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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua      BOLEIBOLA 

Maila LMH  6 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (laranjaz) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

Bat 
baten 

aurkako 
ekintzak 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-aurkakotasuneko 
ekintzak  

Ziurgabetasun-inguruneko 
ekintzak 

Adierazpen- 
eta 

arte-
ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko-aurkotasuneko ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 
‒laugarrena sailkapenean‒. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan taldeko kirol eta 
jolasetan aurkarien taldeari irabazteko oinarrizko ikaskuntzak ‒zehazki, elkarlanerako eta aurka egiteko 
estrategiak‒ erabiltzen jakitea, eta, horren ondorioz, taldeko kirolak praktikatzean eraginkorragoak izatea 
lortzea. 

Araututako taldeko kirol bat aukeratu da dominio hori lantzeko: boleibola. 

Boleibolean, bi taldek partida bat jokatzen dute elkarren kontra, sare batez banatutako espazio egonkor 
batean. Ez dago taldeen arteko kontaktu fisikorik, eta baloiak aurkariaren zelaia ukitzea da talde bakoitzaren 
helburua. Horretarako, taldekideek askotariko estrategiak adostu beharko dituzte: alde batetik, taldeko kirola 
denez, elkarlanean aritzeko estrategiak bateratu beharko dituzte, eta bestetik, aurkakotasuneko kirola denez, 
aurka egiteko estrategiak.  

Boleibolak taldeko kiroletan jokatzeko gaitasuna garatzen laguntzen du, batez ere kirol horietan oinarrizko 
ikaskuntzak ‒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, boleibolaren bidez, ikasleei denbora 
librea betetzeko eskaintza erreala zabaltzen diegu. Boleibolak, ikasle gehienentzat kirol berria izanik, haien 
motibazioa areagotzen du. Izan ere, ikasleek neurri handi batean antzeko trebetasun-maila bera dutenez, 
errazago da ikasle guztien parte-hartzea lortzea, beste taldeko kirol batzuetan baino. Halaber, ikasleek kideen 
eta aurkarien jokabideak hobeto eta errazago ulertzea eta interpretatzea erdiesten dute, eta estrategia 
eraginkorrak baliatzen ikasten dute. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 
Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Boleibolaren bidez taldeko kirolen oinarrizko 
ezagutzak eskuratzea, taldekideekin 
elkarlanean 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 

 
Jolas-egoeran, hatz-ukitua eta besaurreko 
ukitua erabiliz baloia kontrolatzen du. 
 
Jolas-egoera bere alde edo taldearen alde 
jartzeko gai da. 
 
Erasorako eta defentsarako bakarkako eta 
taldeko estrategiak erabiltzen ditu. 
 
Baloia aurkariak uzten dituen espazio 
hutsetara botatzen du. 
 
Boleibolaren arauak ezagutu eta betetzen 
ditu. 
 
Desplazamenduak, paseak, harrerak, 
baloi-ukituak, paseak, harrerak eta jauziak 
era koordinatuan eta jarraian egiten ditu. 
 
Bere ekintza motorrak  besteekin 
koordinatzen ditu.  
 
Jolas-egoeran, beheko sake eraginkorra 
egiten du. 
 
Jolas-egoeran, erremateak eta blokeok 
eraginkorrak izan daitezen ahalegintzen da. 
 

 
 
 
 

Hasierako ebaluazioaren 
orriak 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria 

Koebaluazio-orria 
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Jarduera fisiko guztiak egitean nork bere 
buruarekin eta besteekin jarrera arduratsua 
izateko prest agertzea. 

 
 
 
4. Jarrera aktiboak izatea, 
egoera fisikoa oro har 
hobetzeko, eta jarduerak egitean 
kontuan hartzea norberaren 
gorputzaren eta 
mugimendu-gaitasunaren 
aukerak eta mugak. 
 
 
 
6. Norberaren ahalegina eta 
taldearekin ezartzen diren 
harremanak identifikatzea 
jolasen eta kirol-jardueren 
oinarrizko balio diren aldetik, eta 
haiekin bat jokatzea. 
 
 

Jardueretan, gustura hartzen du parte eta 
jarrera ona du. 
 
Ahalegina eta harremanak emaitzaren 
gainetik balioesten ditu. 
 
Irabaztea edo galtzea onartzen du. 
 
Hausnartzeko denboran taldean era 
positiboan eragiten du eta  kritika 
eraikitzailea egiten du. 

Hasierako ebaluazioaren 
orriak 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria Jarduera fisikoa egitean ekipamenduari eta 

higiene-ohiturei erreparatzea, bizi-ohitura 
osasungarriak 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 eta 
oinetako egokiak erabiltzen ditu. 
 
Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta 
higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Elkarlaneko ekintzak eta elkarlaneko-aurkakotasuneko ekintzak 

 Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak: espazioaren zein baloiaren erabilera egokia, 
erasorako eta defentsarako estrategiak, jolas-egoera taldearen alde jarri eta rol aldaketak 
eta ekintza motorren kateaketa egin 

 Boleibolaren ikaskuntza espezifikoak: hatz-ukitua, besaurreko ukitua, beheko sakea, 
errematea, errezepzioa, blokeoa eta errotazio sistema 

 Beroketak eta artikulazio mugimenduak 

 Begi-eskuen arteko koordinazioa 

 Oinarrizko trebetasun motorrak: jaurtiketak, harrerak, paseak eta desplazamenduak 

 Boleibolaren arauak 

 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. Boleibola da ikaskuntza horiek 
barneratzeko erabiliko den talde-kirola. 

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.  

Boleibolaren oinarrizko printzipioen ikaskuntzak eta landuko diren jarduerek duten progresioa dira 
unitatearen ardatz metodologikoak: elkarlaneko jolas-egoeratik abiatuz, 
elkarlaneko-aurkakotasuneko joko-egoerara iritsi artekoa, alegia. Bertan, ikaskuntzaren honako 
etapa hauek zehazten dira: ikasleek baloia kontrolatzea, elkarlan-egoeran eta bat baten aurkako 
aurkakotasun egoeran aritzea eta taldean elkarlaneko-aurkakotasuneko egoeran.  

Saio guztietan jarduera nagusi bat dago, eta jarduera nagusi hori aurrez aipatutako progresioaren 
ondorioa da. Hala, saioz saio, jolas-egoerak zailduz, jolas-arauak eta jokalariak gehituz eta 
espazioak handituz joango dira. Era horretan, lehen saioan elkarlan egoera dena, azken saioan 
boleiboleko partida bilakatzen da. 

Horrez gain, ikasleek ezagutzan eta praktikan izandako aurrerapena ikusteko, lehenengo eta 
azken saioko jarduerak oso antzekoak egitea proposatzen da unitatean.  

Ikasleen adina kontuan hartuz, boleibolekoarena beharrean, mini-boleibolaren araudia da 
unitatearen oinarri.  

Saioetan berebiziko garrantzia du beroketak; horregatik, hasierako hamar minutuak horretan 
emango dituzte ikasleek. Lesioak ekiditeaz eta jarduera fisikorako gorputza prestatzeaz gain, 
helburua da beroketaren garrantziaz jabetzea eta berotzeko ohitura errotzea.  

Aniztasunari erantzun egokia emateko, saio guztietan lagungarri izan daitezkeen aldaera batzuk 
proposatzen dira irakaslearentzat, betiere ikasle guztien garapena bermatzeko benetako aukerak 
eskaintze aldera. 

Saioak kiroldegian ‒ingurune egonkorrean‒ egingo dira. Horretarako, eta beti segurtasuna 
bermatuz, beharrezkoak diren joko-zelaiak antolatuko dira bertan. Materialari dagokionez, 
boleibolean aritzeko egokiak diren baloi bigunak erabiliko dira, eta ikastetxean sarerik ez balego, 
gomazko zinta bat balia daiteke jolas-zelaiak bitan banatzeko. 

Taldekatzeak, berriz, orekatuak, heterogeneoak eta mistoak izatea bermatuko da. Talde txikitan 
egingo dituzte jarduera gehienak, eta ikasleen autonomia sustatzeko, haiek dira, txandaka, 
taldekatzeak ere egingo dituztenak. 
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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 

 Boleibolarekin 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 

 Espazio-denbora arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea. 
 Jokoen puntuazioa, saiakera-, arrakasta- eta porrot-kopuruak kalkulatzea eta haien 

interpretazio matematikoa egitea. 
 Azalerak, altuerak eta denborak neurtzea. 
 Baloiaren norabide eta ibilbidea aurreikustea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 
 Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 

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. 
 Besteei laguntza emateko prest egotea.  
 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. 
 Lehiaketetan, emaitzaren gainetik, ahalegina eta taldekideen arteko harremanak 

lehenestea. 
 Jardutean elkarlanaren eta elkartasunaren balioa barneratzea eta taldean integratuta 

sentitzea. 
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 Besteei laguntza emateko prest egotea.  

6. Arterako konpetentzia 

 

7. Konpetentzia motorra 

 Elkarlaneko-aurkakotasuneko egoera motorrak lantzea. 

 Jokaera motorrak barneratzea eta hobetzea. 

 Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak eta boleibolaren 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 autonomo, sortzailean eta 
eraginkorrean aritzea. 

 Boleibol kirolaren arauak ulertzea eta errespetatzea, eta lehiaketetan autonomia 
izatea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Boleiboleana aritzean, norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, 
eta boleibolaren arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

 Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea 
eta autoerregulatzea (pentsamendu kritikoa). 

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

 Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

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

 Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea. 
 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 
 Hezkidetza eta genero-berdintasuna kontuan hartzea. 
 Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea 

eta rol bakoitzari dagokion funtzio eta betebeharrak onartzea. 

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 jokabide etikoa erregulatzea. 
 Norberaren motibazioa eta nahia 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 buruarengan 
konfiantza izatea eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako onuragarria izan 
dadin. 

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

3 

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

4 

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

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

6 
Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko nahiz 
besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, higieneak, 
elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat hartzea. 

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

1. saioa Unitate didaktikoa aurkeztea. Beroketa. ”Baloi-lapurreta”. Boleibolean jokatzea. 
Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Globoekin jolastea. Baloia airean mantentzen 
jolastea (1). Baloia airean mantentzen jolastea (2). Hatz-ukitua azaltzea. 
Hatz-ukitua praktikatzea. Boleibolean elkarrekin jolastea 1. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. “Baloi-gerra”. Besaurreko ukitua azaltzea. 
Besaurreko ukitua praktikatzea. “Errondoa”. Baloia hartzen eta jaurtitzen jolastea. 
Boleibolean jokatzea 2. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Paseak egiten aritzea. Zu hor eta ni hemen jolasean 
aritzea (1). Zu hor eta ni hemen jolasean aritzea (2). Boleibolean jokatzea 3. 
Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 

Saioa aurkeztea. Beroketa. Pasea egin eta banoa jolasean aritzea. Boleiboleko 
baloi-jartzailearen zeregina azaltzea. Bat baten aurka baloi-jartzaile batek esku 
hartuz jolastea. Bat baten aurka bi baloi-jartzailek esku hartuz jolastea. 
Boleibolean jokatzea 4. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Baloia paretara jaurtitzen jolastea. Beheko sakea 
ikastea eta praktikatzea. Sakearen jo muga lantzen jolastea. Boleibolean 
jokatzea 5. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Bolei-saskian jolastea. Mini-boleibolaren araudia 
lantzea. Sakea eta harrera praktikatzea. Bi biren aurka baloi-jartzaile batek esku 
hartuz jolastea. Boleibolean jokatzea 6. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Baloi-jaurtitzaile gisa jolastea. Errematea eta blokeoa 
azaltzea eta praktikatzea. Errematatzen aritzea. Boleibolean jokatzea 7. 
Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioa aurkeztea. Beroketa. Uztaitik saskira jolastea. Atzelariaren zeregina 
azaltzea. V harrera-sistema lantzea. Atzelariak esku hartuz jolastea. Boleibolean 
jokatzea 8. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa Saioa aurkeztea. Beroketa. Kapitainek prestatutako jardueran jolastea. 
Boleibolean jokatzea 9. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Boleibolean, elkarlaneko-aurkakotasuneko jolas-egoeran, ikasleen ezagutza eta 
praktika maila identifikatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloi bigunak (foamezkoak dira egokienak), sarea, hasierako 
ebaluazioaren orriak (1.eranskina) eta autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoa aurkeztea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta irakasleak 
unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. 

Ikasleek gaiaren inguruan zer dakiten esango dute, eta inoiz 
boleibolean aritu diren ala ez azaldu. Ondoren, bizipenak 
ikaskideekin elkar banatuko dituzte. 

Gero, irakasleak unitatearen helburua eta ebaluazio adierazleak 
zein diren zehaztuko ditu, eta horretarako egingo diren jarduerak 
azalduko. Ondoren, ikasleek hasierako ebaluazioaren orria beteko 
dute. 

2. jarduera Beroketa. “Baloi-lapurreta” Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa. 

Beroketa bi zatitan banatuko da: lehen zatian, intentsitate baxuko 
korrikaldi labur bat egingo dute, eta baita jolas-jarduera bat ere 
(baloi-lapurreta); bigarrenean, bihotz taupadak neurtuko dituzte eta 
artikulazio-mugimenduak egin. Era horretan egingo da beti beroketa.

Hiru hiruren aurka. Taldeak baloia mantentzea da “Baloi-lapurreta” 
jolasaren helburua. Horretarako, elkarri baloia pasatuko diote –inoiz 
ez eskutik eskura– eta aurkako taldea baloia kentzen ahaleginduko 
da. Baloia daukan pertsonari ezin zaio baloia eskuetatik kendu, ezta 
gorputz-atalik ukitu. Aurkariek baloia kentzean, rolak aldatuko 
dituzte. Baloiarekin mugitzea posible da. 
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3. jarduera Boleibolean jokatzea Denbora 25 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 6 metro zabal eta 12 metro luze. 
Sarearen altuera: 2,10 metro. Sarerik ez balego, gomazko zinta bat 
erabil daiteke. 

Lau lauren aurka. Partida bat jokatuko dute 25 tantora. Baloiak 
sarearen gainetik pasa behar du eta aurkarien zelaia ukitzea da 
talde bakoitzaren helburua. Hori lortzen duen taldeak puntu bat 
irabaziko du, baita aurkariek baloia itzultzea lortzen ez dutenean 
ere. 

Hori egiteko, baloia gorputzeko edozein atalekin ukitu daiteke, baita 
eskuekin hartu ere. Norberak zein taldeak jarraian egin ditzakeen 
ukituen kopurua librea da. 

Tantoak ahoz adieraziko dituzte. Bukaeran irakasleak galderak 
egingo dizkie ikasleei jokatu duten partidaren inguruan. 

Balizko galderak: 

“Zein gorputz-atal erabili duzue gehien baloia ukitzeko? Nola kokatu 
zarete espazioan? Norantz jaurti dituzue baloiak? Zergatik?...”. 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Nola moldatu zarete 
boleibolean jokatzen? Zer hobetu behar duzue hobeto 
jokatzeko?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Elkarlanean, boleiboleko baloia kontrolatzea, haren menderatze esanguratsua 
lortzea eta hatz-ukitua ikastea. 

Desplazamenduak, baloi-ukituak, paseak, harrerak eta jauziak era koordinatuan eta 
jarraian egitea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloi bigunak (foamezkoak dira egokienak), sarea, globoak eta 
autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 
azalduko du. 

2. jarduera Beroketa. Globoekin jolastea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa erdia. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute. 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak hamar globo askatuko ditu, eta 
txilibitua jo bitartean, ikasleek airean mantendu behar dituzte. 
Horretarako, edozein gorputz-atal erabil dezakete. Globo batek lurra 
ukituz gero, irakasleak globo hori baztertuko du. 10 minutu baino 
lehen globorik gabe geratuz gero, berriz hasiko da jolasa. 

Aldaerak: 

-Nahiz eta lurra ukitu, globo guztiekin aritzea jolasak irauten duen 
bitartean. 

-Ikasleak globo bera jarraian behin bakarrik ukitu ahal izatea. 
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3. jarduera Baloia airean mantentzen jolastea (1) Denbora 5 min 

Banaka. Ikasle bakoitzak baloi bat izango du. Helburua da baloia 
airean eta lurrik ukitu gabe mantentzea. Horretarako, gorputz-atal 
guztiak erabil daitezke. Hasieran, bere lekutik mugitzeko aukera du 
ikasleak, eta ondoren, desplazatu gabe egingo ditu ukituak. Baloia 
airean mantentzeko era errazenak eta zailenak zeintzuk diren 
identifikatu beharko ditu. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zein gorputz-atal erabiliz mantendu duzue baloia airean errazago? 
Eta zailago? Nola galtzen duzue baloiaren kontrola errazago?...”.  

4. jarduera Baloia airean mantentzen jolastea (2) Denbora 5 min 

Launaka. Talde bakoitzak baloi bana izango du. Helburua baloia 
airean mantentzea da. Horretarako, gorputz-atal guztiak erabili 
daitezke eta ikasle berak nahi dituen ukitu guztiak egin ditzake 
jarraian. Lurrik ukitu gabe ahalik eta ukitu gehien egiten duen 
taldeak irabaziko du jolasa. Baloiak lurra ukitzen badu, berriz ere 
hutsetik hasiko dira kontatzen. Ukituak ahoz adieraziko dituzte. 

Aldaera: 

-Denbora mugatu beharrean, lurrik ukitu gabe lehenengo 25 ukitu 
egiten dituen taldeak irabaziko du jolasa. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zer izan duzue kontuan baloiak lurra ukitu ez dezan? Zein da zuen 
ustez modurik eraginkorrena baloia ukitzeko eta airean 
mantentzeko?...” 

Irakasleak hausnarketa bideratuko du, eta ondoren, boleibolean 
erabiltzen diren ukitu nagusiak zeintzuk diren aipatuko dizkie; 
hatz-ukitua eta besaurreko ukitua. 

 

5. jarduera Hatz-ukitua azaltzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira eta irakasleak 
hatz-ukitua zer den eta nola egiten den galdetuko die. Beharrezkoa 
bada azalpenak emango ditu. 

Boleibolean, pase bat egiteko, taldean erasoa prestatzeko edota 
baloia zuzenean aurkarien zelaira bidaltzeko erabiltzen den keinua 
da hatz-ukitua. 

Hiru pausotan gauzatzen da: 

-Baloia ukitu aurretik. Baloiaren noranzkoaren arabera desplazatu, 
gelditu eta baloia bidali nahi duen norabidean kokatuko da ikaslea, 
honako gorputz jarrerarekin: belaunak erdi flexionatuak eta oinak 
sorbaldaren zabaleran, baloia bidali nahi den noranzkoan; besoak 
erdi flexionatuak eta ukondoak zertxobait zabalik sorbalden altueran, 
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burua baloiari begira eta eskuak buruaren aurrean. 

-Baloia ukitzean. Baloia bekokiaren aurrean ukitzen da. Eskuko 
atzamarrek triangelu itxurako forma hartzen dute, baloia kopa bat 
balitz bezala hartuz. 

-Ukitu ostean. Hankak, besoak eta eskumuturrak aurrerantz luzatzen 
dira. 

 

6. jarduera Hatz-ukitua praktikatzea Denbora 5 min 

Binaka. Ikasle batek baloia bi eskuekin pasako dio beste bati, eta 
horrek, hatz-ukitua erabiliz itzuliko dio. Hamar aldiz jarraian egin 
ondoren, rolak aldatuko dira. 

Gorputz-jarrera eta eskuen posizioa kontuan hartuz, elkarri  
zuzenketak egingo dizkiote.  

Aldaera:-Sarearen bi aldetan kokatuz egitea jarduera. 

7. jarduera 
 

Boleibolean elkarrekin jolastea 1 
Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 2 metro zabal eta 4 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. Sarerik ez balego, gomazko zinta bat 
erabil daiteke. 

Binaka. Ikasleak aurrez aurre kokatuko dira sarearen bi aldeetan. 
Ekintza motorrari jarraikortasuna emanez, baloiak sarea ahalik eta 
gehienetan gainditzea da helburua. Hori lortzen den aldi bakoitzean, 
puntu bat irabaziko dute biek. Horretarako hatz-ukitua lehenesten 
bada ere, edozein gorputz-atal erabil daiteke.  

Aniztasunari trataera egokia emateko, baloia ukitzea posible da 
botea eman ondoren, baita hatz-ukitua egiterakoan etenaldi txiki bat 
egitea ere.  

Norberak egin ditzakeen ukituen kopurua librea da.  

Puntuak ahoz adieraziko dituzte. 

Aldaera: 

-Desplazamendu ezberdinak lantzeko, alboetarantz eta 
aurre-atzerantz, espazioaren tamaina egokitu daiteke (2 metro zabal 
eta 6 metro luze, 4 metro zabal eta 2 metro luze etab.). 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Norantz eta nola jaurti duzue baloia jolasak jarraikortasuna izateko? 
Zergatik? Baloia jaurti aurretik bikotea non dagoen kontuan izan 
duzue? Zergatik?...”. 
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8. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Nola kontrolatzen 
duzue baloia errazago? Zein gorputz-atal erabiliz?  Zailak ala 
errazak iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak? Hatz-ukitua nola 
egiten den ulertu duzue?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Boleiboleko baloia kontrolatzea, haren menderatze esanguratsua lortzea eta 
besaurreko ukitua ikastea. 

Bat baten aurka, espazio txiki bat defendatu eta erasotzen ikastea jolas-egoera 
norberaren alde jartzeko. 

Espazio hutsei antzeman eta haiek modu eraginkorrean erabiltzea. 

Erasoko eta defentsako rolak identifikatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala Boleiboleko baloiak, sarea, konoak eta autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 
azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. “Baloi-gerra” Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa bi zelaietan banatuta konoen bidez. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute. 

Ikasle guztiak batera. “Baloi-gerra” edo “Zelaia hustu” jolasean 
aritzeko, ikasleak bi taldetan banaturik, talde bakoitza zelaiaren 
alde batean kokatuko da. Jolas hasieran, talde bakoitzak hamar 
baloi izango ditu. Helburua baloirik gabe gelditzea da, eta 
horretarako, baloiak aurkarien zelaira jaurti behar dira. Ezin dira 
hankak erabili. 

Irakasleak epaile lanak egingo ditu, eta txilibituaren bidez jolasaren 
hasiera eta amaiera adieraziko ditu. Behin jolasa amaituta, ikasleek 
ezingo dute baloirik ukitu eta geldirik egon beharko dute estatuak 
balira bezala. Irakasleak baloi zenbaketa egingo du, eta baloien 
kopuruen txikiena duen taldeari puntu bat emango dio. 

Aldaera: 

-Ikasleak hartu duen toki beretik jaurtitzea baloia, inolako 
desplazamendurik egin ahal izan gabe. 
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3. jarduera Besaurreko ukitua azaltzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 
irakasleak, hatz-ukituaren antzera, besoekin baloia zein eratan 
ukitu daitekeen galdetuko die. Ikasleen hausnarketak jaso ondoren, 
beharrezkoa bada, besaurreko ukitua zer den eta nola egiten den 
azalduko die. 

Besaurreko ukitua bular aldera edo beherago etortzen diren baloiak 
altxatzeko erabiltzen den keinua da; aurkarien sakea altxatzeko 
edo errematea defenditzeko erabiltzen da batik bat. 

Hiru pausotan gauzatzen da: 

-Baloia ukitu aurretik. Baloiaren noranzkoaren arabera, desplazatu, 
gelditu eta baloia bidali nahi duen norabidean kokatuko da ikaslea, 
honako gorputz-jarrerarekin: belaunak erdi flexionatuak eta oinak 
hanka-puntetan sorbaldaren zabaleran baloia bidali nahi den 
noranzkoan; besoak luzatuta, besaurreak elkartuta eta bi eskuak 
elkarri helduta, sorbaldak aurrerantz gorputzetik aldenduta.  

-Baloia ukitzean. Baloia gorputzaren aurrealdean eta gerri altueran 
besaurreen erdiko aldeekin ukitzen da. 

-Ukitu ostean. Hankak, gorputz-enborra eta besoak baloiaren 
ibilbidea jarraituz aurrerantz luzatzen dira. 

4. jarduera Besaurreko ukitua praktikatzea Denbora 5 min 

Binaka. Ikasle batek baloia bi eskuekin pasako dio beste bati eta 
honek, besaurreko ukitua erabiliz itzuliko dio. Hamar aldiz jarraian 
egin ondoren, rolak aldatuko dira. 

Gorputz-jarrera eta eskuen posizioa kontuan hartuz, elkarri 
zuzenketak egingo dizkiote. 

Aldaera: 

-Sarearen bi aldetan kokatuz egitea jarduera. Sarearen altuera 1,5 
m-koa. 

 

5. jarduera “Errondoa” Denbora 5 min 

Bosnaka. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta ikasle bat biribilaren 
erdian kokatuko da. Biribila osatzen duten ikasleen artean baloia 
airean mantenduz, paseak egitea da helburua. Erdian dagoen 
ikaslea, berriz, baloia ukitzen saiatuko da. Baloia ukitzen badu edo 
baloiak lurra ukituz gero, rolak aldatuko dira: erdian dagoen ikaslea 
biribilean jarriko da eta biribilean dagoena erdian. Paseak egiteko, 
hatz-ukitua eta besaurreko ukitua lehenesten badira ere, edozein 
gorputz-atal erabil daiteke. 
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6. jarduera Baloia hartzen eta jaurtitzen jolastea Denbora 5 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 2 metro zabal eta 4 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Bat baten aurka. Baloia bi eskuekin sarearen gainetik jaurtiko dute. 
Baloia aurkaria ez dagoen zelai eremura jaurtitzea da helburua, 
hura desplazatzera behartuz. Baloia airean hartzen eta espazio 
hutsei antzematen saiatu behar dute ikasleek. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, baloiak lurra ukitu ondoren bi 
eskuekin hartzea posible izango da.  

7. jarduera Boleibolean jokatzea 2 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 2 metro zabal eta 4 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Bat baten aurka. 25 tantora boleibol partida bat jokatuko dute. 
Baloiak sarearen gainetik pasa behar du eta aurkarien zelaia 
ukitzea da ikasle bakoitzaren helburua. Hori lortzen duenak puntu 
bat irabaziko du, baita aurkariak baloia itzultzea lortzen ez duenean 
ere. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, baloiak bote bat eman 
ondoren ukitzea posible izango da, baita hatz-ukitua egiteko 
momentuan geldiune txiki bat egitea ere. 

Jolasean, hatz-ukitu eta besaurreko ukitua erabiltzea lehenetsiko 
da.  

Norberak egin ditzakeen ukituen kopurua librea da. Jokaldi 
hasieran, baloia hatz-ukituaz jarriko da mugimenduan. Bere 
espazioa defendatu eta aurkariarena erasotzean, norberak 
joko-egoera bere alde jartzeari garrantzia emango zaio.  

Tantoak ahoz adieraziko dituzte. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Norantz jaurtitzen duzue baloia? Nola dakizue non dauden 
espazio hutsak? Non kokatu zarete espazioa defendatzeko? Eta 
baloia beste aldera erasoan jaurtitzeko?...”. 
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8. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Nola ukitzen duzue 
baloia errazago kontrolatzeko? Besaurreko ukitua nola egiten den 
ulertu duzue? Defendatzeko orduan espazioan norberaren 
kokapenak garrantzia dauka zuen ustez? Eta erasotzeko orduan? 
Espazio hutsei erraz antzematen diezue? Zeren arabera jokatzen 
dituzue erasoko eta defentsako rolak?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 
azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Boleiboleko baloia kontrolatzea eta haren menderatze esanguratsua lortzea 
hatz-ukitua eta besaurreko ukitua hobetuz. 

Desplazamenduak, baloi-ukituak, paseak, harrerak eta jauziak besteekin 
koordinatzea.  

Bi biren aurka, espazioa defendatu eta erasotzen ikastea jolas-egoera bikotearen 
alde jartzeko: nork bere baloien ardura hartuz eta bikotekidearekin komunikazioa 
hobetuz. 

Bakarkako zein bikoteko estrategiak aukeratu eta erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, konoak, erregistro-orria (3.eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 
azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. Paseak egiten aritzea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute. 

Binaka. Hatz-ukitua eta besaurreko ukitua erabiliz, baloia pasatuko 
diote elkarri. Aniztasunari erantzun egokia emateko, aukera izango 
dute baloiak botea eman ostean ere pasea egiteko. 

Aldaera: 

-Bikotekidea lekuz aldarazteko asmoz egitea paseak, bikotea 
dagoen aurkako aldera bideratuz baloia. 
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3. jarduera Zu hor eta ni hemen jolasean aritzea (1) Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 3 metro zabal eta 6 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Alde bakoitza, konoen bidez, tamaina bereko hiru jolas-eremutan 
banatuta. 

Bi biren aurka. Ikasleak zelaiaren izkinetako jolas-eremuetan 
kokatuko dira, bakoitza jolas-eremu batean. Erdiko jolas-eremuak 
hutsik geratuko dira. Bakoitzak mugitzeko eta jolasteko jolas-eremu 
propioa izango du eta ezingo da beste jolas-eremuetan sartu. 

Helburuak hauek dira: norberaren jolas-eremura iristen den baloia 
defendatzea eta bikotekidearekin elkarlanean aurkarien jolas-
eremuetara jaurtitzea. Horretarako, norberak egin ditzakeen ukituen 
kopurua librea da.  

Erdiko jolas-eremura ezin da baloirik jaurti, eta hala suertatuz gero, 
kanpora irtendako baloia izango da. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zer egin duzue baloia zuen eremura iritsi denean? Zer egin duzue 
espazioa defendatzeko? Eta baloia beste aldera erasoan 
jaurtitzeko? Norantz jaurti duzue baloia?...”. 

 

4. jarduera Zu hor eta ni hemen jolasean aritzea (2) Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 3 metro zabal eta 6 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Alde bakoitza, konoen bidez, tamaina bereko hiru jolas-eremutan 
banatuta. Bi biren aurka. Ikasleak zelaiaren izkinetako 
jolas-eremuetan kokatuko dira, bakoitza jolas-eremu batean. Erdiko 
jolas-eremuak hutsik geratuko dira. Bakoitzak mugitzeko eta 
jolasteko jolas-eremu propioa du eta ezin da bikotekidearen 
jolas-eremuan sartu. Erdiko eremuan sartzeko aukera dute bertara 
heltzen diren baloien defentsa egiteko, baina ezingo dira bertan 
gelditu. Baloia ukitu ondoren, norberaren jolas-eremura itzuli behar 
dute. Baloiak ukitu ahal izateko, ozen eskatu behar dira aldez 
aurretik. 

Helburua da norberaren edo erdiko jolas-eremuetara iristen diren 
baloiak defenditzea eta bikotekidearekin elkarlanean aurkarien 
zelaira baloia jaurtitzea. Horretarako, norberak jarraian ukitu 
bakarra egin dezake eta bikotekidearekin txandaka egin ditzakeen 
ukituen kopurua librea da.  

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zer egin duzue espazioa defendatzeko? Espazio hutsei antzeman 
diezue baloia erasoan jaurtitzeko orduan? Norantz jaurti duzue 
baloia erasoa eraginkorragoa izateko?...”. 
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5. jarduera Boleibolean jokatzea 3 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 3 metro zabal eta 6 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Bi biren aurka. 25 tantora boleibol partida bat jokatuko dute. Baloiak 
sarearen gainetik pasa behar du eta aurkarien zelaia ukitzea da 
bikote bakoitzaren helburua. Hori lortzen duen guztietan bikoteak 
puntu bat irabaziko du, baita aurkariek baloia itzultzea lortzen ez 
dutenean ere. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, hatz-ukitua egiteko 
momentuan geldiune txiki bat egitea posible izango da. 

Jolasean, hatz-ukitua eta besaurreko ukitua erabiltzea lehenetsiko 
da. Norberak ukitu bakarra egin dezake jarraian, eta baloiak sarea 
igaro aurretik bikotekidearekin txandaka egin ditzakeen ukituen 
kopurua librea da. Jokaldi hasieran, nahi den tokitik, baloia 
hatz-ukituaz jarriko dute mugimenduan. Baloi guztiak ukitu aurretik 
ozen eskatu behar dituzte ikasleek. 

Bikotetidearekin batera espazioa defenditzeko eta aurkariarena 
erasotzeko, elkarren arteko komunikazioa funtsezkoa da, baita 
espazio hutsez ohartzea eta elkarren arteko ekintza motorren 
koordinazioa ere. Aurkariak gainditzeko estrategiak praktikatzen 
hasiko dira.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta horretarako, 
arduradun bat izendatuko dute. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Nola kokatu zarete espazioa defendatzeko? Zer egin duzue erasoa 
antolatzeko? Espazio hutsetarantz jaurti duzue baloirik? Nola 
komunikatu zarete? Norberak jarraian ukitu bakarra egiteak eraginik 
izan du zuen ekintza motorretan?...”. 

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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Zer egiten duzue 
zuen ekintza motorrak besteen ekintzekin koordinatzeko? Zer 
suertatu zaizue zailagoa, espazioa defenditzea ala erasoa 
antolatzea? Zer moduzko komunikazioa izan duzue bikotearekin? 
Bakarkako eta bikotearekin adostutako estrategiarik erabili 
duzue?...”. 

Nahitaezko galdera:  
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“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 
azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Boleibolean baloi-jartzailearen (kolokatzailea) jokalari-rola eta zeregina ezagutzea 
eta praktikan jartzea. 

Bi biren aurka, jolas-egoera bikotearen alde jartzeko, espazioa defendatzeko eta 
erasotzeko prozedurak hobetzea. 

Bakarkako zein bikotekidearekin adostutako estrategiak erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, uztaiak, konoak, erregistro-orria (3.eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 
azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. Pasea egin eta banoa jolasean aritzea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute. 

Seinaka. Ikasleak hiruko bi taldetan banaturik, aurrez aurre jarriko 
dira lerroan bata bestearen atzean.Txandaka, hatz-ukitua eta 
besaurreko ukitua erabiliz, baloia pasatuko diote elkarri. Pasea 
egiten ondoren, ikaslea azkena kokatuko da bere lerroan. Helburua 
paseei jarraipena ematea da; horretarako, baloia norbaiti oker 
iristen bazaio, bi eskuekin hartzeko aukera izango du, berriz ere 
denbora galdu gabe baloia mugimenduan jartzeko. 

Aldaera: 

-Pasea egin ondoren, ikaslea beste taldeko lerroan azkena 
kokatuko da. 
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3. jarduera Boleiboleko baloi-jartzailearen zeregina azaltzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira eta irakasleak 
boleiboleko jokalarien rolei buruz galdetuko die, 
baloi-jartzailearenari buruz bereziki. Ikasleen azalpenak eta iritziak 
jaso ondoren, beharrezkoa bada, irakasleak boleibolean 
baloi-jartzailearen zeregina zein den azalduko die.  

Hauek dira zeregin nagusiak: baloiari bigarren ukitua eginez, 
altuera eta angelu egokian prest uztea taldekide erasotzaileari, hark 
jaurti dezan, eta horrez gain, blokeoaren bidez defentsa egitea, 
sare ertzaren gainetik baloia oztopatzeko keinua eginez.  

4. jarduera 
Bat baten aurka baloi-jartzaile batek esku hartuz 

jolastea 
Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 2 metro zabal eta 4 metro  luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Hirunaka. Bat baten aurka jolastuko dira aurrez aurre. Hirugarren 
ikaslea, bi zelaietan arituko den baloi-jartzailea da. Horrela, baloia 
sare gainetik pasatzen den momentuan, bera sare azpitik pasatuko 
da beste aldera eta baloi-jartzailearen rola beteko du bertan. Hau 
da, baloiari bigarren ukitua eginez, bikotekideari era egokian utziko 
dio, sare gainetik jaurti dezan.  

Baloia beste zelaira pasa ahal izateko, nahitaez hiru ukitu egin 
behar dituzte. Denek bete behar dute baloi-jartzailearen rola, eta 
horretarako, txandaka aldatuko dituzte zereginak. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zer izan duzue kontuan baloiari lehenengo ukitua egiterako 
orduan? Nola komeni da baloia baloi-jartzaileari pasatzea? 
Zergatik? Nola komeni da baloi-jartzaileak pasatzea baloia? 
Zergatik?...”. 

5. jarduera Bat baten aurka bi baloi-jartzailek esku hartuz jolastea Denbora 5 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 2 metro zabal eta 4 metro  luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Launaka. Bat baten aurka jolastuko dira aurrez aurre. Beste bi 
ikasleak alde bakoitzeko baloi-jartzaileak dira, eta zelaitik kanpo 
bakoitza uztai baten barruan egongo da zain. Baloiak sarea gainditu 
behar duenean, zelaira sartuko dira eta baloiari bigarren ukitua 
egingo diote, eta prest utzi bikotekideak baloia sare gainetik jaurti 
dezan. Horrez gain, baloiak sarea gainditu behar duen unean baloia 
ukitzeko aukera izanez gero, baloi-jartzaileek jauzi egingo dute hura 
ukitu asmoz. Hau da, baloia blokeatzen saiatuko dira. 

Baloia beste zelaira pasatzeko, hiru ukitu egin behar dituzte 
nahitaez. Denek bete behar dute baloi-jartzailearen rola, eta 
horretarako, txandaka aldatuko dituzte zereginak. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 
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“Baloiari eta aurkarien mugimenduei begiradaz jarraitzea 
garrantzitsua dela uste duzue? Zergatik? Zergatik egiten du jauzi 
baloi-jartzaileak baloia ukitu nahian?...”. 

6. jarduera Boleibolean jokatzea 4 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 3 metro zabal eta 6 metro  luze. 
Sarearen altuera: 2 metro.  

Bi biren aurka. 25 tantora boleibol partida bat jokatuko dute. Bikote 
bakoitzak baloi-jartzaile rola zeinek hartuko duen adostuko du 
hasieran, ondoren, txandaka aldatuko dituzte zereginak. 

Baloiak sarearen gainetik pasa behar du eta aurkarien zelaia 
ukitzea da bikote bakoitzaren helburua. Hori lortzen duen guztietan 
bikoteak puntu bat irabaziko du, baita aurkariek baloia itzultzea 
lortzen ez dutenean ere. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, hatz-ukitua egiteko 
momentuan geldiune txiki bat egitea posible izango da beharra 
duen ikaslearentzat. 

Jolasean hatz-ukitua eta besaurreko ukitua erabiltzea lehenetsiko 
da. Norberak ukitu bakarra egin dezake jarraian, eta baloiak sarea 
igaro aurretik, bikotekidearekin txandaka hiru ukitu egin daitezke 
gehienez. 

Jokaldi hasieran, nahi den tokitik, baloia hatz-ukituaz jarriko du 
mugimenduan baloi-jartzailea ez den jokalariak. Baloia ukitu 
aurretik, ozen eskatzea komeni da beti, bikotekideen arteko 
komunikazioa egokia izan dadin. 

Bikotekidearekin batera, espazioa defenditzeko eta aurkariak 
gainditzeko estrategiak ‒bakarkakoak eta bikotekidearekin 
adostutakoak‒ jarriko dituzte praktikan.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta arduradun bat 
izendatuko dute horretarako. Tantoak bikoitza balio du, hiru ukitu 
egin ostean lortzen bada. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Zer egin duzue espazioa defendatzeko? Zer egin duzue erasoa 
antolatzeko? Gehienez hiru ukitu egiteak eragina izan du zuen 
ekintza motorretan?...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                BOLEIBOLA 

LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA                                                                                                      29               

7. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Baloi-jartzaile izan 
zaretenean, zer izan duzue kontuan zeregina ongi betetzeko? Zer 
moduz moldatu zarete zeregin horietan? Zer izan behar da kontuan 
espazioa defendatzeko? Eta erasoa antolatzeko? Bakarka zein 
bikotearekin adostutako zer estrategia erabili dituzue?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 
azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Beheko sakea egiten ikastea. 

Bi biren aurka, jolas-egoera bikotearen alde jartzeko, espazioa defendatzeko eta 
erasotzeko prozedura hobetzea. 

Bakarkako zein bikotekidearekin adostutako estrategiak aukeratu eta erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko balioak, sarea, koltxoneta, uztaiak, banku suediarra, uztai handia, 
konoa, erregistro-orria (3.eranskina) eta autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. Baloia paretara jaurtitzen jolastea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute.  

Hirunaka. Ikasleak kiroldegiko paretaren aurrean jarriko dira, 
lerroa osatuz, bata bestearen atzean. Txandaka, baloia paretara 
jaurtiko dute hatz-ukitua edo besaurreko ukitua erabiliz. Baloiak 
ezingo du lurra ukitu, eta hala gertatzen denean, jolasa gelditu eta 
berriz hasiko dira jaurtiketak egiten. 

Aldaera: 

-Kiroldegiko paretan hirukote bakoitzarentzat uztai bat jarriko du 
irakasleak. Ikasleek baloia uztaiaren barnean sartzen saiatuko 
dira. Horrela, jaurtiketen norabidea eta zehaztasuna landuko 
dituzte. 
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3. jarduera Beheko sakea ikastea eta praktikatzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bakoitzak baloi bana duela, 
irakasleak sakeak egin ditzaten aginduko die. Hainbat sake egin 
ondoren, ikasleak biribilean eseriko dira eta baloiak sarea gainditu 
dezan modurik eraginkorrenari buruz hausnartuko dute. 
Irakasleak ikasleen iritziak eta azalpenak jasoko ditu eta 
beharrezkoa bada beheko sakea zer den eta nola egiten den 
azalduko die.  

Beheko sakea baloia jokoan jartzeko erabiltzen den keinua da. 
Sakerik gabe ez dago baloia jokoan jartzerik. Hastapenean, 
beheko sakea ikasten da, beste sake motak konplexuagoak 
baitira. 

Hiru pausotan gauzatzen da: 

-Baloia ukitu aurretik. Sake eremuan (zelaiko marra zapaldu 
gabe) gorputza zelaira orientatuta kokatuko da ikaslea. Honako 
gorputz-jarrera izango du: belaunak erdi flexionatuta eta baloia 
joko duen eskuaren kontrako oina aurreratuta, gorputzeko pisua 
batez ere oin horretan jarrita eta atzeko oina hanka-puntan. Oin 
aurreratuaren aldeko besoak, berriz, aurrerantz luzatuta, baloia 
mantenduko du ahurrean gerriaren altueran, beste eskua ‒goilara 
eran zabalduta eta besoa gorputzaren atzekaldera luzatuta‒ 
baloia kolpatzeko prest duen bitartean. 

-Baloia ukitzean. Baloia gorantz pixkatxo bat jaurti eta airean 
dagoela, atzeko besoak aurreranzko mugimendua egingo du 
azkar eta eskuak baloiaren azpialdean joko du. Atzeko hankak, 
besoaren mugimenduari jarraituko dio. 

-Ukitu ostean. Besoak bere ibilbide pendularrari jarraituko dio, eta 
atzetik aurrera mugituko den oinak hartuko du gorputzaren pisua.  

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Non eta nola jotzen duzue baloia sarearen gainetik pasa dadin? 
Eta urrutira jaurtitzeko? Zein da jotzeko erabiltzen duzuen eskua? 
Nola jartzen duzue gorputza, zein gorputz-jarrerarekin?...”. 

4. jarduera Sakearen jo muga lantzen jolastea Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Zelaiaren alde batean material hau lurrean sakabanatuta: 
koltxoneta, banku suediarra eta uztai haundi bat.  

Launaka. Ikasleak, bata bestearen ondoan baloi banarekin, 
zelaiaren alde batean kokatuko dira sakea egiteko prest. 
Zelaiaren beste aldean puntuazio ezberdina duten materialak 
daude: koltxoneta bat (10 puntu), uztai handi bat (5 puntu), banku 
suediar bat (15 puntu). Helburua da, sake eremutik beheko sakea 
eginez, baloiak sare gainetik pasa ondoren material horietako bat 
zuzenean boterik eman gabe ukitzea. Horretarako, txandaka 
egingo dituzte sakeak, lehenengo talde batek eta ondoren 
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besteek. Puntu gehien lortzen duten taldeak irabaziko du jolasa. 

Lortutako puntuak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta 
horretarako, taldeko, arduradun bat izendatuko dute. 

Aldaera: 

-Ikasleek sakea saretik gertuago egin dezaten, zelaiaren barruan 
kono bat jar daiteke. 

5. jarduera Boleibolean jokatzea 5 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 3 metro zabal eta 6 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Bi biren aurka. 25 tantora boleibol partida bat jokatuko dute. 
Bikote bakoitzak baloi-jartzaile rola zeinek hartuko duen adostuko 
du hasieran, eta ondoren, txandaka aldatuko dituzte zereginak. 

Baloiak sarearen gainetik pasa behar du eta aurkarien zelaia 
ukitzea da bikote bakoitzaren helburua. Hori lortzen duen 
guztietan bikoteak puntu bat irabaziko du, baita aurkariek baloia 
itzultzea lortzen ez dutenean ere. Baloia, beheko sakearen bidez 
jarriko da mugimenduan. Sakea egoki egiteko bi aukera ditu 
ikasle bakoitzak. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, beheko sakea saretik 
gertuago egitea posible izango da beharra duen ikaslearentzat. 

Norberak ukitu bakarra egin dezake jarraian, eta baloiak sarea 
igaro aurretik, bikotekidearekin txandaka hiru ukitu egin daitezke 
gehienez. Baloia ukitu aurretik, ozen eskatzea komeni da beti, 
bikotekideen arteko komunikazioa egokia izan dadin. 

Bikotekidearekin batera, espazioa defenditzeko eta aurkariak 
gainditzeko estrategiak ‒bakarkakoak eta bikotekidearekin 
adostutakoak‒ jarriko dituzte praktikan.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta arduradun bat 
izendatuko dute horretarako. Tantoak bikoitza balio du, hiru ukitu 
egin ostean lortzen bada. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Nola lortu duzue jokoak jarraikortasuna izatea eta erasoak 
antolatzea? Zer egin duzue bikotearekin koordinatzeko? Espazioa 
eta jokatzeko une eraginkorrak erabili dituzue?...”.  
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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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Zer moduz 
moldatu zarete beheko sakea egiteko? Zer izan behar da kontuan 
sakea eraginkorra gerta dadin? Erasotzean zeintzuk dira kontuan 
hartu beharreko aspektuak? Eta defendatzean? Bikotearekin 
adosturako zer estrategia erabili dituzue?...”.  

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Mini-boleibolaren araudia lantzea eta ezagutaraztea. 

Hiru hiruren aurka, espazioa defendatzeko eta erasotzeko prozedurak hobetzea: 
espazioa eta rolen banaketa eraginkorra egin eta beheko sakea erasotzeko erabili. 

Erasorako eta defentsarako bakarkako eta taldeko estrategiak aukeratzea eta 
erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, konoak, erregistro-orria (3.eranskina) eta 
mini-boleibolaren araudia (4.eranskina) eta autoebaluazio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. Bolei-saskian jolastea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute.  

Binaka. Ikasleak kiroldegiko saskien inguruan bikoteka banatuko 
dira. Bikote bakoitzak boleiboleko baloi bana izango du. Helburua 
ahalik eta aldi gehienetan baloia saskibaloiko saski barruan 
sartzea da, eta horretarako, hatz-ukitua eta besaurreko ukitua 
erabiliko dituzte. 
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3. jarduera Mini-boleibolaren araudia lantzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira eta 
irakasleak mini-boleibolaren arau nagusien inguruan zer dakiten 
galdetuko die. Ikasleen azalpenak kontuan hartuz, beharrezkoa 
bada, irakasleak ikasleen azalpenak osatuko ditu: zelaiaren 
ezaugarriak, tantoak nola irabazi (partiden puntuazioa eta seten 
antolaketa), taldea osatzen duten jokalarien kopurua, jokalariek 
zelaian duten kokalekua eta bakoitzaren zereginak, sakea 
berreskuratzean egiten den jokalarien errotazioa etab. 

 

4. jarduera Sakea eta harrera praktikatzea Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Seinaka. Ikasleak hiruko taldeetan banaturik aurrez aurre jarriko 
dira sarearen bi aldeetan. Zelaiko alde bat beheko sakeak egiteko 
eremua izango da, eta beste aldea sake horien harrera egitekoa.  
Jolasaren helburua norberak ahalik eta sake gehien egitea da. 
Ikasle batek, sake baten harrera egiten duenean, rolak aldatuko 
dituzte; hala, harrera egin duena sakea egitera joango da, eta 
sakea egin duena, berriz, harrera egitera. Horrez gain, ikasleak 
beheko sakea bi aldiz jarraian oker egiten badu, harrera egitera 
joango da. Oso garrantzitsua da harrera egin aurretik baloiak 
ozen eskatzea. 

Aldaera: 

-Ikasle guztiek sake kopuru bera egin dezaten, bakoitzak bost 
sake egiterakoan rolak aldatuko dituzte. Kasu horretan, ahalik eta 
harrera gehien egitea da jolasaren helburua. 

5. jarduera 
Bi biren aurka baloi-jartzaile batek esku hartuz 

jolastea 
Denbora 5 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Bosnaka. Bik biren aurka jolastuko dira aurrez aurre. Bosgarren 
ikaslea, bi zelaietan arituko den baloi-jartzailea da. Horrela, baloia 
sare gainetik pasatzen den momentuan, bera sare azpitik 
pasatuko da beste aldera eta baloi-jartzailearen rola beteko du 
bertan. Hau da, baloiari bigarren ukitua eginez, taldekideei era 
egokian utziko die, sare gainetik jaurti dezaten. Horrez gain, 
baloia blokeatzen saiatuko da. 

Baloia beste zelaira pasa ahal izateko, nahitaez hiru ukitu egin 
behar dituzte. Denek bete behar dute baloi-jartzailearen rola, eta 
horretarako, txandaka aldatuko dituzte zereginak. 

Aldaera: 

-Sarea baxuago jar daiteke jokoa azkartu nahi bada; noski, 
baloi-jartzaileak ezingo du blokeorik egin.  
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6. jarduera Boleibolean jokatzea 6 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Hiru hiruren aurka. 25 tantora boleibol partida bat jokatuko dute. 
Partida hasieran, ikasleek zelaian izango duten kokalekua 
zehaztuko da; baloi-jartzailea erdian eta sare ondoan jarriko da, 
eta bere atzealdean, zelaiaren bi alboetan, beste bi ikasleak. 

Mini-boleibolaren arauekin jokatuko dute partida. Taldeak 
partidan tanto bat irabaziko du, aurkariek honako ekintza hauek 
egiten dituztenean: baloiak haien zelaia ukitzean, sare gainetik 
baloia itzultzea ez lortzean, sakean falta egitean eta bestearen 
zelaian sartzean. 

Talde batek sakea berreskuratzen duen unean, taldekideek 
errotazioa egingo dute. Errotazioa erlojuaren orratzen 
noranzkoaren arabera egingo dute ikasleek. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, hatz-ukitua egiteko unean, 
geldiune txiki bat egitea posible izango da beharra duen 
ikaslearentzat; gainera, beheko sakea egiteko bi aukera ditu, 
betiere sake-eremutik. 

Norberak ukitu bakarra egin dezake jarraian, eta baloiak sarea 
igaro aurretik, taldeak gehienez hiru ukitu egin ditzake. Baloia 
ukitu aurretik, ozen eskatzea komeni da beti, taldekideen arteko 
komunikazioa egokia izan dadin. 

Tantoak bikoitza balio du, hiru ukitu egin ostean lortzen bada  

Taldekideekin, espazioa defendatu eta aurkariak gainditzeko 
estrategiak ‒bakarkakoak eta taldean adostutakoak‒ jarriko 
dituzte praktikan.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta arduradun bat 
izendatuko dute horretarako. Bukaeran galderak egin ditzake 
irakasleak. 

Balizko galderak: “Errotazioa noiz eta nola egiten den ulertu 
duzue? Nola lortu duzue jokoak jarraikortasuna izatea? Zer egin 
duzue taldean ekintza motorrak koordinatzeko? Espazioa eta 
jokatzeko une eraginkorrak erabili dituzue?...”. 

7. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Mini-boleibolaren 
jolas-arauak ulertu dituzue? Nola kokatu zarete espazioan 
defendatzeko? Eta erasoa egiteko? Sakean tantoa egitea izan 
duzue helburu? Taldean zer estrategia adostu eta erabili 
dituzue?...” 
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Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Boleiboleko errematea eta blokeoa egiten ikastea. 

Hiru hiruren aurka, espazioa defendatzeko eta erasotzeko prozedurak hobetzea: 
jokalarien zereginetan sakondu eta ekintza motorrak koordinatu.  

Erasorako eta defentsarako bakarkako eta taldeko estrategiak aukeratzea eta 
erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, konoak, erregistro-orria (3.eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (2 eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten azalduko 
du. 

 

2. jarduera Beroketa. Baloi-jaurtitzaile gisa jolastea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute. 

Hirunaka. Ikasleak triangelu eran kokatuko dira. Erpinean dagoen 
ikasleak hatz-ukitua erabiliz baloia pasatuko die, txandaka, aurrean 
dituen taldekideei. Haiek, hatz-ukitua edo besaurreko ukitua erabiliz, 
baloia itzuliko diote beste taldekideari pasea egin diezaion. Helburua 
paseei jarraipena ematea da, eta horretarako, baloia norbaiti oker 
iristen bazaio, bi eskuekin hartzeko aukera izango du, berriz ere 
denbora galdu gabe baloia mugimenduan jar dezan. Denek rol 
guztiak bete ditzaten, aldian behin kokalekuz aldatuko dira. 
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3. jarduera Errematea eta blokeoa azaltzea eta praktikatzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira eta irakasleak 
errematea eta blokeoa zer diren galdetuko die, eta baloirik gabe, 
mugimendu-keinua egin dezatela agindu. Ikasleen azalpenak eta 
iritziak jaso ondoren, beharrezkoa bada, irakasleak errematea eta 
blokeoa azalduko ditu, zer diren eta nola egiten diren. Bi keinuak, 
bata erasokoa eta bestea defentsakoa izanik, estuki erlazionatuta 
daude, eta horregatik, batera azalduko ditu irakasleak.  

Honako jolasaren bidez jarriko dituzte praktikan ikasleek errematea 
eta blokeoa. 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Seinaka. Baloi-jartzailea zelaiaren erdialdean eta sarearen ondoan 
jarriko da, eta blokeatzen saiatuko den ikaslea, berriz, sarearen 
beste aldean. Txandaka,  ikasleek  baloia pasako diote 
baloi-jartzaileari eta, horrek errematea egiteko baloia jarriko die 
jaurtitzaileei. Aurrez aurre dagoen  ikaslea errematea blokatzen 
saiatuko da. Denek rol guztiak bete behar dituzte, eta horretarako, 
baloi-jartzaileak bost baloi jartzean, zereginak aldatuko dituzte. 

Errematea, baloiak sarea gainditu aurretik, tantoa lortu asmoz egiten 
den eraso-keinua da. Baloi-jartzaileak jarritako baloiaren arabera eta 
aurrean aurki daitekeen blokeoaren arabera era desberdinetako 
erremateak egin daitezke.  

Hiru pausotan gauzatzen da: 

-Baloia ukitu aurretiko prestaketa. Hiru pauso lasterka eman eta 
jauzia egiten da baloia ukitu aurretik; lehenik, baloia joko duen 
aurkako oina aurreratzen da; ondoren, pausu luze bat ematen da, 
eta azkenik, pausu labur eta azkar bat. Une horretan, jauzi egiten da 
eta bi besoek atzetik aurreranzko mugimendua egiten dute jauzian 
laguntzeko. Jauziak ahalik eta bertikalena izan behar du, eta 
gehieneko garaierara iristean, besoa eta eskua buruaren gainetik 
atzealdean jartzen dira, ukondoa goian mantenduz.  Aurkako besoa, 
gorputzaren aurrealdean eta buruaren altueran luzatuta jartzen da. 

Lasterketa eta jauzia, baloi-jartzaileak egiten duen pasearekin 
koordinatu behar dute, errematea une egokian eta behar den tokian 
jauzi eginez gauzatzeko. 

-Baloia ukitzean. Besoak, guztiz luzatuta, atzetik aurreranzko 
mugimendua egiten du. Eskuak, zabalik eta tentsioan, baloia 
atzealdean eta goiko aldean jotzen du, beti ere posible duen altuera 
handienean. Jo ondoren eskumuturrak aurrerantz eta beherantz 
egiten du. Beste besoak, jauzian oreka mantentzeko,  aurkako 
mugimendua egiten du, aurretik atzerantz eta goitik beherantz. 

-Baloia ukitu ostean. Besoak bere ibilbideri pendularrari jarraituko 
dio, eta bi hankek, flexionatuak, jauziaren harrera egingo dute.  

Blokeoa aurkariaren erasoa oztopatzeko edo ekiditeko erabiltzen 
den defentsa-keinua da. Aurrealdeko jokalari batek edo gehiagok 
egin dezakete, eta zelaiaren eremu bat babestea du helburu. 
Erasotzailearen errematea blokeatuz gero, eta baloia 
blokeatzailearen zelaira pasa bada, horrek baloia berriz ukitu dezake 
jarraian eta taldeak berriro hiru ukitu egiteko aukera du. 
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-Baloia ukitu aurretiko prestaketa. Blokeoa egin aurretik, aurkarien 
jokoaren arabera, desplazatu eta honako gorputz-jarrerarekin 
kokatuko da ikaslea sarearen aurrean: belaunak erdi flexionatuak eta 
oinak hanka-puntetan, aldiberean, besoak flexionatuak eta eskuak 
sorbalden altueran irekita, begiradak aurkarien jokoari jarraituz. 

-Baloia ukitzean. Bi hanken gainean bulkada hartu eta jauzi egingo 
du ikasleak. Gorputza eta besoak gorantz luzatu eta, betiere sarerik 
ukitu gabe, besoak pixka bat aurreratuko dira. Eskuko atzamarrek 
tentsioan baloia ukituko dute gogor, eskumuturrek aurrerantz eta 
beherantz eginez.  

-Ukitu ostean. Bi hankek, flexionatuak, jauziaren harrera egingo 
dute, besoak azkar batuz sarea ez ukitzeko.  

Desplazatzea eta jauzia, aurkariaren erremate-unearekin koordinatu 
behar dira, une eta leku egokian jauzi egin eta blokeoa gauzatzeko. 

4. jarduera Errematatzen aritzea Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Konoekin erasoko marra irudikatuko da. 

Hiru hiruren aurka. Ikasleek jolas-hasieran zelaiko posizioak 
zehaztuko dituzte. Baloi-jartzaileak saretik gertu zelaiaren erdialdean 
eta eraso-eremuaren barruan kokatuko dira, konoen eta sarearen 
artean. Taldekideak defentsako gunean kokatuko dira eta erasoko 
gunera soilik errematea egiteko sartu ahal dira. Jolasaren helburua 
ahalik eta erremate gehien egitea da. Erremateak ahoz zenbatuko 
dituzte. 

Baloia, beheko sakea eginez, nahi duten tokitik jarriko dute 
mugimenduan ikasleek. Denek bete ditzaten zeregin guztiak, 
baloi-jartzaileak errematea egiteko bost baloi jartzean, errotazioa 
egingo dute taldekideek rolak aldatuz. 

Aurkarien erasoko eremura ezin da baloirik jaurti, eta hala suertatuz 
gero, kanpora irtendako baloia izango da. Jolasaren bidez, 
defenditzeko eremua urrutiago izanik, ikasleek pausoak edo 
lasterketa aurrerantz egiten ikasten dute errematea egitean. 
Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Norantz jaurtitzen duzue baloia? Nola dakizue non dauden espazio 
hutsak? Non kokatu zarete espazioa defendatzeko? Eta baloia beste 
aldera erasoan jaurtitzeko?...”. 
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5. jarduera Boleibolean jokatzea 7 Denbora 15 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 4,5 metro zabal eta 9 metro luze. 
Sarearen altuera: 2 metro. 

Hiru hiruren aurka. Boleibol partida bat jokatuko dute 
mini-boleibolaren arauak aplikatuz. Bi setetara izango da, 25 tantora 
bakoitza. Partida hasieran, ikasleek zelaian izango duten posizioa 
zehaztuko dute. 

Taldeak partidan tanto bat irabaziko du aurkariek honako ekintza 
hauek egiten dituztenean: baloiak haien zelaia ukitzean, sare 
gainetik baloia itzultzea ez lortzean, sakean falta egitean, bestearen 
zelaian sartzean edo errotazioa gaizki egitean. 

Sakea sake-eremutik egingo da eta baloiak ezingo du sarerik ukitu 
ontzat emateko. Aniztasunari trataera egokia emateko, sakea 
egitean, bi aukera izango ditu horren beharra duen ikasleak. Horrez 
gain, jokoan ikasleak sarea ukitzea ontzat emango da. 

Norberak ukitu bakarra egin dezake jarraian, eta baloiak sarea igaro 
aurretik, taldeak gehienez hiru ukitu egin ditzake. Baloia ukitu 
aurretik, ozen eskatzea komeni da beti, taldekideen arteko 
komunikazioa egokia izan dadin. Errematea eta blokeoa 
joko-egoeran praktikan jartzen saiatuko dira ikasleak. 

Taldekideekin, espazioa defendatu eta aurkariak gainditzeko 
estrategiak ‒bakarkakoak eta taldean adostutakoak‒ jarriko dituzte 
praktikan.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta arduradun bat 
izendatuko dute horretarako.  

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Partidaren seten araberako antolaketa eta puntuazioa ulertu 
dituzue? Espazioa eta jokatzeko une eraginkorrak erabili dituzue? 
Errematerik egin duzue? Eta blokeorik? Noiz egiten dituzue hiru 
ukituak eta noiz ez?...”. 

 

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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Zer moduz moldatu 
zarete errematea eta blokeoa egiteko? Joko-arauak praktikan errez 
jarri dituzue? Zer egin duzue espazioa defendatzeko? Eta erasoa 
egiteko? Nolako estrategiak erabili dituzue taldean?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                BOLEIBOLA 

LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA                                                                                                      42               

 

azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 
azaltzeko eta ikasleek autoebaluazio-orria betetzeko. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Jokoan atzelariaren rola txertatzea. 

V harrera-sistema ezagutzea eta praktikan jartzea. 

Lau lauren aurka espazioa defendatzeko eta erasotzeko prozedurak hobetzea: 
espazioa eta rolen banaketa eraginkorra egin eta erremateak eta blokeoak 
erabiltzen saiatu.  

Erasorako eta defentsarako bakarkako eta taldeko estrategiak aukeratzea eta 
erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, konoak, erregistro-orria (3.eranskina), koebaluazio- orria 
(5.eranskina), mini-boleibolaren araudia (4.eranskina) eta autoebaluazio-orria 
(2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 
azalduko du. 

2. jarduera Beroketa. Uztaitik saskira jolastea Denbora 10 min 

Kiroldegiko kantxa osoa. 

Aurreko saioan bezala, ikasleek beroketa egingo dute.  

Banaka. Ikasleak, bakoitza baloi banarekin, kiroldegiko saskien 
inguruan bosnaka bilduko dira. Lurrean hainbat uztai jarriko ditu 
irakasleak, eta ikasleek uztai bakoitzetik saskiratzea lortzen saiatu 
behar dute; horretarako, aurrez baloiari lurrean botea eman eta 
airean dagoela hatz-ukitua erabiliz egingo dituzte jaurtiketak. 
Helburua ahalik eta saskiratze gehiena lortzea da. 
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3. jarduera Atzelariaren zeregina azaltzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira eta irakasleak 
atzelariaren ‒laugarren jokalariaren‒ zeregina azalduko die.  
Horrela, jokalariak espazioaren banaketa berriaz jabetuko dira. 
Horrez gain, sakearen harreran taldearen antolaketa zein izan 
daitekeen galdetuko die eta ikasleen iritziak kontuan hartuta, V erako 
harrera-sistema azalduko die, eta, bide batez, mini-boleibolaren arau 
nagusiak gogorarazi. 

4. jarduera V harrera-sistema lantzea Denbora 5 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 6 metro zabal eta 12 metro luze. 
Sarearen altuera: 2,10 metro.  

V harrerako jokalarien kokalekuak seinalatzeko, zelaian konoak 
jarriko ditugu. 

Bosnaka. Zelaiaren alde batean lau ikasle kokatuko dira, bakoitza 
kono baten atzean. Bosgarren ikaslea sarearen beste aldean sakea 
egiteko prest jarriko da. Jolasaren helburua baloiaren harrera egin, 
erasoa antolatu eta jokaldia erremate batekin bukatzea da. Baloiaren 
lehenengo ukitua bakoitzak dagokion tokian egin behar du; ondoren, 
mugitzeko aukera dute. Atzelariak ezin du baloia aurreko eremutik 
errematatu. 

Bost jokaldi egin ondoren, errotazioa egingo dute taldekideek rolak 
aldatuz. Denek bete behar dituzte rol guztiak, eta horretarako, 
sakeak ere txandakatuko dituzte. 

Aldaera: 

-Jolas bera lauko bi talde aurrez aurre jarrita egin daiteke. Txandaka 
antolatuko dituzte jokaldiak: lehenengo talde batek eta ondoren 
besteak. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Baloiaren harrera egiteko zer da garrantzitsuena zuen ustez? Nori  
pasatu diozue baloia? Zergatik?....”. 
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5. jarduera Atzelariak esku hartuz jolastea Denbora 10 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 6 metro zabal eta 12 metro luze. 
Sarearen altuera: 2,10 metro 

Zazpinaka. Lau hiruren aurka jolastuko dira. Talde batek atzelaria 
izango du; besteak ez, eta horren arabera, ikasle bakoitzaren 
kokapena zehaztuz, defentsa-eremuak antolatu behar dituzte. 
Jolasaren helburua da, baloiaren harrera egin, erasoa antolatu eta, 
erremate baten bidez, baloia beste zelaira jaurtitzea. Horretarako, 
baloia beste zelaira pasa ahal izateko, nahitaez hiru ukitu egin behar 
dituzte. Atzelariak ezin du baloia aurreko eremutik errematatu eta 
blokeoa egitea aurrelarien ardura da. 

Hamar sake egin ondoren, atzelaria beste taldera pasako da taldeen 
osaketa aldatuz. 

Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Taldean lau edo hiru izan, antzera jolastu zarete? Zer aldatu da? 
Zenbat eraso egin dituzue? Eta zenbat baloi defendatzea lortu?…”. 

 

6. jarduera Boleibolean jokatzea 8 Denbora 15 min 

Ikasleak jarduera honetan oinarrituko dira koebaluazioa egiteko, eta 
horretarako, talde bakoitzean bikoteak osatuko dituzte. 

Sare bidez banatutako zelaia: 6 metro zabal eta 12 metro luze. 
Sarearen altuera: 2,10 metro. 

Lau lauren aurka. Boleibol partida bat jokatuko dute 
mini-boleibolaren arauak aplikatuz. Bi setetara izango da, 25 tantora 
bakoitza. Seta irabazteko bi tantoko aldea lortu behar da gutxienez, 
eta 24na berdinduko balute, partidak aurrera jarraituko luke talde 
batek bi tantoko aldea lortu arte. 

Partida hasieran, ikasleek zelaian izango duten posizioa zehaztuko 
dute; baloi-jartzailea erdian eta sare ondoan, bere atzean eta bi 
alboetan aurrelariak, eta hauen atzean erdialdean atzelaria. 

Taldeak partidan tanto bat irabaziko du aurkariek honako ekintza 
hauek egiten dituztenean: baloiak haien zelaia ukitzean, sare 
gainetik baloia itzultzea ez lortzean, sakean falta egitean, erasoan 
bestearen zelaian sartzean, errotazioa gaizki egitean edo atzelariak 
aurreko zonatik errematatzean. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, ikasleak errematatzean eta 
blokeatzean sarea ukitzea ontzat emango da.  

Ikasleak V harrera sistema aplikatzen saiatuko dira, eta 
taldekideekin, espazioa defendatu eta aurkariak gainditzeko 
estrategiak ‒bakarkakoak eta taldean adostutakoak‒ jarriko dituzte 
praktikan.  

Tantoak erregistro-orrian apuntatuko dituzte, eta arduradun bat 
izendatuko dute horretarako. 
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Bukaeran galderak egin ditzake irakasleak. 

Balizko galderak: 

“Partidaren seten araberako antolaketa eta puntuazioa ulertu 
dituzue? Sakearen harrerak V harrera-sistemaren bidez 
eraginkorragoak izan dira?  Zenbat erremate egin dituzue? Eta 
baloirik  blokeatzea lortu duzue? Jokalari bakoitzak bere zeregina 
bete du?...”.  

7. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Atzelaria den 
jokalariaren funtzioa zein den ulertu duzue? Zer moduz moldatu 
zarete V harrera-sistema egiterako orduan? Nola kokatu zarete 
taldean espazioa defendatzeko? Eta erasoa egiteko? Nolako 
estrategiak jarri dituzue praktikan?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 
azaltzeko. Horrez gain, irakasleak hurrengo saioan boleiboleko 
partida bat jokatuko dutela azalduko die eta zozketa eginez 
kapitainak izendatuko ditu. Kapitain horiek hurrengo saiorako bi 
eginkizun izango dituzte: partidarako talde orekatuak osatzea eta 
talde bakoitzaren beroketa prestatzea. Ondoren, koebaluazio-orria 
eta autoebaluazio-orria beteko dituzte ikasleek.  
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Boleibolaren ezagutzan eta praktikan ikasleek egin duten aurrerapena balioestea 
eta praktika maila identifikatzea. 

Kiroltasunez jokatzea eta sor daitezkeen gatazkak era autonomoan bideratzea eta 
konpontzea. 

Norberaren zein besteen ahalegina eta elkarrekiko harremanak emaitzaren 
gainetik balioestea, irabaztea eta galtzea onartuz. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Boleiboleko baloiak, sarea, erregistro-orria (3.eranskina), unitatearen ikasleen 
balioespen-orria (6.eranskina) eta autoebaluzio-orria (2.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 
landutakoa eta unitatearen azken saio honetan zer landuko duten 
azalduko die. Horrez gain, azken saioan izendatutako kapitainek 
osatu dituzten taldeak zeintzuk diren aipatuko dituzte eta partiden 
zozketa egingo dute. 

 

2. jarduera 
Beroketa. Kapitainek prestatutako jardueran 

jolastea 
Denbora 10 min 

Talde bakoitzak kapitainaren gidaritzapean beroketa egingo du. 
Horretarako, irakasleak prest izango du aurrez taldeek erabili behar 
duten materiala. 
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3. jarduera Boleibolean jokatzea 9 Denbora 35 min 

Sare bidez banatutako zelaia: 6 metro zabal eta 12 metro luze. 
Sarearen altuera: 2,10 metro. 

Lau lauren aurka. Boleibol partida bat jokatuko dute 
mini-boleibolaren arauak aplikatuz. Hiru setetara izango da, 25 
tantora bakoitza. Partida bi set irabazten dituen taldeak irabaziko 
du. Set bakoitza, gutxienez bi tantoko aldeaz irabazi behar da. 
Unitate didaktikoan zehar ikasitako guztia praktikan jarriko dute 
ikasleek aurkariei irabazteko. 

Aniztasunari trataera egokia emateko, errematatzean eta 
blokeatzean ikasleek sarea ukitzea ontzat emango da.  

Kiroltasunez jokatzea ezinbestekoa da, jolas-arauak betez eta 
elkarrekiko errespetuzko harremanak bermatuz. Sortu daitezkeen 
gatazka edo liskarrak era autonomoan konpontzen saiatuko dira 
ikasleak, eta kapitainek bideratze-lan horretan funtzio garrantzitsua 
dute. 

Ikasle batek ezin badu partida jokatu, epaile-lanak egingo ditu, eta 
tantoak erregistro-orrian apuntatzeko ardura izango du. Epailerik 
ezean, tantoak apuntatzeko, set bakoitzean arduradun bat 
izendatuko dute. 

Bukaeran irakasleak galdera egin ditzake. 

Balizko galderak: 

“Kiroltasunez jokatu duzue? Zer estrategiak erabili dituzue aurkaria 
gainditzeko? Denok nahi adina parte-hartu duzue? Seten araberako 
antolaketa eta puntuazioa ulertu dituzue? Galtzea eta irabaztea 
onartu duzue? Denon ahalegina emaitzaren gainetik balioetsi 
duzue?...”. 

 

4. 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, egonez gero.  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Denok parte hartu duzue? Nola sentitu zarete? Boleibolean 
jokatzen aurrerapenik egin duzuela pentsatzen duzue? Zertan? Zer 
egin duzue gatazkak konpontzeko?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo unitatean zer landuko duten 
azaltzeko. Ikasleek autoebaluazio-orria eta unitatearen 
balioespen-orria beteko dituzte. 
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Eranskinak 

 1. eranskina: hasierako ebaluazioaren orriak 

 2. eranskina: autoebaluazio-orria 

 3. eranskina: erregistro-orria 

 4. Eranskina: mini-boleibolaren araudia 

 5. eranskina: koebaluazio-orria 

 6. eranskina: unitatearen ikasleen balioespen-orria 

 7. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

 8. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa: Gorputz Hezkuntzako programazioa 
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1. eranskina 

 

IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIAK 

 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

1. Talde-kirolak  gustuko al dituzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 

2. Talde-kiroletan jokatu duzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 

3. Boleibola ezagutzen al duzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 

4. Aurrez boleibolean jokatu duzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 
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TALDEAREN AURRE EZAGUTZEN LABURPENA 
BAI ERDIZKA EZ 

Ikasleek, orokorrean, talde-kirolak gustukoak dituzte.    

Ikasleek talde-kirolen bat praktikatzen dute.    

Ikasleek boleibola ezagutzen dute.    

Ikasleak noizbait boleibolean aritu dira.    
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA 

 

TALDEAREN AURRE EZAGUTZA ETA 
ESPERIENTZIA 

BAI ERDIZKA EZ 

Taldeak eskuekin baloiaren kontrol eta menderatze 
esanguratsua du. 

   

Jokoak jarraitasuna (ekintza motor jarraiak eta rol 
aldaketak) eta erritmoa du. 

   

Ekintza motorrak besteekin koordinatzen dituzte 
(desplazamenduak, paseak, harrerak, baloi-ukituak, 
jaurtiketak). 

   

Oinarrizko trebetasun motorren maila egokia da 
(desplazamenduak, paseak, harrerak, baloi-ukituak, 
jaurtiketak, jauziak eta birak). 

   

Jokoan espazio hutsak eta pribilegiatuak erabiltzen 
dituzte tantoa sartzeko. 

   

Espazioaren banaketa egokia eta eraginkorra.    

Taldean estrategiak adostu eta aplikatzen dituzte    

Ikasle guztiek rol ezberdinetan (defentsa-erasoan) 
parte-hartzen dute 

   

Joko-arauak denok kiroltasunez betetzen dituzte    

Jarrera baikorra dute, ahalegintzen dira eta motibatuta 
daude.  

   

Galtzea eta irabaztea onartzen dute    
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2.eranskina  

 
AUTOEBALUAZIO-ORRIA  

ONDO: BERDEA  /  HOLA-HOLA: HORIA  /  GAIZKI: GORRIA  /  EZIN DUT EGIN: URDINA  /  EZ DA ETORRI: BELTZA   (IRAKASLEAK) 

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta higiene-

ohiturak 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditut 

Gaitasun 
motorrean 

hobetzen ari naiz 

Jardueretan, 
gustura hartzen 

dut parte eta 
jarrera positiboa 

dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Irabaztea edo 
galtzea 

onartzen dut 

Hausnartzeko 
denboran, 
taldean era 
positiboan 

eragiten dut eta 
kritika 

eraikitzaileak 
egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

1. saioa O O O O O O O 
2. saioa O O O O O O O 
3. saioa O O O O O O O 
4. saioa O O O O O O O 
5. saioa O O O O O O O 
6. saioa O O O O O O O 
7. saioa O O O O O O O 
8. saioa O O O O O O O 
9. saioa O O O O O O O 
10. saioa O O O O O O O 
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3.eranskina 

 

ERREGISTRO-ORRIA 

 

 

TANTOAK 

 

TALDEA: 
1. SETA  2. SETA 3. SETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

GUZTIRA 
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4.eranskina 

 

MINI-BOLEIBOLAREN ARAUDIA 

 

https://sites.google.com/site/deportescolectivosvoleibol/system/app/pages/sitemap/hierarchy 

 

http://www.gipuzkoakirolak.eus/documents/205722/273662/Boleiboleko+araudia+2013.pdf/5108d097‐

7632‐43fb‐ab81‐0e571f056b0e 

 

http://www.pequevoley.com/pdf/reglamento_nacional_de_minivoley.pdf 
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5.eranskina 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Hatz-ukitua eta besaurreko ukitua erabiliz baloia 
kontrolatzen du.  

  

Boleibolaren arauak ezagutu eta betetzen ditu.  
  

Desplazamenduak, baloi-ukituak, paseak eta 
harrerak erraz egiten ditu.   

  

Errematatzen ahalegintzen da.  
  

Dagokion espazioa defendatzen du bereak diren 
baloien ardura hartuz.  

  

Sake eremutik sakeak egiteko gai da.  
  

Errotazioa noiz eta nola egin badaki.  
  

Taldearekin batera jokatzen du taldeko 
estrategiak aurrera eramanez.  

  

Errespetuz hitz egiten die besteei.  
  

Jokoan saiatzen da eta taldekideei laguntzen die.  
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6. eranskina 

 

UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPEN-ORRIA 

 

1. “Boleibola” unitate didaktikoa gustukoa izan duzu?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahiko  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ezer ez  □ 

2. Boleibolean jokatzen ikastea zaila edo erraza iruditu zaizu?  

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ezer, oso erraza  □ 

3. Unitatearen iraupena eta saioen kopurua egokiak izan dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, zailak  □ 

d. Ez, aspergarriak  □ 

4. Boleiboleko jarduerak eta jolasak gustatu zaizkizu? 

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahiko  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ezer ez  □ 

5. Unitatean landutako jarduera eta jolasen progresioak egokiak izan dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 
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c. Ez, zailak  □ 

d. Ez, aspergarriak  □ 

6.  Boleibolaren arauen egokitzea eta mailakatzea egokiak izan dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, zailak  □ 

d. Ez, aspergarriak  □ 

7. Aniztasunari emaniko trataera egokia iruditu zaizu?  

a. Bai, oso egokia  □ 

b. Bai, egokia  □ 

c. Ez, zaila  □ 

d. Ez, aspergarria  □ 

8. Irakaslearen lana (azalpenak, laguntza, motibazioa…) egokia izan da? 

a. Bai, oso egokia □ 

b. Bai, egokia □ 

c. Ez oso ona □ 

d. Txarra □ 

e. Zertan hobetu dezake bere lana: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

9. Zer aldatu edo hobetuko zenukeen boleibolaren unitatean: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. Zer ikasi duzu, unitate didaktiko honetan? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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7. eranskina 
LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA 

 

LH 5 
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8. eranskina 

LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTAKO  

PROGRAMAZIOA  

 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  
Ipuin motorra 

“Antzara-jolasa” Aronsonen Puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola eta colpbola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

4. unitatea Gorputz-adierazpena I Gorputz-adierazpena II 
Gorputz hezkuntzako 

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 
 

Euskal-pilota  
 

 
Euskal-pilota 

 
Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 
 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak


