat ipiniko du, eta erdian beste bat. Ikasle 
bakoitza uztai baten barruan kokatuko da bere baloiarekin. 
Irakasleak txilibitua jotzen duenean, erpinetan dauden ikasleek 
beste uztai batera joan beharko dute, eta erdian dagoen ikasleak 
momentu hori aprobetxatuko du erpinetako uztai bat hutsik 
geratzen denean, barruan sartzeko; horretarako, ikasle guztiak 
baloiarekin bote eginez desplazatuko dira. Erpinetan dauden 
uztairen baten sartzea lortu ez duen ikaslea erdiko uztaira joango 
da, eta ikasle guztiak prest daudenean, berriro ekingo diote 
jolasari. 

 

4. jarduera Boterik gabeko partidak Denbora 25 min 

Bost bosten aurka. Bost ikaslez osatutako bi talderen arteko 
saskibaloi-partidak jokatuko dituzte ikasleek saskibaloi-zelaian; 
hori dela eta, jokoan arituko diren bi taldeek koloretako petoak 
jantziko dituzte, elkarrengandik bereizteko, eta gainerako ikasleak 
begiraleak izango dira. Baloiaren jabetza duen taldearen helburua 
izango da taldekideen artean paseak emanez eta boterik eman 
gabe, aurkarien saskian baloia saskiratzea. Aldiz, defendatzea 
dagokion taldearen helburua izango da baloia airean dagoenean, 
hura ukitzea. Partida bakoitzak bost minutuko iraupena izango 
du, eta partida bukatutakoan rol-aldaketa egingo dute ikasleek; 
hau da, jokoan aritu diren bi taldeek atsedena hartuko dute, eta 
begirale lanetan aritu diren ikasleek jokatuko dute. 

Hona hemen erabiliko diren jolas-arauak eta jolasaren prozedura: 

- Baloia duen ikaslea ezingo da lekutik mugitu, baina pibotatu 

dezake, beraz, taldekideak izango dira etengabe mugituko 
direnak, hau da, zelaian zehar ondo sakabanatuko eta 
mugituko dira, haien taldekideen paseak jasotzeko eta 
aurkariek baloirik ez lapurtzeko. 

- Ikasitako paseak praktikatzen ahalegindu behar dute. 

- Aurrez esan bezala, baloia ez duen taldea (defendatzaileak) 
baloia bereganatzen saiatuko da, eta horretarako, beste 
taldearen (erasotzaileak) paseak moztu beharko ditu edo 
lurrera erortzen diren baloiak aurkariek baino lehenago jasoko. 

- Debekatuta dago baloia eskuan duen aurkaria ukitzea, hori 

dela eta, norberaren eta aurkariaren artean, gutxienez, 1 m-ko 
tarteak egon behar du. 

- Taldekide guztien eskuetatik igaro beharko du baloiak, 
saskiratu ahal izateko. 

- Ikasle batek baloia hiru segundoko eremuan (saskibaloi-
zelaiaren alde bakoitzean, saskiaren azpian geratzen den 
eremu angeluzuzen edo trapezoidala, hau da, hondoko 
marraren, jaurtiketa libreko marraren eta bi horiek lotuz egiten 
diren beste bi marren tartean mugatuta geratzen den azalera) 
jasotzen duenean, jaurtiketa defendatzailerik gabe egingo du, 
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eta saskiratzea lortzen baldin badu, taldeak puntu bat lortuko 
du. Ondoren, baloiaren jabetza aurkariek izango dute. 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Non kokatu zarete baloia duen ikaskideak 
zuei baloia pasatu ahal izateko? Zein estrategia erabil duzue? 
Nori pasatu diozue baloia? Antzeman al dituzue desmarkatu diren 
ikasleak? Zer egin duzue aurkarien jokoa oztopatzeko? Non 
kokatu zarete horretarako? Nola moztu dituzue aurkarien 
paseak? Zenbat aldiz izan duzue baloia eta zenbatetan galdu 
duzue? Zergatik uste duzue gertatu dela hori? Nola eta zein 
distantziatik jaurti duzue saskiratu duzuenean? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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9. saioa 

 

Saioaren 
helburuak 

Ikasitako guztia praktikan jartzea. 
Norberaren zein besteen ahalegina eta elkarrekiko harremanak emaitzaren 
gainetik balioestea, irabaztea eta galtzea onartuz. 

 

Non 
 

Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) eta koebaluazio-orria (5. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 

irakasleak, eta bederatzigarren saio honetan egingo dutena 

azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

Harrapaketa 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute jolas 
honetarako. Sei ikasle harrapatzaileak izango dira, eta 
gainerakoak harrapakinak; rolak bereizteko harrapatzaileek 
petoak jantziko dituzte. Irakasleak agindua emandakoan, 
harrapatzaileak harrapakinak ukitzen ahaleginduko dira, eta 
lortzen baldin badute, rol-aldaketa egingo da, alegia, harrapakina 
harrapatzaile bihurtuko da, eta alderantziz. 

 
 

3. jarduera 
 

3x0 2x1 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute jolas 
honetarako, eta ikasleak zelaiaren hondoko marra baten atzean, 
hiru ilaratan kokatuko dira, ilaren artean 3 m-ko distantzia utzita 
eta zelaira begira; bestalde, zelai erdian baloi bat kokatuko du 
irakasleak. Azken horrek agindua emandakoan, ilara bakoitzeko 
lehen ikaslea korrika bizian aterako da zelai erdiraino iritsi arte; 
hiru ikasleak bertara heltzean, erdiko ilaratik atera den ikaslea 
defendatzaile lanetan arituko da, eta beste biak erasotzaile 
lanetan. Erasotzaileek baloia hartutakoan, elkarlanean, baloia 
saskiratzen ahaleginduko dira, eta defendatzailea, ordea, bi horiei 
baloia lapurtzen saiatuko da. Hiru ikasleen lana bukatutakoan, 
alegia, erasotzaileek baloia jaurti (saskiratu ala ez) edo 
defendatzaileak baloia lapurtu ondoren, ikasle bakoitza bere 
eskuman zegoen ilaran kokatuko da, eta ilaran dauden hurrengo 
hiru ikasleak aterako dira. 
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4. jarduera 3x3 partidak Denbora 25 min 

Hiru hiruren aurka. Saskibaloi-zelaian bi partida jokatuko dituzte 
aldi berean, hau da, zelai erdi bakoitzean partida bat jokatuko 
dute ikasleek. Saskibaloi-partida bakoitzean, bi taldek elkarren 
aurka jokatuko dute, eta gainerako ikasleak begiraleak izango 
dira. Kasu honetan, begiraleek hainbat funtzio beteko dituzte; 
alde batetik, 6 ikaslek koebaluazioa egingo dute, eta bestetik, 
beste bi ikasle puntuazioaren arduradunak izango dira. Elkarren 
kontra arituko diren taldeek koloretako petoak jantziko dituzte, 
elkarrengandik bereizteko. Partidak bost minutuko iraupena 
izango du, eta orain arte ikasitakoa praktikan jartzeko eskatuko 
die irakasleak ikasleei. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Non kokatu zarete baloia duen 
ikaskideak zuei baloia pasatu ahal izateko? Zein estrategia erabil 
duzue? Nori pasatu diozue baloia? Nola kokatu dituzue eskuak 
baloia hartu ahal izateko? Antzeman al dituzu desmarkatu diren 
ikasleak? Zer egin duzue aurkarien jokoa oztopatzeko? Non 
kokatu zarete horretarako? Nola moztu dituzue aurkarien 
paseak? Nola lapurtu dituzue? Zenbat aldiz izan duzue baloia eta 
zenbatetan galdu duzue? Zergatik uste duzue gertatu dela hori? 
Zer moduz moldatu zarete jaurtiketak egitean? Saskiratzea lortu 
al duzue? Zergatik?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko, baita autoebaluazio-orria betetzeko ere. 
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10. saioa 

 
 

Saioaren 
helburuak 

Saskibaloi-partida bat jokatzea, unitatean zehar ikasitako guztia praktikan jarriz 
eta jokatzen disfrutatuz. 
Saskibaloian, nork bere ezagutza- eta praktika-mailan egin dituen aurrerapenez 
ohartzea eta kontuan hartzea. 
Norberaren zein besteen ahalegina eta elkarrekiko harremanak emaitzaren 
gainetik balioestea, irabaztea eta galtzea onartuz. 

Non Saskibaloi-zelaia 

 

Materiala 
Saskibaloiko baloiak (ikasleen adinari egokituak), petoak, autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) eta unitatearen ikasleen balioespena (6. eranskina) 

 
Jarduerak 

 

1. jarduera 
 

Saioaren aurkezpena 
 

Denbora 
 

5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta hamargarren saio honetan egingo dutena 
azalduko. 

 

 

2. jarduera 
 

“STOP” 
 

Denbora 
 

10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek saskibaloi-zelai erdia erabiliko dute 
jolas honetarako, eta baloi bana izango dute. Sei ikasle 
harrapatzaileak izango dira, eta gainerakoak harrapakinak; rolak 
bereizteko harrapatzaileek petoak jantziko dituzte. Ume guztiak 
baloiarekin bote eginez, eremu guztian zehar desplazatuko dira, 
eta irakasleak agindua emandakoan, harrapatzaileak 
harrapakinak ukitzen ahaleginduko dira; lortzen baldin badute, 
rol-aldaketa egingo da, alegia, harrapakina harrapatzaile 
bihurtuko da, eta alderantziz. Baina harrapakinak, ukitua izan 
baino lehen, “STOP” esaten badu, lekuan geldi geratu beharko 
du, eta harrapatzaileek ezin izango dute harrapatu. Ikasle horrek 
berriro ere jolastu ahal izateko, alegia, berriro mugitzeko aukera 
izateko, beste harrapakin batek baloia aldatu beharko dio. 

 

 

 

3. jarduera 
 

Saskibaloi-partidak 
 

Denbora 
 

30min 

Bost bosten aurka. Bost ikaslez osatutako bi talderen arteko 
saskibaloi-partidak jokatuko dituzte ikasleek saskibaloi-zelaian; 
hori dela eta, jokoan arituko diren bi taldeek koloretako petoak 
jantziko dituzte, elkarrengandik bereizteko, eta gainerako ikasleak 
begiraleak izango dira. Jokoa hasi aurretik, saskibaloiko arauak 
gogoraraziko dizkie irakasleak ikasleei. Partidak bost minutuko 
iraupena izango du, eta partida bukatutakoan, jokoan aritu diren 
bi taldeek atsedena hartuko dute; ordea, begirale lanetan aritu 
diren beste bi taldek jokatuko dute. 

Irakasleak ikasleei ikasitako guztia praktikan jar dezaten eskatuko 
die, eta epaile lanak beteko ditu. 

 



LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA 37 

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA SASKIBALOIA 
 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte (zailtasunak, 
lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen kritikak eta 
gomendioak jasoko ditu irakasleak. 
Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait 
gaizki sentitu al da? Zergatik? Zein zailtasun izan duzue 
saskibaloian jokatzean? Hobetu al duzue lehenengo saiotik 
azken saiora bitartean? Zertan? Zer duzue hobetzeko?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 
Saio-bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, unitatearen balioespena egiteko eta 
autoebaluazio-orria betetzeko. Azkenik, lehenengo eta 
azkeneko saioetan grabatutako bideoak ikusiko dituzte. 
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Eranskinak 

• 1. eranskina: Ikaslearen hasierako ebaluazio-orria 

• 2. eranskina: Irakaslearen hasierako ebaluazio-orria 

• 3. eranskina: Autoebaluazio-orria 

• 4. eranskina: Lorpenen jarraipen-orria 

• 5. eranskina: Koebaluazio-orria 

• 6. eranskina: Unitatearen ikasleen balioespena 

• 7. eranskina: Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 

• 8. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa: Gorputz Hezkuntzako 
programazioa 
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IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina) 

 

 
IZENA: MAILA:   

 

 
1. Taldeko kirolak, oro har, gustuko al dituzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 
c. Ez, gutxi □ 
d. Ez, ezer ez □ 
e. Zein da zure taldeko kirolik gustukoena? 

 

2. Taldeko kirolik praktikatzen al duzu? 

a. Bai □ 
b. Ez □ 
c. Zein?    

3. Saskibaloia ezagutzen al duzu? 

a. Bai □ 

b. Ez □ 
4. Saskibaloi-partidarik ikusi al duzu inoiz? 

a. Bai, askotan □ 
b. Bai, batzuetan □ 
c. Bai, gutxitan □ 
d. Ez, inoiz ez □ 

5. Saskibaloia praktikatu al duzu inoiz? 

a. Bai, askotan □ 
b. Bai, batzuetan □ 
c. Bai, gutxitan □ 
d. Ez, inoiz ez □ 
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina) 
 
 
 
 

 
TALDEAREN AURRE EZAGUTZEN LABURPENA 

 
BAI 

 
ERDIZKA 

 
EZ 

Ikasleek, oro har, taldeko kirolak gustuko dituzte. 
   

Ikasleek taldeko kirolen bat praktikatzen dute. 
   

Ikasleek saskibaloia ezagutzen dute. 
   

Ikasleek noizbait saskibaloi-partidaren bat ikusi dute. 
   

Ikasleak noizbait saskibaloian aritu izan dira. 
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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 ekarrieta 

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 



 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Saskibaloiaren oinarrizko arauak 

ezagutzen eta betetzen ditu. 

                    
Baloia menderatzen du bote egitean. 

                    
Baloia, modu eraginkorrean, pasatzeko 

eta hartzeko gai da. 

                    
Saskiratzeko jaurtiketak modu 

eraginkorrean egiten ditu. 

                    
Joko-egoera bere alde edo taldearen 

alde jartzeko gai da. 

                    
Bakarkako eta taldeko estrategiak 

erabiltzen ditu, erasorako. 

                    
Eraso- zein defentsa-egoerako rolak 

identifikatzen ditu. 

                    
Joko-egoeran, espazio hutsei 

antzematen die, eta modu 

eraginkorrean erabiltzen ditu. 

                    
Baloiarekin edo baloirik gabe egiten 

diren lekualdatzeak, pase-harrerak, 

jauziak eta saskiratzeko jaurtiketak era 

koordinatuan eta jarraian egiten ditu. 

                    
Bere ekintza motorrak taldekideenekin 

koordinatzen ditu. 

                    
Gogoz eta inplikaturik parte hartzen du. 

                     
Joko-arauak ezagutzen eta betetzen ditu. 

                    
Garaipenak eta porrotak onartzen ditu. 

                    
Ahalegina eta harremanak emaitzaren 

gainetik balioesten ditu. 

                    
Jolasteko rolak onartzen ditu. 

                    
Jolaskideak errespetatzen ditu. 

                    
Hausnartzeko tartean, taldean era 

positiboan eragiten du, eta kritika 

eraikitzailea egiten du. 

                    
Jarduera fisikoa egiteko arropa egokiak 

erabiltzen ditu. 

                    
Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta 

higienea zaintzen ditu. 
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KOEBALUAZIO-ORRIA (5. eranskina) 
 
 
 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA:  
 
 

BAI 

 
 
 

ERDIZKA 

 
 
 

EZ 

 
Lorpen-adierazleak 

 
Erasoan parte hartzen du. 

   

 

Baloia pasatzean, ongi kokatua dagoen lagunari 
pasatzen dio. 

   

 

Saskiratzeko jaurtiketak egiten ditu aukera 
daukanean. 

   

 

Kideak animatzen ditu, eta errespetuz hitz egiten 
die. 

   

 
Aurkariak errespetatzen ditu. 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (6. eranskina) 

 

 
• Gustatu al zaizu “Saskibaloiaren” unitate didaktikoa? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □ 
• Egokia al da saskibaloia taldeko kirola lantzeko? 

a. Bai, oso egokia □ 

b. Bai, egokia □ 

c. Ez, zaila □ 

d. Ez, aspergarria □ 
e. Beste zein taldeko kirol proposatuko zenuke taldeko kirola lantzeko? Zergatik? 

 

• Erabilitako jolasak eta jarduerak zailak iruditu al zaizkizu? 

a. Bai, oso □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □ 
Zergatik?   

 
 
 

• Gustatu al zaizkizu erabilitako jolas eta jarduerak? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □ 
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• Zaila iruditu al zaizu saskibaloian jokatzea? 

a. Bai, oso zaila □ 

b. Bai, nahiko zaila □ 

c. Ez, nahiko erraza □ 

d. Ez, oso erraza □ 

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

a. Bai, oso ongi □ 

b. Bai, ongi □ 

c. Ez, eskas □ 

d. Ez, gaizki □ 
Nola eta zertan hobetu dezake bere lana: 

 

 

• Zer aldatu edo hobetuko zenuke “saskibaloia” unitatean? 
 

 

 

• Zer ikasi duzu unitate didaktiko honetan? 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEEN ZERRENDA (7. eranskina) 

 
 

• 1. Bideoa:https://www.youtube.com/watch?v=5rd_WwD_aOQ 

• Minibasket-eko arauak:http://www.kirolzerbitzua.net/eskolakirola/op9-1eus.asp 
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 
 

PROGRAMAZIOA (8. eranskina) 
 
 
 
 
 

LEHEN HEZKUNTZA (LEHENENGO ZIKLOA) 

GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 
2. maila 3. maila 

 
1. unitatea 

Munstro harrapatzaileak 
Ipuin motorra 

 
Erronka motor kooperatiboak 

 
2. unitatea 

 
Jolasak ikastetxe inguruan 

 
Mendi-ibilia 

 
3. unitatea 

 
Zirkua 

 
Akrosporta eta Mimoa 

 
4. unitatea 

 
Taldeko jolasak baloiarekin 

 
Saskibaloia 

 
5. unitatea 

 
Gimnastika 

 
Eskolako parkourra 

 
6. unitatea 

 
Lehia-jokoak 

 
Joko tradizionalak eta Herri-kirolak 

 

 
 

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 

3 
 

5 
 

6 
 

4 
 

1 
 

6 

Elkarlaneko Ziurgabetasun- Adierazpen- Elkarlaneko- Bakarkako Bat baten 

ekintzak inguruneko 
ekintzak 

eta 
arte-ekintzak 

aurkakotasuneko 

ekintzak 

ekintzak aurkako 
ekintzak 

 


