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Ikasgaia: GORPUTZ HEZKUNTZA  

Gaia: BADMINTONA 

Maila: DBH 4. maila 

Saio Kopurua: 8 saio 

 

Proposamenaren justifikazioa: 

Gure kulturan guztiz errotuta, euskal pilota dugu, modalitate askotan eta 

herri guztietan jokatzen den aurkaritzako kirola; horren parea, badmintona 

topa dezakegu Asian, hainbat herritan kirol nagusia dela. 

Bartzelonako Joko Olinpikoetan kirol olinpikoa bihurtu zenetik zabalkuntza 

handia izan zuen eta gaur egun munduko txapeldun europar bat dugu, 

Carolina Marín. 

Kirol erraz eta motibagarri honek oso progresio arina dauka eta aukera 

egokia da neskak eta mutilak Gorputz Hezkuntzako klaseetan jorratzeko.  

 

Arazo Egoera 

 

Testuingurua 

Gabonetako jaietan hainbat ekintza proposatzen dira. Ikasleen eta 

irakasleen arteko bilera batean proposamenak eztabaidatuko dira. 

Institutuan neska-mutilen arteko liskarrak azken boladan sarri egoten dira 

eta giroa hobetzeko GH mintegiari eskatu zaio kirol bat proposatzea neskak 

eta mutilak elkarrekin jokatzeko.  

 

Arazoa 

Aurkaritzan egiten den kirol berri bat nahi dugu neska-mutilen artean 

lehiaketa bat burutu ahal izateko giro onean eta neska-mutilen arteko 

harremanak hobetzeko.  

Xedea  

Badmintonaren zehaztasunak ikastea eta praktikatzea bikote misto 

modalitatean, partiduak kiroltasunez eta elkarrekiko errespetuz jokatuz. 

Ataza 

Badminton txapelketa misto bat antolatzea eta jokatzea. 

 

Landuko diren Oinarrizko Konpetentziak: 

A. Zeharkako konpetentziak 

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

(jarduera guztietan eta IKTrekin 4.1) 

 Elkarbizitzarako konpetentzia (2.6, 4.3, 5.3 eta 7.4 jardueretan) 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 

4.1, 5.2, 6.3 jardueretan) 

 Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia (4.4, 6.4, 7.1, , 8.1, 

jardueretan) 

 Norbera izaten ikasteko konpetentzia (4.2 eta 4.5 jardueretan) 
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B. Konpetentzia espezifikoak 

 Konpetentzia motorra (jarduera guztietan, 4.1 eta 6.3.ean izan ezik) 

 Matematikarako konpetentzia (6.2, 7.1, 7.2 eta 8.2 jardueretan) 

 

Helburu didaktikoak 

 Badmintoneko arautegia eta puntuazio sistema, IKTen laguntzaz 

bilatzea, ezagutzea eta aplikatzeko gai izatea. 

 Ikasleen arteko komunikazioa bultzatzea bai talde handian, bai 

txikietan jardueretan duten konpetentzia mailaz jabetzeko eta 

hobetzeko. 

 Ikaskideen oinarrizko teknikan egiten dituzten akatsak behatzea eta 

gero komunikatzea elkarri laguntzeko. 

 Kiroltasuna eta errespetua erakustea arauekin, materialarekin eta 

jolaskideekin,  lankidetzan, aurkaritzan edo arbitro lanetan aritzen 

direnean, animatzeko prest egoten. 

 Bakarka eta modalitate mistoko estrategia ezagutzea eta 

praktikatzea gero egokiena aplikatzeko. 

 Txapelketa baten antolaketaren zehaztapenak bilatzea, eztabaidatzea 

eta praktikara eramatea, denon artean erabakiak adostu ondoren. 

 

Edukiak 

 Oinarrizko arauak eta puntuazio sistema.  

 Oinarrizko harrerak, kolpeak eta sakea. 

 Bakarka eta bikotekako taktikak. 

 Desplazamenduak, prestaketa fisikoa eta lesioen prebentzioa. 

 Arbitro eta marrazainen lanak.  

 Kiroltasunezko jarrera positiboak norberarekin, lagunekin, aurkariekin 

eta arbitroekin. Emozio ezkorren kontrako estrategiak. 

 Binaka zein talde handian ikasleen jardueretan sortutako bizipenen 

komunikazioa. 

 Txapelketa baten antolaketa (talde lana koordinatua): 

o Rol desberdinen esleipena. 

o Lehiaketa sistemak eta datuen kudeaketa. 

o Partiduen arbitrajeak. 

o Komunikazioak eta iragarkiak. 

o Sari-banaketak eta agurrak. 
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Jardueren sekuentzia 

 

A. Hasierako fasea 

1. saioa. Badminton kirol ezagutza. Zer dakigu?  

1.1. jarduera. Aldez aurretik dakiguna baloratzen 

1.2. jarduera. Landuko dugunaren berri 

1.3. jarduera. Erraketa eta hegalariarekiko trebetasunak eta jolasak 

1.4. jarduera. Jolasak 

 

B. Garapen fasea 

2. saioa. Oinarrizko teknikak eta desplazamenduak: 

2.1. jarduera. Erraketaren harrerak 

2.2. jarduera. Beroketa espezifikoa 

2.3. jarduera. Kolpe motak 

2.4. jarduera. Oinarrizko jarrera zelaian 

2.5. jarduera. Leku-aldatzeak-desplazamenduak 

2.6. jarduera. Hausnarketa 

 

3. saioa.  Oinarrizko jokaldiak (ibilbideak+kolpeak) eta konponketak 

3.1. jarduera. Beroketa espezifikoa autonomoki 

3.2. jarduera. Erreakzio abiadura 2X2, erraketa 1 

3.3. jarduera. Oinarrizko jokaldiak, 1x1 

3.4. jarduera. 1X1 partiduak 

3.5. jarduera. Erraketaren konponketa 

 

4. saioa. Arautegia, modalitateak eta puntuazio-sistema (IKTren laguntzaz) 

    Taktika: orokorra eta bakarka. 

4.1. jarduera. Arautegia, modalitateak eta puntuazio-sistema (IKTrekin) 

4.2. jarduera. Jo eta korrika 

4.3. jarduera. Taktika orokorra eta bakarka 

4.4. jarduera. Estrategiaren bateratze-lana 

4.5. jarduera. Bikoteko modalitateak 

 

5. saioa. Prestakuntza fisikoa. Taktika: bikoteka eta mistoa 

    5.1. jarduera. Partiduen aurreko beroketa 

5.2. jarduera. Prestakuntza fisikoa  

5.3. jarduera. Lesioen prebentzioa 

5.4. jarduera. Bikote mistoren jokoa 

 

6. saioa. Arbitraje lanak eta lehiaketa egokituak. 

6.1. jarduera. Partiduen aurreko beroketa. 

6.2. jarduera. Arbitroa eta marrazaina 

6.3. jarduera. Badminton egokitua 

6.4. jarduera. Koebaluazioa 
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C. Aplikazio fasea 

7. saioa. Bikote mistoko liga txapelketako antolaketa eta partiduak. 

7.1. jarduera. Lehiaketaren antolaketa 

7.2. jarduera. Jokatu, arbitratu eta behatu 

7.3. jarduera. Emaitzak iragarri eta sari-banaketa 

7.3. jarduera. Behaketaren komentarioak 

 

D. Orokortzea eta Transferentzia 

8. saioa. Taldekako txapelketa burutu. 

8.1. jarduera. Lehiaketaren antolaketa 

8.2. jarduera. Jokatu eta arbitratu. 

8.3. jarduera. Emaitzak iragarri eta sari-banaketa 

 

Ebaluazioa 

 

Adierazleak: 

1. Bildutako informazioarekin dokumentazioa prestatzen du (txapelketa 

eta arbitrajerako). (4.1, 7.1 eta 8.1 jardueretan). 

2. Aktiboki parte hartzen du gelan planteatzen diren eztabaidetan. (1.1,  

1.2, 2.1, 2.3, 2.6, 4.4, 5.3, 7.1 eta 8.1 jardueretan) 

3. Aurkariaren  ezaugarriak, kokapena eta distantziak kalkulatuz  

desplazamendu eta jokaldi egokiak burutzen ditu (2.4, 3.4, 4.3 eta 

5.3, 6.2 eta 6.4 jardueretan). 

4. Ikaskideen eginkizunaren emaitzak baloratzen ditu (5.3, 6.4, 7.2) 

5. Norberaren iritziak, bizipenak eta emozioak adierazten ditu. (2.6, 4.3, 

5.2, 5.3, 6.4, 7.4) 

6. Jarduera fisikoetan ahalegintzen da hobetzeko helburuarekin. 

(jarduera fisiko guztietan) 

7. Kiroltasunez parte hartzen du, arauak zein ikaskideak errespetatzen 

eta jarrera sexistak baztertzen. (jarduera fisiko guztietan) 

8. Lankidetzan eta aurkakotasunean erantzun motor egokiak ematen 

ditu.  (5.3, 6.2, 6.4, 7.1 eta 8.1 jardueretan) 

9. Kirol-txapelketak antolatzeko prozesuetan parte hartzen du (gerta 

daitezkeen akatsak aurreikusten ditu eta ekimenez jokatzen du). (7.1 

eta 8.1 jardueretan) 

 

Tresnak: 

 Hasierako ebaluazioa: 1.1 jarduera. 

 Prozesuaren ebaluazioa: 2.6, 3.5, 4.4, 5.3, 6.4 jarduera. 

 Amaierako ebaluazioa: 7.2, 7.4 eta 8.2 Jarduera. 

 

 

 



       Badmintona 

Gorputz Hezkuntza. DBHko 4. maila                                       6 

HASIERAKO FASEA 

 

1. SAIOA.  Badminton kirol ezagutza. Zer dakigu? 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Posteak, sareak, erraketak eta hegalariak (lumak) 

JARDUERAK 

1.1. jarduera. Aldez aurretik dakiguna baloratzen  15’ 

 

Borobilean biltzen gara eta irakasleak planteatutako galderen inguruan (1. ERANSKINA) 

hausnarketa egiten dugu gure iritzia emanez. 

 Zer da badminton? Inoiz jokatu duzu? Non? 

 Historia ezagutzen duzu? 

 Zelaiaren marrak eta posteak non jartzen dira? 

 Sarearen altuera? 

 Zein teknika edo kolpe ezagutzen duzu? 

 Zeintzuk dira falta arruntenak Badminton jokatzean?  

 Zeintzuk dira bere modalitateak? 

 Eta bakoitzaren puntuazio sistema? 

 Partidu bat irabazteko zer egin behar da? 

 Materiala ezagutzen duzu? 

 

Eta badmintoni buruzko kartela jartzen dugu arau nagusiak gogoratzeko (2. ERANSKINA). 
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1.2 jarduera. Landuko dugunaren berri. 7’ 

 

Unitate didaktikoan zehar landuko dugunaren berri ematen 

digu irakasleak:                                             

Aurkaritzan egiten den kirol berri bat nahi dugu neska-

mutilen artean lehiaketa bat burutu ahal izateko giro onean 

eta neska-mutilen arteko harremanak hobetzeko.  

Xedea: badmintonaren zehaztasunak ikastea eta 

praktikatzea bikote misto modalitatean, partiduak 

kiroltasunez eta elkarrekiko errespetuz jokatuz. 

Eginkizuna: badminton txapelketa misto bat antolatzea eta 

jokatzea. 

Adostu ditugu edukiak, jarduerak eta ebaluazioak  

           

1.3. jarduera. Erraketa eta hegalariarekiko familiarizazioa eta jolasak  8’ 

 

Banaka erraketa eta hegalari (luma) batekin, hegalariak jotzen dugu airean mantentzeko 

ahalik eta denbora gehien. 

 Naturalean eta errebesean 

 Txikiak eta luzeak; ezetz sabairaino?  

 Geldi, oinez eta trostan 

 

 

 

 

1.4. jarduera. Jolasak 20’ 

 

 Zelan harrapatzen da hegalaria erraketarekin goitik datorrenean? Eta lurrean balego? 

 Binaka, saiatzen gara lagunaren gainetik gainditzen  hegalariarekin, gogor jotzen. 

(potentzia, globoak)  

 Binaka, saiatzen gara laguna jotzen 

hegalariarekin. (punteria, 

paraleloak) 

 Binaka, saiatzen gara lagunaren 

hanketan jotzen hegalariarekin. 

(punteria, erremateak) 
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 Zelai erdian, 4x4, aurrez-aurreko bi ilaratan, aurkariari luma pasatu ondoren azkena 

jartzen gara. Joten ez duena kanpora doa eta hurrengo elkartrukean berak erabakitzen 

du noren errua izan den ez jotzea, horixe kanporatzeko. Hurrengoa kanporatzean, 

kanpoan zegoenak bere lekua hartzen du. 
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GARAPEN FASEA 

 

2. SAIOA. Oinarrizko Teknikak eta desplazamenduak 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Posteak, sareak, erraketak eta hegalariak 

JARDUERAK 

2.1. jarduera. Erraketaren harrerak 10’ 

 

Borobil handian ikusten eta probatzen ditugu erraketaren harrera desberdinak 

eta noiz erabili: 

 unibertsala (orokorra) 

 errebesekoa 

 tapizekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harrapaketan jolasten dugu erraketa hartuta harrera ezberdinekin. Irakasleak 

beste proposamen batzuk luzatzen dizkigu: 

Baliteke hegalariari eusten erraketaren gainetik erori gabe? 

Zein harrera erabili duzue laguna leunki jotzeko? 

Eta zein erabili duzue hegalariari eusteko? Galdetu digu irakasleak . 

 

2.2. jarduera. Beroketa espezifikoa 10’ 

 

Kirol honetan beroketa egokia lortzeko hainbat ariketa espezifikoak burutu 

ditugu: zelaiak gurutzatzen ditugu erraketa bana hartuta, trostan norbere 

erritmoan, lurra ukitzen sare azpitik pasatzean. 

2 bider zelaiak gurutzatzen sigi-sagan, “pausu + pausu-bikoitz” erabiltzen. 
2 bider zelaiak gurutzatzen, zelai bat aurrerantz korrika eta zelai erdia atzerantz 
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alboko pausoak eginez. 

Hanken luzaketak egiten ditugu: gluteoak, koadrizeps, aduktoreak eta bikiak. 

Gerriaren luzaketak, alboetarantz eta biraka.  

Sorbaldak eta eskumuturren luzaketak. 

 

2.3. jarduera. Kolpe motak 8’ 

 

1x1 zelai erdian hegalaria elkarri pasatzen diogu era desberdinetan:  

 goitik, altuera erditik eta behetik 

 altuak eta baxuak 

 naturalak edo errebesekoak 

 tentsiodunak edo flotagarriak (kanpaidunak) 

 aurrera eta atzera abisatuta 

 aurrera eta atzera abisatu gabe 

Zeintzuk dira eraginkorrenak? Zergatik? Iritzia elkarri eman diogu. 

 

 
      

2.4. jarduera. Oinarrizko jarrera zelaian 9’ 

 

Aurreko ariketan bezala baina kolpe laburrak (saretik 

gertu) edo luzeak (atzeko marrarantz) hegalaria bidaltzen, 

hurrengo gauzak kontutan harturik. 

Zein da posiziorik egokiena abiaduraz erreakzionatzeko?  

Hankak apur bat flexionaturik eta zabalik, erraketaren 

aldekoa atzean, orekatuta. 

Non egon behar da erraketa? Erraketaren burua gure 

buruaren parean  

Erraketarik ez duen besoa erabiltzen da? Bai, flexionaturik 

prest altzetako jo aurretik, hegalariari seinalatzen.  

http://visitbirmingham.com/es/what-to-do/sport/badminton/ 
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Kolpea burutzean 3 mugimendu segituan egiten dira: 

 Hanken posizioaren aldaketa (atzetik aurrera) 

 Gerriaren errotazioa 

 Azkenez, sorbalden errotazioa atzetik aurreranzko mugimendua eginez, ahalik 

eta goienen eskumuturreko mugimendu bortizki batez hegalaria jotzen dugu.  

 

 

2.5. jarduera. Leku-aldatzeak-desplazamenduak 10’ 

 

Elkarri luma jotzen ari gara adi egoten ea zelan mugitzen garen kolpatzeko eta 

hurrengo kolpearen aurretik? 

 Aurrerantz (sarerantz): pausu bat edo gehitu pausu bikoitz bat heltzeko. 

Jotzearekin batera bultzatu azken hanka honekin atzerantz itzultzeko zelai 

erdira. 

 

 

https://goo.gl/images/I003IH 
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 Atzerantz: pausu bikoitzak eta atzera heltzean, aurreko jardueran definitutako 

mugimenduen kate horren jarraian korrika itzultzen gara erdira, aurkariak jo 

aurretik oinarrizko posiziotik hurrengo desplazamendua egiteko prest.  

 

 

 

Adostu eta gero berriro errepikatzen dugu aurrera eta atzera hegalaria zuzentzen 

horrelako desplazamenduak erabiltzeko. 

 

2.6. jarduera. Hausnarketa  5’ 

 

Ikasleok borobilean jartzen gara, eta 
saioaren garapenean izandako bizipenak 
komentatzen ditugu:  

 zailtasunak, lorpenak, emozioak, 
proposamenak… 

 parte hartzeari buruz 

 sentimenduei buruz; ea norbait txarto 
sentitu den 

 jardueren zailtasunari buruz 

 ikasitakoaren inguruan eta denek berdin 
ikasi dute edo baliozkoa den guztientzat 
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3. SAIOA. Oinarrizko jokaldiak (kolpeak+ibilbideak) eta konponketak 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Posteak, sareak, erraketak eta hegalariak 

JARDUERAK 

3.1. jarduera. Beroketa espezifikoa autonomoki 5’ 

 

Bi taldetan bananduta aurreko saioko beroketa espezifikoaren ariketak 

gogoratzen eta burutzen ditugu era autonomoan. Ez dugu ahaztu behar  

luzaketak amaieran egitea irakaslearen laguntzarekin. 

 

3.2. jarduera. Erreakzio abiadura 2X2, erraketa 1ekin 5’ 

 

Zelai erdietan 2X2 jolas egiten dugu, beste aldera hegalaria pasatzen baina 

txandaka jotzen erraketa bakarrarekin. Gogoratu eta kontutan hartzen ditugu 

aurreko saian ikasitako desplazamenduak.  

 

 

3.3. jarduera. Oinarrizko jokaldiak, 1x1 10’ 

 

Denok batera azalpena jaso eta ikusten dugu jokaldi bakoitza zelan burutzen 

den gogoratzeko eta gero praktikatzeko bat baten kontra, zelai-erdia erabiltzen:  

 sakea 

 globoa (bere 

desplazamenduarekin) 

 dejada (bere pausuekin) 

 globo eta dejadak  aurkaria 

engainatzeko (BTk areagotu) 

 paraleloa (BTk moteltzeko) 

 errematea eta defendatzeko 

jarrera. 
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3.4. jarduera. 1X1 partiduak 15’ 

 

Bi taldetan bananduta, talde batek binaka jarrita 1X1 11 puntuko 2 set jokatu 

ditu eta gero, ondoko zelaikoekin, irabazleen artean eta galtzaileen artean. 

Bakarrik erabiliko dugu zelai erdia, aurrez aurre eta bikoterako pasilua kenduta. 

 

 

 

 

3.5. jarduera. Erraketaren konponketa (3.4rekin batera) 15’  

 

Beste erdiak  erreketaren kordela apurtzean zer egin, zelan konpondu eta erabili 

beharreko materiala (puntzoiak, aliketatsuak, artazitsuak, kordela, kirten 

zaharra) ikusten eta praktikaren bidez ikasten dugu irakaslearen gidapean. 

Gero, erraketa konponketa irakasleari erakusten diogu bere oniritzia emateko 

edo akatsak argitzeko. 

 

Gero rolak trukatzen ditugu denok partiduak jokatzeko eta konponketak 

egiteko. 
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4. SAIOA. Arautegia, modalitateak eta puntuazio-sistema (IKTren 

laguntzaz). Taktika: orokorra eta bakarka 

Lekua Informatika gelan eta gimnasioan 

Materiala Ordenagailuak, posteak, sareak, erraketak eta hegalariak 

JARDUERAK 

4.1. jarduera. Arautegia, modalitateak eta puntuazio-sistema 

(IKTren laguntzarekin) 

20’ 

 

Bikoteka ordenagailu batean bilatu eta osatzen dugu badmintonari buruzko falta 

zaigun informazioa: 

 zelaia eta sarea 

 zerbitzuko esparruak eta faltak 

 modalitateak eta puntuazio-sistema 

 arautegia (kopia bat gorde kontsultatu ahal izateko)  

 txapelketa motak  eta hauen lehiaketa antolatzeko koadroak ere deskargatzen  ditugu 

aurrerago erabiltzeko (3. ERANSKINA). 

 

4.2. jarduera. Jo eta korrika 5’ 

 

Zelai osoan, 4x4, aurrez-aurreko bi ilaratan, aurkariari luma jo ondoren  

eskumatik korrika beste aldera pasatzen gara azkena jarriz. Jotzen ez duena 

kanpora doa. 2 bakarrik geratzean 2 puntuko 1x1 partidua jokatzen dute bizitza 

eskuratzeko. Gero denak barrura goaz eta berriro hasten gara. Globoak eta 

dejadak baino ezin dira erabili jokoan. Luma jo ondoren oihukatu behar dugu 

sentitzen dugun emozioa (tristura, amorrua, haserrea, zoriontasuna…) ea 

kapazak garen identifikatzeko. 
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4.3. jarduera. Taktika orokorra eta bakarka 10’ 

 

4naka, bi ikaskideek jokatzen duten bitartean besteak behaketa egiten dugu 

ikertzeko zein estrategia den egokiena aurkako jokoaren arabera. Gainera, 

tanteoa kontrolatu behar izan dugu ozenki iragartzeko. Gero rolak aldatzen 

ditugu.  

Amaieran, talde bakoitzak 2 edo 3 estrategia-ekintza idatzi behar ditu.  

 

4.4. jarduera. Estrategiaren bateratze-lana 5’ 

 

Denok batera bilduta irakaslearekin, talde bakoitzak bere estrategia-ekintza 

aurkezten du eta besteen iritziak eta iradokizunak entzuten ditugu. Arbelean 

jarri eta denon artean hainbat estrategia-ekintzak adosten ditugu. Bertan 

geratzen dira hurrengo saioetan kontuan hartuta izan daitezen. 

 

4.5. jarduera. Bikoteko modalitateak 10’ 

 

Bikote modalitateen ezaugarri nagusiak ikusten ditugu: zerbitzuaren sistema eta 

esparruak, tanteoa eta zelan kokatu. Horiek kontuan hartuta, praktikatzen 

ditugu 11 puntuko set batera 2x2ko partiduak jokatzen. Gero irabazleek beste 

irabazleen kontra eta galtzaileek galtzaileen kontra jokatzen dugu.  

Emozio negatiboak 

saihesteko irakasleak 

proposatzen digu 

haserraldia sentitzean 

jokoa eten eta ur 

edatera joatea; gero 

jokatzen jarraitzen 

dugu 

     

 

 

https://goo.gl/images/v4Sf0o     

https://goo.gl/images/v4Sf0o
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5. SAIOA. Prestakuntza fisikoa. Taktika: bikoteka eta mistoa 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Posteak, sareak, erraketak eta hegalariak 

JARDUERAK 

5.1. jarduera. Prestakuntza fisikoa 30’ 

 

Beroketa espezifikoa burutu ondoren luzaketak egiten ditugu eta hainbat ariketa 

berriak irakasleak erakutsi eta praktikan jartzen ditugu gure prestaketa fisikoa 

hobetzeko asmoz; binaka, batek egiten eta lagunak eginkizuna, errepikapenak 

eta bihotz taupadak (180tik pasatu gabe)kontrolatzen ditu. 

Egin daitezkeen ariketak (3 aukeratu, gero 4 minututan trostan egin eta 

amaitzeko luzaketak). 

Beste aukera bat izango litzateke lehenengo 7 ariketak 2 minututan lantzeko 

zirkuitu batean antolatzea, 3-4nakako gelakideak bananduta, eta amaieran 

denak batera trostan egin eta amaitzeko luzaketak: 

1. soka saltoak hanka biekin eta txandaka, hanka batekin, salto bikoitzak eta 

zortzikoak. 

 

2. Soka saltoak denboratan(30’’, 60’’ edo 90’’ko 
serieak). 

 

3. Txaloak joka, 2 izterretan aurretik eta 2 oinetan 

atzetik era jarraian (1’-2’ko serieak). 
 

4. Zortziak zerbitzuen esparruetan, aurrerantz 

korrika eta alborantz eta atzerantz pausu bikoitzak 

erabiltzen (1’-2’ko serieak). 
 

5. Jauzi-anitzak bankuekin, hesiekin eta ezkilarekin 

(1’ko serieak).  

 
 

6. Hegalari zaharrak kolpeka hormaren kontra, bi metrotik, erreakzio abiadura 

eta eskumuturraren potentzia jorratzeko: harrera naturalarekin eta 

errebesekoarekin. (1’ko serieak). 
7. Kolpeen praktika erraketa pisudun batekin (1’ko serieak). 
8. Korrika leuna (trostan), lagunarekin hizketan joateko modukoa 

berreskuratzeko (120-150 BTM). 

Serieen artean eta amaieran hanketako giharrak luzatzen ditugu. 
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5.2. jarduera. Lesioen prebentzioa 8’ 

Badminton unitatean zehar egondako lesioen kontaketa egin eta gero, irakasleak 

zerrendatzen dizkigu ohizko lesioak, zergatiak eta prebentzioak. 4naka jartzen 

gara hausnartzeko eta proposatzeko ariketak, luzaketak edo neurriak lesio 

horietako bakoitza ekiditeko hala nola noiz egin beharko ziren. 

 

 

https://goo.gl/images/abgewa 

 

5.3. jarduera. Bikote mistoen jokoa. 12’ 

 

Bikote mistoren erasoko eta defentsako jokoa ikusi eta praktikatzen dugu 

puntuazio sistemarekin batera, gure artean adierazten eta laguntzen, batez ere 

nork eta nondik atera eta jaso puntu bakoitzean.  

Amaieran gogoratzen dugu ezarri genituen estrategia-ekintzak eta konparatzen 

ditugu bakarkako eta bikotekako jokoaren estrategiarekin. Horretaz gain, 

jokalarien arteko harremanak onak, egokiak eta lagungarriak izan diren 

eztabaidatzen dugu. 

 

 
http://deportesco.terra.com.co/rumbo-a-2012/guadalajara-2011/deportes/badminton.html 
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6. SAIOA. Arbitraje lanak eta lehiaketa egokituak  

Lekua Gimnasioan 

Materiala Posteak, sareak, erraketak eta hegalariak 

JARDUERAK 

6.1. jarduera. Partiduen aurreko beroketa. 10’ 

 

Lehiaketetan partiduaren aurrean 5 minutuko berariazko beroketa egin 

dezakegu. Beraz, gaur eskatzen  zaigu beroketa orokorra (5’) egin ondoren, 
hurrengo 5 minutu horietan zeintzuk izan daitezkeen egin beharreko ariketa 

espezifiko horiek: 

 Globoak 

 Globoak, dejadak eta kontradejadak 

 Paraleloak 

 Globoa - errematea - dejada, errepikatzen 

 Sakeak 
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6.2. jarduera. Arbitroa eta marrazaina 25’ 

 

Lehiaketan, jokalarien eginkizunak legezko eran eta kiroltasunez garatu 

daitezen , arbitroak eta marrazainak egoten dira partidua zuzentzen. Horregatik, 

euren rolak aztertzen eta praktikatzen egon gara, arautegia aplikatzen eta 

tantoa eramaten, sortzen diren zalantzak irakasleari galdetuz.: 

 Partiduren aurreko zozketa 

 Alde batean arbitroa eta bestean marrazaina besoen keinuekin kanpo-

barruan adierazten. 

 Zerbitzuko faltak adierazi eta azaldu. 

 Puntuazioa eraman eta adierazi (ozen esan). 

 Jokalarien adierazpenak zaindu.  

 Amaieran, agurtu jokalari biak eta marrazaina. 

Seinaka jarrita, txandaka,  bi bikotek mistoen 11 puntuko set bat jokatzen 

duten bitartean geratzen diren bi ikasleek arbitro eta marrazaina lanak burutzen 

dituzte, emaitza-orriaren laguntzaz. (4. ERANSKINA) Eta irakasleei ematen 

diogu balioesteko. 
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6.3. jarduera. Badminton egokitua 5’ 

 

Zenbait ikasle desgaitasun 

edo behar berezi batekin 

badugu, lehiatzeko jokoa 

egokitzen da bere partaidetza 

errazteko; galdetzen zaigu ea 

zelan egingo genukeen: (ad.) 

zelaia laburtuz atzetik 

edo/eta albotik, sarea ukitzea  

erraketarekin baimentzen 

edo/eta sakea egokitzen 

duen ahalmen mailara… 

http://www.paralimpicos.es/publicacion/noticias.asp?n=1244 

 

6.4. jarduera. Bikotekako partiduak eta ko-ebaluazioa 10’ 

 

Ikasle erdiak partiduk jokatzen dugun bitartean beste erdiak ko-ebaluazio orria 

betetzen dugu erabilitako kolpeak, aplikazio, jokoa eta jokalarien arteko 

harremanei buruz. Gero elkarri aldatzen diogu behatzaile eta jokalariaren rola. 

 

 

 

Amaieran lagunarekin komentatzen dugu apuntatu duguna eta orria irakasleari 

ematen diogu.  (5. ERANSKINA) 

Komunikazio ona egon da bikotean aritzean? 

Elkarri animatu eta lagundu diogu? 
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APLIKAZIO FASEA  

7. SAIOA. Bikote mistoko liga txapelketako antolaketa eta partiduak 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Badmintonekoa eta mahaia, aulkiak, ordenagailua, orriak, arbela… 

JARDUERAK 

7.1. jarduera. Lehiaketaren antolaketa 15’ 

 

Bi taldeetan bananduta, talde batek bikoteen lehiaketa bat antolatzen duen bitartean  

beste taldekideek beroketa orokorra eta espezifikoa burutzen dituzte, gero partiduk 

jokatzeko.  

 Erabaki behar dugu zein da epaile nagusia (lehiaketa osoa kontrolatu eta 

zuzentzen du), arbitroak eta marrazainak bikoteka, txandakatzeko. 

Zalantzaren aurrean berak erabakitzen du. 

 Lehiaketa sistema erabaki: 3 zelai ditugu, 6 bikoteen ligaxka. (6. 

ERANSKINA). 15 partidu 5 errondatan jokatzeko 

 Mahaia prestatzen dugu, idazkaria eta dokumentazioarekin (koadroa, emaitza-

orriak, zenbakiak zelaietan jartzeko eta sari moduan emateko diplomak 

(Internetetik jaitsi eredu bat prestatzeko: 7. ERANSKINA).  

 Jokalariak bikoteka apuntatzen ditugu lehiaketa koadroan, partidu bakoitzeko 

partaideak eta zelaiak izendatzen ditugu. 

 Emaitzak jaso eta gero, amaieran iragarriko ditugu.  
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7.2. jarduera. Jokatu, arbitratu eta behatu 30’ 

 

Bikoteko partiduk jokatzen ditugu (7 puntuko bi set irabazi). Talde antolatzailean, 

arbitratzen edo mahaian ez daudenek partiduak behatzen dituzte eta irakasleak 

emandako errubrika (8. ERANSKINA) betetzen dute jokalarien konpetentzia 

ebaluatzeko. Gero, emaitza-orria mahaian ematen da eta behaketa orria irakasleari 

ematen zaio. 

Beraz, zelai bakoitzean egoten dira 2 jokalari, bi behatzaile, arbitroa eta 

marrazaina. 

Erabilitako orri guztiak irakasleari ematen dizkiogu egindako lana balioesteko. 

 

 

 

IÑAKI ANDRÉS, ARABA PRESS 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/11/03/581b2016268e3e5c6e8b47c0.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/11/03/581b2016268e3e5c6e8b47c0.html
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7.3. jarduera. Emaitzak iragarri eta sari-banaketa 5’ 

 

Bikoteen sailkapena iragarki taulan publikatu ostean, lehiaketa bukatzeko sari-

banaketa egiten dugu, bikote bakoitzari dagokion diploma zuzendaritzako partaide 

batek emanez (aldez aurretik eskatu diegu une honetarako etorri eta bakoitzak zein 

diploma eman beharko zuen). 

 

 

https://goo.gl/images/v3EB9j 

 

7.4. jarduera. Behaketaren komentarioak 5’ 

 

Lehenengoz, behatzaileak eta behatuak elkarrekin emaitzak eta hobetu beharreko 

aspektuak komentatzen ditugu; bitartean, irakasleak talde antolatzailearen 

partaideekin hitz egiten du lehiaketaren   garapenari buruz, egondako zailtasunei 

buruz eta arbitrajean bizi izandako esperientziari buruz; eta amaitzeko, danok 

batera talde handian partekatzen dugu ea gustatu zaigun, ondo pasatu dugun, 

komentarioak baliagarriak izan diren… etab. 
 

Hurrengo saioan, taldeak aldatu eta antolatzaileak jokalariak bihurtuko gara eta 

alderantziz. Baliteke ligaren ordez, kopa moduan antolatzea. (3. ERANSKINA) 

 



       Badmintona 

Gorputz Hezkuntza. DBHko 4. maila                                       25 

OROKORTZEA ETA TRANSFERENTZIA 

 

8. SAIOA. Taldeko txapelketako antolaketa eta partiduak. 

Lekua Gimnasioan 

Materiala Badmintonekoa eta mahaia, aulkiak, ordenagailua, orriak, arbela… 

JARDUERAK 

8.1. jarduera. Lehiaketaren antolaketa 15’ 

 

Aurreko txapelketa asko gustatu zitzaigunez beste txapelketa bat burutzea 

eskatu diogu irakasleari eta hurrengoa proposatu digu modu ezberdinez: hiru 

taldeetan bananduta, talde batek taldeen lehiaketa antolatzen duen bitartean, 

beste bi taldekideek beroketa orokorra eta espezifikoa burutzen dituzte gero 

partiduk jokatzeko.  

 Erabaki behar dute zein da epaile nagusia (lehiaketa osoa kontrolatu eta 

zuzentzen du; zalantzarik balego berak erabakitzen du), arbitroak eta 

marrazainak, bikoteka aritzeko txandaka.  

 Lehiaketa sistema antolatu (9. ERANSKINA): 3 zelai ditugu eta taldeen 

lehiaketetan 2 aukera daude: 

 

o 7 partidutara. 4 

bakarkakoak, 2  

mutilena eta 2 

neskena; 3 bikoteka, 

mutilena, neskena eta 

mistoa.  

.  

o 5 puntutara. Aurrekoa 

bezala baina bi 

bakarkakoekin, 

neskena  eta 

mutilena.  

 

 

 Mahaia prestatzen dugu, idazkaria eta dokumentazioa (koadroa, emaitza-

orriak, zenbakiak zelaietan jartzeko eta sari moduan emateko diplomak 

(Internetetik jaitsi eredu bat: 7. ERANSKINA).  

 Taldeen partaideak euren modalitateetan apuntatzen ditugu lehiaketa 

koadroan, talde-osaketa orria bete eta gero (10. edo 11. ERANSKINA); 

izendatu partidu bakoitzeko partaideak, zelaiak, arbitroak eta marrazainak. 
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8.2. jarduera. Jokatu eta arbitratu. 30’ 

 

Partiduk jokatzen ditugu 11 puntuko bi set irabaztera arbitro eta marrazain 

batekin. 

Lehenengoz, bikotekako mistoa, gero bikotekako neskak eta mutilak, eta 

amaieran bakarkakoak, bi edo lau. 

Erabilitako orri guztiak irakasleari ematen dizkiogu egindako lana balioesteko. 

 

 

https://goo.gl/images/IXTAUu 

 

8.3. jarduera. Emaitzak iragarri eta sari-banaketa 10’ 

 

Bikoteen sailkapena iragarki taulan publikatu ostean, lehiaketa bukatzeko sari-

banaketa egiten dugu. Talde bakoitzari dagozkion diplomak zuzendaritzako 

partaide batek emanez (aldez aurretik eskatu diegu une honetarako etorri eta 

bakoitzak zein diploma eman beharko zituen). 

 

 

https://goo.gl/images/QEPqAD 

https://goo.gl/images/IXTAUu
https://goo.gl/images/QEPqAD
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1. ERANSKINA 

ZER DAKIGU BADMINTONI BURUZ? BAI EZ 

1. Zer da badminton? Inoiz jokatu duzu? Non?     

      

2. Historia ezagutzen duzu?     

 
    

3. Zelaiaren marrak eta posteak non? Sarearen altuera?     

 
    

4. Zein jokaldi edo kolpe ezagutzen duzu?     

      

5. Zeintzuk dira falta arruntenak Badminton jokatzean?     

      

6. Zeintzuk dira bere modalitateak?     

      

7. Eta bakoitzaren puntuazio sistema ezagutzen duzu?     

      

8. Partidu bat irabazteko zer egin behar da?     

      

9. Materialak nolakoak dira? Erraketak, hegalariak, janzkera…     
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     2. ERANSKINA 
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3. ERANSKINA 

 

 

16.ekoak 8.ekoak laurdenak final erdiak final erdiak laurdenak 8.ekoak 16.ekoak

1 Data 2016/10/11 17

2 Lehiaketa: BADMINTON 18

3 Irabazlea: 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 32
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4. ERANSKINA 

        

BADMINTON EMAITZA ORRIA 
(bikoteka)              

                                      

Data  …………………… Lehiaketa  ………………            Partidu zkia.  ……  Irabazlea   ……………………………… Emaitza   ..../….  …./….  …./…. 
                                  

Jokalari 1       A (Atera hasieran) 1                                  

Jokalari 2 3                                  

Jokalari 3       J (Jaso hasieran) 4                                  

Jokalari 4 2                                  
                                  

Jokalari  1                                  

Jokalari 2 3                                  

Jokalari 3        4                                  

Jokalari 4 2                                  
                                  

Jokalari 1       A (Atera hasieran) 1                                  

Jokalari 2 3                                  

Jokalari 3       J (Jaso hasieran) 4                                  

Jokalari 4 2                                  
                                  

Jokalari 1        1                                  

Jokalari 2 3                                  

Jokalari 3        4                                  

Jokalari 4 2                                  
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5. ERANSKINA 

 

 

BADMINTONA – Balorazio orria (ko-ebaluazioa) 

 

Ikaslea: ………………………………………..………………………..…  Data: ……………………...... 

Behatzailea: …………………………………………………………….. 

Banakako eta taldeko kolpeak (trebetasunak)                           /50 

 O G 

1. Zerbitzua:  luzea, laburra, paraleloa (banaka eta binaka)   

2. Globoak buru gainetik: naturaleko eta errebesekoak   

3. Dejadak: zuzenak eta kanpaidunak   

4. Paraleloa: naturala zein errebesekoa               

5. Erremateak   

 

Kolpeen aplikazioa jokoan              /30 

 O G 

6. Aniztasuna: luzera, direkzioa, ibilbidea, abiadura kolpetan.    

7. Erasoko eta defentsako jokoa eta kokapena   

8. Jokalarien kokapena sakean eta sakea jasotzeko   

 

Arauak, parte-hartzaileak eta jokoa              /20 

 O G 

9. Arauak ulertzen eta aplikatzen jokoan   

10. Kiroltasunez aritzen da praktika osoan   

 

 

 

Puntuazioa guztira…………………………………………. 
 

 

 

O – Gaitasuna ondo lortuta (7-10 puntu)  

G – Gaitasuna garatzeko bidean (3-6 puntu) 

 

 

 /100 
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6. ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIKOTE MISTOAK  SAILKAPENA 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

ERRONDA 1. partidua 2. partidua 3. partidua 

1.a 1-6 2-5 3-4 

2.a 4-6 5-3 1-2 

3.a 2-6 3-1 4-5 

4.a 5-6 1-4 2-3 

5.a 3-6 4-2 5-1 

EMAITZEN KOADROA 
BIKOTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Puntu Set Partiduak 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          
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7. ERANSKINA 

                     

 º                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADMINTON TXAPELKETAN  

POSTUA 
Diploma hau jasotzen du: 

[Parte-hartzaileen izenak hemen jarri] 
 

4. DBHko Badminton mistoen lehiaketan parte hartzean  

[Institutuaren izena idatzi hemen] 
 

Sinadura Data 
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8. ERANSKINA 

 

 

JARDUERAREN BEHAKETA FITXA BADMINTON

Maila/Gela: DBH 

Data: 1. Ebaluazioa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jokaera motorra Irizpidea Gehienetan (+) / Batzutan (+/-) / Ez (-)

Eguneroko ariketen atazak burutzeko zailtasunak ditu.

Sakea eta errestoa ez du ia inoiz jokoan jartzen.

Luma errazak jotzeko ere arazoak ditu.

Eguneroko ariketen atazak noizbehinka burutzen ditu.

Sakea eta errestoa jokoan gutxitan jarri ohi ditu.

Luma errazak berbidaltzeko arazoak ditu.

Lumari ez dio intentziorik ematen (norantza, indarra…)

Eguneroko ariketen atazak gehienetan burutzen ditu.

Sakea gehienetan eta errestoa maiz berbidaltzen du.

Jokoan zehar luma erraza berbidaltzen du.

1x1 jokoan goiko eta beheko kolpeak modu egokian erabiltzen ditu.

2x2 jokoan kideari laguntzen dio, ardura gehiegi hartu gabe.

Eguneroko ariketen atazak lortzeko era desberdinak bilatzen ditu.

Sakea eta errestoa jokoan jarri ohi ditu.

Kolpe egokia aukeratzen du (zuzen-errebes, goi-albo-behe).

1x1 jokoan luma luze-motz, ezker-eskuin, azkar-dejada, erabiltzen du.

2x2n ere kidearen arabera jo ondoren ondo kokatzen da tokia berreskuratuz.

Eguneroko ariketetan kideak ataza lortzen laguntzen ditu. 

Sakean eta errestoan zailtasunak jarri ohi dizkio aurkariari.

Jokoan ondo kokatzen da eta azkar iristen da lumara.

2x2 jokoan ere norantza, abiadura eta  kokapen aberatsak lumarekin.

Dagokionean hartzen du luma jotzeko ardura.

OHARRAK / ONDORIOAK:

Ikaslearen gaitasun maila

KALIFIKAZIOA

GAITASUN 

MAILA

1-Zailtasun 

handiekin 

aritzen da

2-Zailtasunekin 

aritzen da

3-Oinarrizko 

mailarekin 

aritzen da

4-Modu egokian 

aritzen da

5-Primeran 

aritzen da
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9. ERANSKINA 

 

Hasierako ordua Amaierako ordua Iraupena (minutu) Zelaiak

TALDE (A) TALDE (B)

SET 1 SET 2 SET 3 SETAK PUNTUAK

A B A B A B A B A B

0 0

0 0

0 0

0 0

Oharrak:

0 0 0 0

PARTIDUAREN

                              

0

0 0

0

Taldeko ordezkaria (A)

TALDE IRABAZLEA

Arbitro epailea

Emaitza

Taldeko ordezkaria (B)

0 0

Modalitateak

Data Tokia Txapelketa

//

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

MISTO BIKOTEAK

GIZONEZKO BAKARKA 2

ANDRAZKO BAKARKA 2

ANDRAZKO BIKOTEAK

GIZONEZKO BIKOTEAK

7 Partidu

AKTA

GIZONEZKO BAKARKA 1

ANDRAZKO BAKARKA 1
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10. ERANSKINA 

 

Txapelketa

n .ko ren a

Taldeko jokalarien zerrenda

JOKALARIEN ZERRENDA
PARTIDAA Taldea B Taldea

Andrazko Bakarka 2

Aurka

Misto Bikoteak

Andrazko Bakarka 1

Gizonezko Bakarka 1

Gizonezko Bakarka 2

Andrazko Bikoteak

Gizonezko Bikoteak
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11. ERANSKINA 

 

 
 
 

TXAPELKETA............................................................................................ 

 
.......................n, ............eko ......................ren  …..a 

 

JOKALARIEN ZERRENDA 
5 partidu 

  
 
  
 

TALDEEN 
 

   LEHIAKETA 
 
 

TALDEAREN JOKALARIEN ZERRENDA:  
 
 

 
 

MISTO BIKOTEAK   

 

ANDRAZKO BIKOTEAK   

 

GIZONEZKO BIKOTEAK   

 

ANDRAZKO BAKARKA   

 

GIZONEZKO BAKARKA   

Izena eta bi abizenak 
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