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LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA 

UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua GIMNASTIKA 

Maila LMH 2 Saio-kopurua 10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (horiz) 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 

 
Elkarlaneko 

ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko- 
aurkakotasuneko 

ekintzak 
 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 
 
 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan, bakarkako ekintzen dominioa lantzen da —lehena 
sailkapenean—, eta helburua da ikasleek hainbat ingurune egonkorretan jokabide motor 
eraginkorrak izaten ikastea eta beren buruarenganako konfiantza areagotzea. Horretarako, 
norberaren mugak ezagutu, ahalegina eta jarraikitasuna balioetsi eta gizabanako diren 
aldetik hobetzeaz gain, norberaren aurkako erronka motorrak gainditu beharko dituzte. 

Ekintza motor mota bat aukeratu da dominio hori lantzeko: Gimnastika. Ikasleek, lehenik, 
beren gorputzeko ardatzak esperimentatu eta ezagutuko dituzte. Ondoren, indar- eta 
malgutasun-jarduerak egingo dituzte. Jarraian, eskolan lantzeko egokiak diren 
gimnastikako ariketak eta jarduerak modu progresiboan egingo dituzte gimnasioan. Eta 
azkenik, ariketa eta jardueren sekuentzia bat aurkeztuko dute. Hori guztia egiteko, hainbat 
jolas eta ariketa erabiliko dituzte. Gimnastikako oinarrizko ariketak modu seguruan egiteko 
pausoak barneratuko dituzte; modu horretan, norberaren aurkako erronka motorrak 
gaindituko dituzte, eta, ondorioz, gimnastikan trebeagoak izango dira. 

Gimnastikako jarduerek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, gorputz-eskemaren 
osaeran batez ere, baina baita koordinazioan eta orekan ere. Horretaz gain, ikasleek 
estereotipo motorrak automatizatzeko jarduerak landuko dituzte, eta, ondorioz, beren 
trebezia-maila handitzea lortuko dute. 

Gimnastikako jardueren bidez, ikasleek beren ezaugarri fisikoak ezagutuko dituzte. 
Aurkeztutako arazo motorrak gainditzeko, bide egokienak aukeratu beharko dituzte. 
Horrela, aukera izango dute ariketa fisikoak egoera fisikoan, osasunean eta norberaren 
garapen-prozesuan duen eraginaz jabetzeko eta beren jokabide motorrak hobetzeko. 
Bestalde, beren mugak, segurtasun falta eta beldurrak ere gainditu beharko dituzte. Horrek 
ekarriko die beren buruarenganako konfiantza areagotzea eta segurtasun handiagoarekin 
jokatzea. 
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Problema-egoera 

Testuingurua 

Eguerdiko jangela-ondorengo garaian sortzen diren gatazkak saihesteko, erritmika eta gimnastika 

iharduerak antolatu dira. Hauek oinarri hartuta erakustaldi bat egingo dugu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazoa 

Gai izango ginateke gimnastika edota erritmikako ariketen-elkarketa bat egiteko ? 

Xedea 

Ikasleek jokabide motorra eraginkorra izaten ikastea, beren buruarenganako konfiantza 
areagotzea, estereotipo motorrak automatizatzea eta, ondorioz, beren trebezia-maila handitzea. 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Ikasturte amaierako jaialdian erakustaldia egitea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 

Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Espazio mugatuan, 
bakarkako kiroletako 
zenbait trebetasun 

motor era 
koordinatuan 

kateatzea, 
bakoitzaren 

gaitasunaren arabera 
trebetasun horietan 
emaitzak hobetzeko. 

3. Gorputza zenbait 

jarreratan jartzea eta 

orekatzea, tentsioa, 

erlaxazioa eta 

arnasketa kontrolatuz. 

Gorputzeko hiru 
ardatzetatik bi 

gutxienez erabiltzen 
ditu, eskatu zaizkion 

ariketak egiteko. 

 

 

Oreka eta arnasketa 
era kontziente eta 

lasaian erabiltzen ditu. 

 

 

Indar-ariketetan, 
gorputzaren goiko 

nahiz beheko 
atalarekin, bere 

gorputzari eusten dio. 

 

 

Malgutasuneko 
ariketak egiten 
dituenean, bere 

gorputzaren mugez 
jabetzen da eta muga 
horiek errespetatzen 

ditu. 

 

 

Unitatean landutako 
trebetasunak ariketa-

segida batean 
kateatzen ditu. 

 
 
 
 
 

Hasierako ebaluazio-
orria 

 
 
 
 
 
 

Lorpenen jarraipen-
orria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koebaluazio-orria 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

 
 

Helburu didaktikoak 
 
 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 
 

Lorpen-adierazleak 

 
 

Ebaluazio-tresnak 
 

Esfortzu fisikoaren 
laguntzaz ikaslearen 

gaitasun fisikoak 
hobetzea, bere 

garapen pertsonalean 
laguntzeko. 

4. Jarrera aktiboak 

izatea, egoera fisikoa 

oro har hobetzeko, eta 

jarduerak egitean, 

kontuan hartzea 

norberaren 

gorputzaren eta 

mugimendu-

gaitasunaren aukerak 

eta mugak. 

Hasieran erakutsitako 
gaitasun fisikoa hobetu 
egin du, eta horretaz 

jabetzen da. 

Esfortzua jardueraren 
iraupenera egokitzen du. 

Test fisikoa egin, eta 
bere egoera fisikoa 
identifikatzen du. 

Lorpenen jarraipen-
orria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koebaluazio-orria 
 
 
 

Jarduera fisiko guztiak 
egitean, nor bere 

buruarekin eta 
besteekin arduratsua 

izateko prest agertzea. 

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 positiboa du. 

 
Ahalegina eta 

harremanak emaitzaren 
gainetik balioesten ditu. 

 

Hausnartzeko tartean, 
taldean era positiboan 

eragiten du eta 
ekarpenak egiten ditu. 

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 

• Gimnastikaren oinarrizko trebetasun motorrak: lekualdatzeak, jauziak eta biraketak 

• Gimnastikaren oinarrizko manipulazio-trebetasunak: jaurtitzea eta jasotzea 

• Gimnastikaren alderdi artistikoarekin gustura aritzea 

• Segurtasuna gimnastikako ariketetan: ariketak egin aurretik irudikatzea, progresioak 
errespetatzea, egoki berotzea eta laguntza eman eta jasotzea 

• Beroketa: beroketa orokorra, giltzaduren mugimenduak, luzaketak, berotzeko jarduerak 

• Beroketa egiteko arrazoiak: lesioei aurrea hartzea eta egin beharreko jarduerarako 
gorputza prestatzea 

• Gimnastikan aritzeko oinarrizko gaitasun fisikoak: abiadura, indarra, malgutasuna, eta 
haiekin lotutako jolasak eta testak 

• Nork bere egoera fisikoa ezagutzea 

• Koordinazioa, oreka eta erlaxazioa 

• Nork bere gaitasunak ezagutzea, eta esfortzua eta jarraikitasuna balioestea 

• Ariketen kargak eta atsedenaldiak neurtzea eta arnasketa erregulatzea 

• Nork bere erronka motorrak gainditzea 

• Jarrera: ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

• Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta 
materialarekiko 

• Osasun- eta higiene-ohiturak zaintzea, eta jarduera fisikoaren, osasunaren eta 
ongizatearen arteko lotura antzematea 
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  Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko hau Lehen Hezkuntzako 2. mailan lantzeko diseinatuta dago. Unitatea isolatuta 
badago ere, Lehen Hezkuntzako 3. mailarako prestatutako Eskolako Parkourra unitatearekin lotu 
nahi izan da, bata bestearen jarraipena baitira. Bi maila horietan, gaitasun fisikoak neurtzeko 
oinarrizko test batzuk diseinatu dira. Test horien bitartez, ikaslearen trebetasunaren eta 
abileziaren garapena zehaztu eta aztertu nahi da. 

Unitate didaktiko honetan, ikasleak ingurune egonkor batean hainbat erronka motorri bakarka 
aurre egiten ikasiko du. Horretarako, jarduera gehienetan, bakarka egingo du lan. Era horretan, 
alde batetik, bere gaitasun motorrak, gaitasun fisikoak eta mugak ezagutuko ditu. Bestetik, teknika 
bere gaitasun fisikoetara egokitzen eta gaitasun motorrak era eraginkorrenean erabiltzen ikasiko 
du. Ikasleak erronka gehienetan ez du taldekideen laguntzarik izango, ezta aurkari zuzenik ere. 
Bere buruarekin lehiatuko da, eta ikusiko du erronkan arrakasta izateko ezinbestekoak direla 
ahalegina, motibazioa eta jarraikitasuna. 

Jarduerak hiru trebetasun motorren arabera daude antolatuta. Lehen hiru saioetan, gorputzeko 
ardatzak (ardatz bertikala, zeharkako ardatza eta aurretik atzerako ardatzak) landuko dira, eta, 
amaieran, test bat egingo da. 4. eta 5. saioetan, gorputz-atalen indarra lantzeari ekingo zaio eta, 
bi saio horien amaieran ere, test bat egin beharko da. 6. eta 7. saioetan, gorputzaren malgutasuna 
lantzeko ariketak egingo dira. Bi saio horien amaieran, gimnastikan erabili ohi diren tresnak 
ezagutu eta erabiliko dira. Azken bi saioetan, berriz, ikasle bakoitzak gimnastikako ariketen katea 
edo segida sortu eta egin beharko du, bakarka: bere buruaren aurkako erronka motorrak gainditu 
beharko ditu. 

Unitatean egingo diren testetan eta ariketen segidan, ikasleak datu-hartzaile izango dira. Datuak 
zuzen jasotzeak garrantzi handia du, hori egin ezean ikaslearen garapena zehazteko eta 
aztertzeko lana ezerezean geldi baitaiteke. Testak aurkezten direnean, norberak hobetzeko 
aukera gisa aurkeztuko ditu irakasleak. Helburua hau da: bakarkako erronka motorren bidez, 
ikaslea ikasteko eta hobetzeko prest egotea, horixe baita bizitzan beharko duen jarrera.  

Gimnastika lantzeko saioak ingurune egonkor batean landuko dira: eskolako aretoan, gimnasioan 
edo frontoian. 

Materialari dagokionez, hauxe behar da jarduerak egiteko: koltxonetak (hainbat tamainatakoak), 
datuak jasotzeko orriak (irakasleak aldez aurretik prestatutakoak), konoak, pikak, uztaiak, sokak, 
pilotak, zintak eta mazoak. 

Taldekatzeari dagokionez, unitate didaktiko honetan ikasleek erronka motorrei bakarka aurre 

egiten ikasi behar dutenez, gehienetan bakarka egingo dituzte jarduerak, eta gutxi batzuetan, 

binaka edo talde txikitan. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak:  % 45 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

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

Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

• Gimnastikarekin eta egoera fisikoarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea. 

• Gimnastikako jardueretan, ideiak eta azalpenak ematea eta besteenak entzutea. 

• Jarduerak hausnartzerakoan, ekarpenak egitea. 

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

• Jarduera motorretan, norberaren erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz 
azaltzea. 

• Gimnastikako eta test fisikoetako arauak azaltzea eta ulertzea. 

• Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

• Emaitzak adierazpen grafikoan jasotzea. 

• Espazio-denbora binomioaz ohartzea. 

• Tauletan emandako informazioari esker, norberaren emaitzak ulertzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

• Gorputzaren ezagutzan sakontzea. 

• Osasuna hobetzeko asmotan, norberaren egoera fisikoa ezagutzea. 

• Gaitasun fisikoei esker, norberaren egoera fisikoaz jabetzea. 

• Test fisikoei esker, norberaren mugak ezagutzea. 

• Informazioa lortzeko, zentzumenek duten garrantzia ulertzea. 

• Gorputza ezagutzeari esker, jarduera fisikoa hobeto kudeatzea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

• Kirolaren ezagupenerako bideoak erakustea. 

• Hainbat proba bideoz edota argazkiz jasotzea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

• Norberaren emozioak adieraztea eta kudeatzea. 

• Jardueretan norberaren erantzukizunak onartzea eta autonomia garatzea. 

• Sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzea. 

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

• Jolasetan, jardueretan eta test fisikoetan arauak onartuz aktiboki eta autonomiaz parte 
hartzea. 



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                     GIMNASTIKA 

 

9 
LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA 

• Kideen arteko harremanak emaitzaren gainetik lehenestea. 

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

• Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

• Denbora librea betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 

• Ideiak sormenez adieraztea.  

• Besteen adierazpideak interpretatu eta balioestea. 

 
7. Konpetentzia motorra 
 

• Esfortzu fisikoa erregulatzea eta kudeatzea, egin beharreko ariketaren arabera. 

• Higiene-ohiturak sendotzea eta jarduera fisikoen praktikan hobetzea. 

• Sedentarismoaren arriskuak ezagutzea. 

• Jarduera fisikoaren, osasunaren eta bizi-kalitatearen arteko lotura ezagutzea. 

• Emandako erronka motorretan arrakasta lortzeko, jokabide motorrak egokitzea. 

• Jokabide fisikoak hobeto kudeatzea eta finkatzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

• Kideekin harremanak izatea eta komunikatzea. 

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

• Trebetasun komunikatiboak garatzea. 

• Jardueren eta testen arauak ulertzea, erabiltzea eta errespetatzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta oinarrizko lexikoa eta 
arauak ulertzea eta era egokian erabiltzea (pentsamendu analitikoa). 

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

• Bakarkako erronka motorretan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

• Ikasteko eta hobetzeko prest egotea. 

• Ikasprozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

• Ikasteko estrategiak erabiltzea: jokabide motorrak aztertzea, behatzea, imitatzea eta 
konparatzea. 

• Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz, ikasitakoa beste testuinguru batzuetara 
egokitzea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

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

• Lana eginez, lana hobetuz eta gaitasunak garatuz, norberak hobetzea eta norberak 
hobetuz kideekin harreman onak izatea. 

• Jolasteko eta jarduteko arauak errespetatzea eta betetzea. 

• Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

• Emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak balioestea. 

• Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

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

• Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea. 

• Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

• Egindako jarduerak ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea.  
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• Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

• Erronka motor berrien aurrean erabakiak hartzeko gai izatea. 

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. 

• Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

• Nork bere buruaz uste eta estimu ona izatea. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                     GIMNASTIKA 

 

12 
LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA 

Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) HEZIBERRI 

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 didaktikoaren aurkezpena. “Ispilua”. Zer da gimnastika?. Beroketaren 
garrantzia azaltzea eta gorputza atalez atal berotzea. Ardatz bertikala lantzea. 
Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena.“Stop! Kanpaia”. Segurtasuna zaintzea. Zeharkako 
ardatza lantzea. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Igel aztia”. Aurretik atzerako ardatza lantzea. 
Lehenengo autoebaluazioa (ardatzak errepasatzen). Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Krokodiloen jolasa”. Besoetako indarra lantzea. 
Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Gorilen jolasa”. Hanketako indarra lantzea. 
Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. Bigarren autoebaluazioa (indarra errepasatzen). 
Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Karramarroak ihesi”. Gorputz-enborraren malgutasuna 
lantzea. Besoen malgutasuna lantzea. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Kanguruak oihanean”. Hanken malgutasuna lantzea. 
Malgutasunaren erronka. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Gimnastikako elementuak erabiltzea (soka, uztaia, 
pilota, zinta eta mazoa). Ariketen segida prestatzea. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena. Hirugarren autoebaluazioa (segidaren aurkezpena). 
Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Gimnastikaren aurkezpena. Gorputz-ardatzekin lotutako mugimenduekin 
esperimentatzea. Gorputzaren ardatz bertikala erabiltzea. 

Gorputza berotzearen garrantziaz jabetzea. Gorputza nola berotu behar den 
ikastea eta modu egokian egitea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
Ikasgaiaren sarrera (1. eranskina), 6 koltxoneta, 12 pika eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasgaiaren sarrera (1. eranskina) 

banatuko die ikasleei, bete dezaten.  

Ikasgaiaren sarrera bete eta gero, irakasleak azalduko du 

gimnastikan era egokian ibiltzeko oinarrizko teknikak ikasi eta 

praktikatuko dituztela; besteak beste, gorputz-atalen elkarketak 

eta banaketak, eta oinarri zabalaren eta orekaren arteko lotura. 

Amaieran, unitatearen helburuak, ebaluazio-adierazleak, saioen 

antolaketa eta saio-kopurua zehaztuko ditu. 

 

2. jarduera “Ispilua” Denbora 5 + 5 min 

Jolasak bi aldi ditu:  

Lehenengoan, ikasle guztiak zutik jarriko dira irakasleari begira. 

Irakasleak egiten dituen keinu eta mugimendu guztiak ikasleek 

ahal duten azkarren errepikatu beharko dituzte. Mugimenduetan, 

gorputzeko ardatzak erabili behar dira. Lehenengo zati honetan, 

irakasleak ikasleen mugimenduak behatuko ditu: errepikapena 

zuzeneko edo okerreko aldetik egiten duten, mugimendu azkarrak 

edota motelak egiten dituzten... 

Bigarrengoan, ikasleak binaka edo hirunaka jarriko dira 

(aldamenean edo gertuen duten kidea hartuta). Ikasle batek 

irakaslearen rola hartuko du, eta besteak haren mugimenduak 

errepikatu beharko ditu. Bigarren aldi honetan, irakasleak ikasleen 

mugimenduak berriro behatuko ditu, eta lehenengo behaketaren 

ondorioak zuzenak edo okerrak diren ikusiko du. 
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Jolasa amaitutakoan, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

- “Zein izan da errepikatzeko mugimendu errazena?”. 

- “Eta zailena? Zergatik?”. 

- “Mugimendu zail hori egiteko, zer estrategia erabili 

dituzue?”. 

 

 

3. jarduera Zer da gimnastika? Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira. Irakasleak 6. 

eranskinean dauden argazkiak erakutsiko dizkie ikasleei eta 

galdera hau egingo die: 

- “Zein argazkitan ari dira gimnastikan?”. 

Hori egin eta gero, gimnastikako argazkiak bakarrik hartuta, denen 

artean, kirol horren nondik norakoak zehazten saiatuko dira, 

irakaslea gidari dela. Horretarako, galdera hauek egingo ditu 

irakasleak:  

- “Non praktikatzen da? Nork (neskek, mutilek edo biek)?”. 

- “Zer gorputz-atal erabiltzen da?”. 

- “Zer trebetasun (biraketa, jauzia...) erabiltzen da?”. 

- “Eta zer gaitasun (indarra, abiadura...)?”. 

- “Erabiltzen al da tresneriarik?”. 

Amaieran, unitateetan jorratuko ditugun edukien garrantzia 

azpimarratuko da, batez ere ardatzen, indarraren eta 

malgutasunaren garrantzia. 

 

4. jarduera 
Beroketaren garrantzia azaltzea eta gorputza 

atalez atal luzatzea 
Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera, irakaslearen inguruan. Irakasleak beroketa 

zer den eta zertarako balio duen azaltzen duen bitartean, ariketak 

egingo ditu eta ikasleek errepikatu egingo dituzte. Luzaketak  

egiten oinetatik hasten badira, buruan bukatuko dute, eta burutik 

hasten badira, oinetan bukatuko dute. Mugitzen ari diren bitartean, 

erabiltzen ari diren hezurrak, giharrak eta giltzadurak deskribatuko 

dituzte; esaterako, bi-ceps hitzak bi buru esan nahi du, belauna 

femurrak, tibiak eta belaunburuak osatzen dute... 

 

5. jarduera Ardatz bertikala lantzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak banaka. Bakoitzak pika edo makila bat hartuko du. 

Irakasleak ardatz bertikala zein den gogoratuko die eta, ardatz hori 

erabilita, makilarekin jolastu behar dutela esango die. 

Jarraian, makilak utzi, eta, beren gorputza erabiliz, makilarekin 

egin dutena errepikatu behar dute. Horretarako, gelan 
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sakabanatuta dauden koltxonetak erabiliko dira. Ikasleak ariketa 

egiten ari direla, irakasleak hau galdetuko die: 

- “Nola egiten ari gara ariketa? Koltxonetan? Zutik? 

Paretan?”. 

- “Zutik ari bagara, zenbat oinen gainean ari gara?”. 

- “Nola jartzen ari gara besoak?”. 

Amaieran, koltxoneta gainean, oztoporen bat duten egoerak 

proposatuko zaizkie, ea ikasitakoarekin oztopoak gainditzen 

dituzten: 

- “mendia” (pika multzo bat koltxonetaren azpian jarrita) 

-  “suziria” (besoak buru gainean luzatuta eta eskuak 

elkartuta) 

- “erraldoia” (hankak zabal irekita) 

- ... 

 

 

 

 

 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 

zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 

- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 

- “Izan al du norbaitek arazorik ariketak egiterakoan?”. 

- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 

- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 

- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 

- … 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 

ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. Hausnarketa egin 

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

Saioaren 
helburua 

Gorputz-ardatzekin lotutako mugimenduekin esperimentatzea. Gorputzaren 
zeharkako ardatza erabiltzea. 

Gimnastikaren ariketak era seguruan egiten ikastea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 6 koltxoneta, 12 pika eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Stop! Kanpaia” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 
Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 
Horretarako, kideen atzetik korrika joango da. Iheslariek, 
harrapatuak izan baino lehen, aukera izango dute Stop! esan eta 
geldirik geratzeko eta bizitza ez galtzeko.  

Stop! esan badute, berriro ere jolasean jarraitu ahal izateko, 
kideren batek haien atzean jarri beharko du, eta bien besoak lotu 
eta kanpaien mugimendua egin beharko dute bi aldiz. Stop! esan 
duena eta laguntzera doana besoetatik helduta badaude, ezin 
izango dira harrapatu. 

Norbait Stop! esan baino lehen harrapatzen badute, harrapatu 
duten hori bihurtuko da harrapatzaile. 

 

3. jarduera Segurtasuna zaintzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera, irakaslearen inguruan. Irakasleak 
segurtasunari buruz hitz egingo du. Hizketan ari den bitartean, 
esandakoa ikasle batekin egingo du. Segurtasun-irizpide 
orokorrak hauek dira:  

- Ariketa guztiak koltxoneten gainean egingo dira. 
- Hanka-hutsik ibiliko dira. 
- Ekin aurretik, giltzadurak berotu eta luzatu egingo dira. 
- Errazenetik zailenera arituko dira, pausoz pauso. 
- Bakoitzaren gaitasunaren araberako ariketak egingo dira. 
- Laguntza ematen ere ikasiko dute ikasleek. 
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4. jarduera Zeharkako ardatza lantzea Denbora 20 min 

Ikasle guztiak banaka. Bakoitzak pika edo makila bat hartuko du. 
Irakasleak ardatz bertikala zein den gogoratuko die eta, ardatz hori 
erabilita, makilarekin jolastu behar dutela esango die. 

Jarraian, makilak utzi eta, beren gorputza erabiliz, makilarekin egin 
dutena errepikatuko dute. Horretarako, gelako eremuan 
banatutako koltxonetak erabiliko dira. Ikasleak ariketa egiten ari 
direla, irakasleak hau galdetuko die: 

- “Nola egiten ari gara ariketa? Koltxonetan? Zutik? 
Pikotxetan?”. 

- “Zenbat oinen gainean ari gara? Nola jartzen ditugu oinak? 
Eta besoak?”. 

- “Zertarako erabiltzen ari gara hankak?”. 

Segurtasuna zaintzeko laguntza ematen eta jokabide zuzenak 
izaten irakatsiko zaie: buruaren eta besoen kokapena, hanken 
bultzada-funtzioa, laguntza emateko posizioa… 

Ondoren, sorbaldaren gaineko itzulipurdia egiten irakatsiko zaie. 
Itzulipurdi horri “segurtasuneko itzulipurdia” esango zaio. Horrekin 
batera, atzerako itzulipurdia ere irakatsiko zaie eta hori ere 
praktikatu egingo da. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik ariketak egiterakoan?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orriabeteko 
dute. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Gorputz-ardatzekin lotutako mugimenduekin esperimentatzea. Gorputzaren 
aurretik atzerako ardatza erabiltzea. 

Ikasitakoa errepasatzea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, 12 pika, ardatzak errepasatzen (5. eranskina), koebaluazio-orria 
(4. eranskina), autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta lorpenen jarraipen-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Igel aztia” Denbora 10 min 

 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 

Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 

Horretarako, kideen atzetik korrika joango da igelen jauziak 

eginez, hau da, pikotxetan eskuak lurrean jarrita. Iheslariak ere 

igelen jauziak eginez ibiliko dira. 

Harrapatzaileak ihesean doan norbait ukitzen badu, harrapatua 

izan dena lurrean buruz gora etzanda jarriko da, lokartuta egongo 

balitz bezala. Harrapatuta ez dagoen batek haren gainetik jauzi 

eginez gero, igel bihurtuko du berriro.  

Jauzi egiteko era: 

Eskuak jarri etzanda dagoen harrapatuaren alboan. Jarrera 

horretan, hankekin jauzi egin eta etzanda dagoen 

jolaskidearen hanken gainetik pasatu. Ezin da salto egin 

buruaren gainetik, buruan minik ez emateko.  

Harrapatzaileari zaila egiten bazaio jokalariren bat harrapatzea, 

beste harrapatzaile bat edo bi izenda daitezke harrapatzaileari 

laguntzeko. 
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3. jarduera Aurretik atzerako ardatza lantzea Denbora 5 min 

Ikasle guztiek, banaka, pika edo makila bana hartuko dute. 
Irakasleak aurretik atzerako ardatza zein den gogoraraziko die, 
eta, ardatz hori erabilita, makilarekin jolastu behar dutela esango 
die. 

Jarraian, makilak utzi, eta, beren gorputza erabiliz, makilarekin 
egin dutena errepikatu behar dute ikasleek. Horretarako,  eremuan 
banatutako koltxonetak erabiliko dira. Ikasleak ariketa egiten ari 
direla, irakasleak hau galdetuko die: 

- “Nola egiten ari gara ariketa? Koltxonetan? Zutik? 
Pikotxetan?”. 

- “Zenbat oinen gainean ari gara? Nola jartzen ari gara 
oinak? Eta besoak?”. 

- “Zertarako erabiltzen ari gara hankak?”. 
- “Hankekin jauzi egiterakoan, nola jartzen ditugu? Elkartuta 

edo banatuta? Luzatuta edo uzkurtuta?”. 
- “Garrantzia du hankak zer alturatan dauzkagun?”. 

Segurtasuna zaintzeko laguntza ematen eta jokabide zuzenak 
izaten irakatsiko zaie: buruaren eta besoen kokapena, hanken 
oreka-funtzioa, laguntza emateko posizioa… 

Ondoren, gurpila eta gurpil biraketa mugimenduen arteko aldea 
zein den azalduko zaie ikasleei, eta aukera emango zaie bietan 
aritzeko. 

 

4. jarduera 
Lehenengo autoebaluazioa (ardatzak 

errepasatzen) 
Denbora 10 min 

 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleak binaka elkartuko ditu eta 

bikotekideek zer egin behar duten azalduko die:  

- Bikotekide batek, ariketa bakoitza egin ostean, ardatzak 

errepasatzen (5. eranskina) beteko du.  

- Besteak, ariketa egiten ari denari begira, koebaluazio-

orria (4. eranskina) beteko du. 

 

Bi eranskinak bete eta gero, elkarri erakutsiko dizkiote eta baita 

beharrezko azalpenak eman ere. 

Autoebaluaziorako prestatutako jarduera hau da: 

Koltxoneta bat luzetara jarriko da. Horren erdialdean, bi pika jarriko 

dira (horiei zutik eusteko, konoak edota bestelako oinarriren bat 

erabil daiteke) eta, pika batetik bestera, soka bat lurretik 30-40 cm-

ra. Ikasleek soka igaro beharko dute. 

Jardueraren formulazioa hau da:  

“Soka igaro behar duzu gorputzeko hiru ardatzak erabiliz; 

horretarako, ikasitakoaz balia zaitezke. Hiru saialdi dituzu”. 
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5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik ariketak egiterakoan?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 
 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. Ikasleek autoebaluazioa egin ondoren, irakasleak lorpenen 
jarraipen-orria beteko du. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Nork bere gorputzak eskaintzen dion indarra garatzeko aukerak aztertzea, 
praktikatzea eta ikastea. Gorputzaren gerritik gorako atala garatzea. 

Indarra segurtasunez lantzea (autokargak, ariketa isometrikoak…) 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, indarra lantzeko irudiak I (7. eranskina) eta autoebaluazio-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Krokodiloen jolasa” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 

Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 

Horretarako, kideen atzetik joango da krokodiloaren mugimenduak 

egiten, hau da, luze etzanda buruz behera, besoak bularraldean 

eta besaurreak lurrean jarrita. Gorputza horrela duela, aurrera 

egiteko, besoak bata bestearen aurrean behin eta berriro jarriko 

ditu. Hankek geldi egon behar dute. Iheslariak ere krokodiloaren 

moduan ibiliko dira.  

Harrapatzaileak ihesean doan norbait ukitzen badu, hori etzanda 

jarriko da, lurrean ahoz gora besoak luzatuta. Harrapatuta ez 

dagoen norbaitek harrapatutakoaren gorputzari bere ardatz 

bertikalaren inguruan buelta ematea lortzen badu, krokodilo 

bihurtuko du berriro.  

Buelta emateko era: 

 Harrapatutakoaren ondoan, albo batean, pikotxetan jarri, 

eskuak etzanda dagoenaren azpian sartu eta besoen 

indarra bakarrik erabiliz buelta emanarazi, ardatz bertikala 

erabiliz. 

Harrapatzaileari zaila egiten bazaio jokalariren bat harrapatzea, 

beste harrapatzaile bat edo bi izenda daitezke  harrapatzaileari 

laguntzeko. 
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3. jarduera Besoetako indarra lantzea Denbora 30 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak irudiak aterako ditu (7. eranskina) 
eta hiru multzotan jarriko ditu. Irudien atzeko aldea hiru 
koloretakoa izango da, zailtasunaren arabera: berdea (errazak), 
horia (tarteko zailtasuna dutenak) eta gorria (zailak). Irudiak 
besoetako indarra lantzeko erabiliko dira bereziki, eta hala 
adierazita egongo da horietan. 

Irakasleak hiru aukera izango ditu, taldearen edota taldearen 
egoeraren arabera:  

1. Multzo bakarreko irudiak ateratzea; horrela, zailtasun-
maila bakarrera mugatuko gara.  

 
2. Lehendabizi, multzo bateko irudiak ateratzea eta, 

ondoren, zailtasun-maila puntu bat gorago duten 
ariketen multzotik beste irudi batzuk ateratzea (ariketa 
bat berdetik eta hurrengoa horitik, esate baterako); 
horrela, ariketen zailtasunean progresioa egongo da. 

 
3. Multzo guztiak nahastu eta irudiak zoriaren arabera 

ateratzea; horrela, ariketa arinagoa eta atseginagoa 
izango da. 

Era batera edo bestera ariketa bakoitza egin eta gero, irakasleak 
galdera hauek egingo dizkie ikasleei: 

- “Zaila izan da?”. 
- “Zer uste duzu, ondo egin duzula ala gaizki egin duzula?”. 
- “Zer izan da zailena? Gorputza eskatutako posizioan 

jartzea? Posizio horri eustea?”. 
- “Nekatu egin zara?”. 

Galdera horien erantzunarekin, irakasleak irudiak berriz sailka 
ditzake; adibidez, irudiak kendu eta berriak jar ditzake edo irudiak 
zailtasun multzo batetik beste batera aldatu. 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik arnastean?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 
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Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Nork bere gorputzak eskaintzen dion indarra garatzeko aukerak aztertzea, 
praktikatzea eta ikastea. Gorputzaren gerritik beherako atala garatzea. 

Indarra segurtasunez lantzea (autokargak, ariketa isometrikoak…) 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, horma-barrak, indarra lantzeko irudiak II (8. eranskina) eta  
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Gorilen jolasa” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 
Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 
Horretarako, kideen atzetik korrika joango da eskuetako hatz-
koskorrak lurrean jarrita, gorilen modura. Iheslariak ere gorilen 
modura ibiliko dira. Iheslariek, harrapatuak izan baino lehen, 
aukera dute horma-barretara edo koltxoneten gainera igotzeko. 
Koltxonetaren edo horma-barren gainean daudenean, zuhaitza 
hitza esango dute eta ezin izango dituzte harrapatu. 

Harrapatzaileak ihesean doan norbait ukitzen badu, harrapatutako 
lekuan geldi egongo da, haserretutako gorilen modura, hau da, 
gorako jauziak eginez eta besoak airean astinduz. Harrapatuta ez 
dagoen batek, harrapatutakoaren aurrean jarri, elkarri eskutik 
heldu eta harekin jauzi egiten badu, aske utziko du berriro. 

Harrapatzaileari zaila egiten bazaio jokalariren bat harrapatzea, 
beste harrapatzaile bat edo bi izenda daitezke harrapatzaileari 
laguntzeko. 

 

3. jarduera Hanketako indarra lantzea Denbora 30 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak irudiak aterako ditu (8. eranskina) 
eta hiru multzotan jarriko ditu. Irudien atzeko aldea hiru 
koloretakoa izango da, zailtasunaren arabera: berdea (errazak), 
horia (tarteko zailtasuna) eta gorria (zailak). Irudiak hanketako 
indarra lantzeko erabiliko dira bereziki, eta hala  adierazita egongo 
da horietan. 
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Irakasleak hiru aukera izango ditu, taldearen edota taldearen 
egoeraren arabera:  

1. Multzo bakarreko irudiak ateratzea; horrela, zailtasun-
maila bakarrera mugatuko gara.  

 
2. Lehendabizi, multzo bateko irudiak ateratzea eta, 

ondoren, zailtasun-maila puntu bat gorago duten 
ariketen multzotik beste irudi batzuk ateratzea (ariketa 
bat berdetik eta hurrengoa horitik, esate baterako); 
horrela, ariketen zailtasunean progresioa egongo da. 

 
3. Multzo guztiak nahastu eta irudiak zoriaren arabera 

ateratzea; horrela, ariketa arinagoa eta atseginagoa 
izango da. 

Era batera edo bestera ariketa bakoitza egin eta gero, irakasleak 
galdera hauek egingo dizkie ikasleei: 

- “Zaila izan da?”. 
- “Zer uste duzu, ondo egin duzula ala gaizki egin duzula?”. 
- “Zer izan da zailena? Gorputza eskatutako posizioan 

jartzea? Posizio horri eustea?”. 
- “Nekatu egin zara?”. 

Galdera hauen erantzunarekin, irakasleak irudiak berriz sailka 
ditzake; adibidez, irudiak kendu eta berriak jar ditzake edo irudiak 
zailtasun multzo batetik beste batera aldatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik arnastean?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 

 



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                     GIMNASTIKA 

 

27 
LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA 

6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Nork bere gorputzak eskaintzen dion indarra garatzeko aukerak aztertzea, 
praktikatzea eta ikastea. Gorputzaren gerritik gorako nahiz gerritik beherako 
atalen garapena aztertzea. 

Indarra segurtasunez lantzea (gorputzaren jarrera, besoen eta hanken 

kokapena…). 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, indarra errepasatzen (6. eranskina), koebaluazio-orria (4. 
eranskina), autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta lorpenen jarraipen-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Bigarren autoebaluazioa (indarra errepasatzen). Denbora 45 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleak binaka elkartuko ditu eta 
bikotekideek zer egin behar duten azalduko die:  

- Bikotekide batek, ariketa bakoitza egin ostean, indarra 
errepasatzeko norbere jardunaren behaketa-orria (6. 
eranskina) beteko du.  

- Besteak, ariketa egiten ari denari begira, koebaluazio-orria 
(4. eranskina) beteko du.  

Bi eranskinak bete eta gero, elkarri erakutsiko dizkiote eta baita 
beharrezko azalpenak eman ere. 

Autoebaluaziorako jarduera hau da:  

Gelako espazioa lau multzotan banatuko da. Multzo bakoitzean, 
lau ariketa egingo dira. Ariketak batetik laura izendatuko dira, eta 
lauretan prozedura berari jarraituko zaio. Hurrenkerari dagokionez, 
bat zenbakia duen ariketatik hasiko dira, eta gero, bigarren ariketa, 
hirugarrena eta laugarrena egingo dituzte. 

Jardueraren formulazioa hau da:  

“Lau multzo daude. Multzo bakoitzak kolore bat du (horia, laranja, 
urdina eta berdea). Lehendabiziko bi multzoetan, besoetako 
indarra lantzeko ariketak egingo dituzue (horia eta laranja) eta, 
beste bietan, hanketako indarra lantzeko ariketak (urdina eta 
berdea). 
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Autoebaluazio-orria bete behar duzuenok, ariketa bakoitza egin 
eta gero, zailtasun-mailaren araberako gometsa (gorria, horia edo 
berdea) jarri beharko duzue fitxan; koebaluazio-orria bete behar 
duzuenok, berriz, besoetako eta hanketako ariketak egin ostean 
jarri beharko duzue gometsa”. 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik ariketak egiterakoan?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 
 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria 
betekodute. Ikasleek auto-ebaluazioa egin ondoren, irakasleak 
lorpenen jarraipen-orria beteko du. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Nork bere gorputzak eskaintzen dizkion malgutasun-aukerak aztertzea, eta 
praktikatzea. Gorputz-enborraren eta hanken malgutasuna garatzea. 

Malgutasuna segurtasunez lantzea (giltzadurak zaintzea, mugimenduen 

gehienezko zabalera…) 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 6 koltxoneta eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Karramarroak ihesi” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 
Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 
Horretarako, jolaskideen atzetik korrika joango da, oinak eta 
besoak lurrean jarrita karramarroen modura, hau da, albo batera 
edo bestera ibiliz. Gogoratu behar da ezin dela ez aurrerako ez 
atzerako norabidean ibili. Iheslariak ere karramarroen moduan 
ibiliko dira. 

Harrapatzaileak ihesean doan norbait ukitzen badu, harrapatua 
izan denak gorputzari buelta emango dio eta, oinak eta besoak 
lurrean jarrita, gora begira ibiltzen hasiko da gelan zehar. 
Harrapatuta ez dagoen ikasle bat harrapatutakoaren gorputzaren 
azpitik igarotzen bada, aske utziko du berriro ere. 

Harrapatzaileari zaila egiten bazaio jolaskideren bat harrapatzea, 
beste harrapatzaile bat edo bi izenda daitezke harrapatzaileari 
laguntzeko. 

 

3. jarduera Gorputz-enborraren malgutasuna lantzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Malgutasuna lantzeko jarduerak lau ataletan 
egituratuta daude: 
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2. atala. Giharrak eta hezurrak identifikatzea: 
Mugatu dugun gorputz-eremuko gihar eta hezurren izenak 
aipatuko dizkiegu ikasleei, eta gihar eta hezur horiek zer 
ekintza eta mugimendu egiten dituzten azalduko diegu. Atal 
honek, aurreko atalarekin batera, bost minutu iraungo du. 
 
3. atala. Giharrak eta hezurrak martxan jartzea: 
Atal honetan, aurreko ataletan aipatu ditugun gorputz zatiak 
mugimenduan jarriko ditugu. Bi lan egingo ditugu:  

1. Ikasle bakoitzak irakasleak izendatutako giharrak edota 
hezurrak bere gorputzean aurkituko ditu eta nola 
funtzionatzen duten aztertuko du. Jarraian, irakasleak 
hau galdetuko die: 

- “Nondik nora doa giharra edo hezurra?”. 
- “Zer gorputz-atal elkartzen ditu?”. 

2. Aldamenean duten kidearekin elkartu, eta hainbat gihar 
eta hezur identifikatu beharko dituzte bestearen 
gorputzean. Atal honek bost minutu iraungo du. 

 
4. atala. Malgutasuna lantzea:  
Aurreko lana amaitzeko, ikasi duguna praktikan jarriko dugu 
eta, horretarako, gorputz-enborraren malgutasuna nola 
landu ikasiko dugu. Arnasketa-lanari garrantzi berezia 
emango diogu (luzatze-mugimenduekin eta erlaxazio-
uneekin koordinatuko dugu arnasketa). Giharrek eta 
giltzadurek dituzten mugak aztertuko ditugu eta muga 
horiekin nola lan egin erakutsiko diegu (sentsazioak, 
intentsitatea, denbora…). Atal honek bost minututik hamar 
minutur bitartean iraungo du. 

 

4.  Besoen malgutasuna lantzea  20 min 

Ikasle guztiak batera. Malgutasuna lantzeko jarduerak lau ataletan 
egituratuta daude: 

1. atala. Gorputz-atalak izendatzea:  
Landu behar dugun gorputz-eremuaren izena esango dugu, 
eta eremu hori nondik nora zabaltzen den, nola aritzen den 
beste gorputz-atalekin elkarlanean eta zer giltzadurak 
osatzen duten adieraziko diegu ikasleei. Gogoratuko diegu 
edozein ariketa edo mugimendu egiten dugula gorputzaren 
zatiak elkarlanean aritzen direla (sistema). 

 
2. atala. Giharrak eta hezurrak identifikatzea: 
Mugatu dugun gorputz-eremuko gihar eta hezurren izenak 
emango dizkiegu ikasleei, eta gihar eta hezur horiek zer 
ekintza eta mugimendu egiten dituzten azalduko diegu. Atal 
honek, aurreko atalarekin batera, bost minutu iraungo du. 
 
3. atala. Giharrak eta hezurrak martxan jartzea: 
Atal honetan, aurreko ataletan aipatu ditugun gorputz zatiak 
mugimenduan jarriko ditugu. Bi lan egingo ditugu: 
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1. Irakasleak izendatutako giharrak edota hezurrak 
bakoitzak bere gorputzean aurkitu eta nola funtzionatzen 
duten aztertuko du. Jarraian, irakasleak hau galdetuko 
die: 

- “Nondik nora doa giharra edo hezurra?”. 
- “Zer gorputz-atal elkartzen ditu?”. 

2. Aldamenean duten kidearekin elkartu eta hainbat gihar 
eta hezur identifikatu beharko dituzte bestearen 
gorputzean. Atal honek bost minutu iraungo du. 

 
4. atala. Malgutasuna lantzea:  
Aurreko lana amaitzeko, ikasi duguna praktikan jarriko dugu 
eta, horretarako, gorputz-enborraren malgutasuna nola 
landu ikasiko dugu. Arnasketa-lanari berezko garrantzia 
emango diogu (luzatze-mugimenduekin eta erlaxazio-
uneekin koordinatuko dugu arnasketa). Giharrak eta 
giltzadurak dituzten mugak aztertuko ditugu eta muga 
horiekin nola lan egin erakutsiko diegu (sentsazioak, 
intentsitatea, denbora...). Atal honek bost minututik hamar 
minutura bitartean iraungo du. 

 

 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Izan al du norbaitek arazorik ariketak egiterakoan?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan?”. 
- “Zaila egin zaizue proposatutako jolasa eta jarduera? Edo 

erraza?”. 
- … 
 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. Hausnarketa egin 
ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Nork bere gorputzak eskaintzen dizkion malgutasun-aukerak aztertzea, 
praktikatzea eta ikastea. Gorputz-enborraren eta hanken malgutasuna garatzea. 

Malgutasuna segurtasunez lantzea (giltzadurak zaintzea, mugimenduen 

gehienezko zabalera…). Malgutasuna lantzerakoan arnasketaren garrantziaz 

jabetzea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 6 koltxoneta, konoak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Kanguruak oihanean” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da. 
Harrapatzailearen lana gainerakoak atzematea izango da. 
Horretarako, kideen atzetik korrika joango da bi oinen gainean 
batera saltoka eta eskuak bularraldean jarrita, kanguruen modura. 
Gogoratu behar da oinek batera egin behar dutela jauzi. Iheslariak 
ere kanguruen moduan ibiliko dira. 

Harrapatzaileak ihesean doan norbait ukitzen badu, ukitzen duen 
hori harrapatutako lekuan egongo da, lurrean makurtuta eta 
gorputza bilduta geldi, harri bat izango balitz bezala. Harrapatuta 
ez dagoen norbaitek harrapatutakoaren gorputzaren gainetik salto 
egiten badu, aske utziko du. 

Harrapatzaileari zaila egiten bazaio jokalariren bat harrapatzea, 
beste harrapatzaile bat edo bi izenda daitezke harrapatzaileari 
laguntzeko. 

 

3. jarduera Hanken malgutasuna lantzea Denbora 20 min 

 

Ikasle guztiak batera. Malgutasuna lantzeko jarduerak lau ataletan 
egituratuta daude: 
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1. atala. Gorputz-atalak izendatzea:  
Landu behar dugun gorputz-eremuaren izena esango dugu, 
eta eremu hori nondik nora zabaltzen den, nola aritzen den 
beste gorputz-atalekin elkarlanean eta zer giltzadurak 
osatzen duten adieraziko diegu ikasleei. Gogoratuko diegu 
edozein ariketa edo mugimendu egiten dugula, gorputzaren 
zatiak elkarlanean aritzen direla (sistema). 
 
2. atala. Giharrak eta hezurrak identifikatzea:  
Mugatu dugun gorputz-eremuan sartzen diren gihar eta 
hezurren izenak emango dizkiegu ikasleei, eta gihar eta 
hezur horiek zer ekintza eta mugimendu egiten dituzten 
azalduko diegu. Atal honek, aurreko atalarekin batera, bost 
minutu iraungo du. 

 
3. atala. Giharrak eta hezurrak martxan jartzea:  
Atal honetan, aurreko ataletan aipatu ditugun gorputz zatiak 
mugimenduan jarriko ditugu. Bi lan egingo ditugu: 

1. Irakasleak izendatutako giharrak edota hezurrak 
bakoitzak bere gorputzean aurkitu eta nola funtzionatzen 
duten aztertuko du. Jarraian, irakasleak hau galdetuko 
die: 

- “Nondik nora doa giharra edo hezurra?”. 
- “Zer gorputz-atal elkartzen ditu?”. 

2. Aldamenean duten kidearekin elkartu eta hainbat gihar 
eta hezur identifikatu beharko dituzte bestearen 
gorputzean. Atal honek bost minutu iraungo du. 

 

4. atala. Malgutasuna lantzea:  
Aurreko lana amaitzeko, ikasi duguna praktikan jarriko dugu 
eta, horretarako, gorputz-enborraren malgutasuna nola 
landu ikasiko dugu. Arnasketa-lanari berezko garrantzia 
emango diogu (luzatze-mugimenduekin eta erlaxazio-
uneekin koordinatuko dugu arnasketa). Giharrak eta 
giltzadurak dituzten mugak aztertuko ditugu eta muga 
horiekin nola lan egin erakutsiko diegu (sentsazioak, 
intentsitatea, denbora…). Atal honek bost minututik hamar 
minutura bitartean iraungo du. 

 

4. jarduera Malgutasunaren erronka Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Konoekin, gelako espazioa luzetara 
mugatuko dugu eta bost ikasle-ilara egingo ditugu (gelako 
zerrendaren arabera egin litezke ilarak). Ilarek 10 eta 20 metro 
bitartekoak izan behar dute. Ilaretan, ikasleek, joan-etorrian, 
hainbat ariketa egingo dituzte. 

Jardueraren formulazioa hau da: 

Hasi aurretik, azpimarratu jarduera ez dela txapelketa, nork bere 
buruarekin izango duen erronka baizik. Ilaretan daudenak 
irakasleak proposatutako ariketa egiten joango dira, aurrean 
dituzten konoetara iritsi arte. Konoetara iritsitakoan, beren 
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ezkerraldera edo eskuinaldera joko dute, eta gero, hasierako 
lekura itzuliko dira. Bost ilarek sortzen duten ariketa-eremuaren 
kanpoaldetik egin behar dute bueltako bidea, oinez (korrika egin 
gabe), berriro beren ilaran jarri arte. 

Egin beharreko ariketak hauek izan daitezke:  

- “erraldoiak” (pauso luzeak eginez, ahal den kopuru 
txikienarekin, eremua osatzea) 

- “karramarro-erregeak” (albo batera jarrita, zeharka 
pausoak emanez, eremua osatzea) 

- “kanguruak” (oinak biak elkartuta, aurrerako jauziak 
eginez, eremua osatzea) 

- “igelak” (esku biak lurrean jarrita, hankekin aurreraka jauzi 
eginez, eremua osatzea) 

- “flamenkoak” (hanka baten gainean jarrita, aurreraka jauzi 
eginez, eremua osatzea) 

- “elefanteak” (eskuak eta oinak lurrean jarrita, alde bereko 
eskua eta hanka batera mugituta, eremua osatzea) 

- “eskalatzaileak” (eskuak eta oinak lurrean jarrita, alde 
bateko eskua eta beste aldeko hanka batera mugituta, 
eremua osatzea) 

Ariketa guztiak bi aldiz egin behar dira, eta erronka izango da 
bigarren saiakeran aurrekoan baino pauso gutxiago egitea. 
Ariketaren izena edo egingo diren ariketa-kopurua aldatu egin 
daiteke; adibidez, ariketaren izenaren letrak alderantziz jarrita 
izendatzea: “kaurugnak” edo “kaetnafele”, “kanguruak” eta 
“elefanteak” izenen ordez. 

 
 
 
 
 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Norbaitek izan al du arazorik arnastean?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan eta probetan?”. 
- “Zailak egin zaizkizue proposatutako jarduerak? Edo 

errazak?”. 
- … 
 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. Hausnarketa egin 
ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasitako trebetasun motorrak era koordinatuan kateatzea. 

Gimnastikari buruzko ezagupenak zabaltzea. 

Egin beharreko segidaren elementuak aberastea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, 5 soka, 5 uztai, 5 pilota, 5 zinta, 5 mazo, segidaren txantiloia (9. 
eranskina), ariketen adierazpen grafikoa (10. eranskina) eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera 
Gimnastikako elementuak erabiltzea 

 (soka, uztaia, pilota, zinta eta mazoa) 
Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Jarduera honek bi aldi izango ditu:  

1. Ikasle guztiak eserita jarriko dira irakasleari begira. 
Elementu edo tresna guztiak aurkeztuko ditu irakasleak eta 
erabileraren adibide bana emango du. Zati horrek bost 
minutu iraungo du. Irakasleak elementuekin segurtasunez 
aritu behar dutela azpimarratuko du. Amaieran, irakasleak 
galdera hauek egingo dizkie ikasleei: 

- “Ezagutzen zenituzten material horiek?”. 
- “Zein iruditu zaizue errazena? Eta zailena?”. 

2. Irakasleak ikasle guztiak batetik bostera zerrendatutako 
bost taldetan multzokatuko ditu eta gelan sakabanatuko 
ditu. Multzoetan, lehenengo zatian aurkeztutako elementu 
bana jarriko du. Irakasleak hauxe esango die: 

“Bi minutu dauzkazue elementuekin aritzeko. Ikusitakoa 
praktikatu eta gauza berriak egiten saiatu (gogoratu banaka 
aritu behar duzuela). Denbora amaitzean, tresnak lurrean utzi 
eta beste talde batera joango zarete, eta hango 
elementuarekin modu berean arituko zarete”. 

Horrela arituko dira, bost taldeetatik pasatu arte. Amaieran, 
irakasleak galdera hauek egingo dizkie: 

- “Tresnak erabiltzeko era berriak sortu dituzue?”. 
- “Orain zein iruditu zaizue errazena? Eta zailena?”. 
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3. jarduera Ariketen segida prestatzea Denbora 30 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak 10. saioan egin beharreko ariketa 
azalduko die, hau da, landutako jarduerekin, mugimenduekin eta 
elementuekin ariketa-segida edo -kate bat egin behar dutela 
esango die. Hori egiteko, segidaren txantiloia edo errubrika (9. 
eranskina) bete beharko dute. Txantiloian, egin behar duten 
ariketen azalpena idatzi eta adierazpen grafikoa egin beharko 
dute. Horretarako, irakasleak ariketen adierazpen grafikoa duten 
orri batzuk (10. eranskina) banatuko dizkie. Ikasleek irudiak 
orrietatik moztu eta segidaren txantiloian itsatsi beharko dituzte. 
Amaieran, itsatsitakoaren deskribapena idatzi beharko dute, 
orriaren azpialdean. Lanarekin hasi baino lehen, irizpide hauek 
emango dizkie irakasleak:  

- Osatu segida gehienez lau ariketekin. 
- Aukeratu ondoen egiten dituzun ariketak. 
- Saiatu tresnaren bat erabiltzen. Tresna erabiltzea zaila 

egiten bazaizu, kokatu ariketa hori hasieran edota amaieran. 
- Laguntza behar baduzu, eskatu lasai; laguntza eskatzea ez 

da oker egitea. 
- Egin bakoitzak berea; besteek egiten dutena, agian, ez da 

norberari ondoen datorkiona. 
- Segurtasunez aritu. 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 

- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 

- “Norbaitek izan al du arazorik arnastean?”. 

- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 

- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 
diren jolasetan eta probetan?”. 

- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 
jarduerak?”. 

- … 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnartzeko tarteaz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. Hausnarketa egin 
ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasitako trebetasun motorrak era koordinatuan kateatzea. 

Segida bat burutzea. 

Non Aretoa, gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
6 koltxoneta, 5 soka, 5 uztai, 5 pilota, 5 zinta, 5 mazo, segidaren txantiloia (9. 
eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

7. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

8. jarduera Hirugarren autoebaluazioa (segidaren aurkezpena) Denbora 45 min 

Bakarka. Ikasle bakoitzak prestatu duen ariketen segida 
erakutsiko dio irakasleari. Ikasleak banaka etorriko dira 
irakaslearen ondora, gelako zerrendaren arabera. Ariketa-segida 
egin ez dutenak entsegua egiten arituko dira, horretarako 
prestaturiko eremuan. Ariketa-segida egin dutenak egin ez 
dutenekin arituko dira, haiei laguntza emateko. Jarduera honek bi 
aldi izango ditu: 

1. Segida egin aurretik, ikasleak eta irakasleak ariketa-
segidaren irudiak aztertuko dituzte. Irakasleak galdera 
hauek egingo dizkio ikasleari: 

- “Zergatik aukeratu dituzu ariketa horiek?”. 
- “Tresneria erabili behar duzu? Zer? Noiz?”. 
- “0tik 10era, zenbateko zailtasuna duela uste 

duzu?”. 

 
2. Segida egin ondoren, irakasleak galdera hauek egingo 

dizkio ikasleari: 
- “Nola sentitu zara ariketen segida egiterakoan?”. 
- “Ezer aldatuko al zenuke? Zer?”. 

Jarraian, ikasleek osatu duten segidaren txantiloia jaso eta 
unitatearen amaieran jasoko dituen autoebaluazio-orriekin, 
koebaluazio-orriekin eta bestelako eranskinekin batera unitateko 
ikasleenlan sorta (ikasleen portfolioa) osatuko du irakasleak. 
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9. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak galdera hauek egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Handitu al da zuen trebezia-maila?”. 
- “Lortu al duzue konfiantza handiagoa zeuen 

buruarengan? Zergatik?”. 
- “Erabili al duzue arrakasta lortzeko hasieran erabiltzen ez 

zenuten estrategia berriren bat?”. 
- “Konturatu al zarete zertan hobetu behar duzuen?”. 
- “Norbaitek arazorik izan al du arnastean?”. 
- “Jabetu al zarete zuen egoera fisikoaz?”. 
- “Jakingo al zenukete esaten zer gaitasun fisiko landu 

diren jolasetan eta probetan?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
- “Nola balioesten dituzue egindako lana eta ikasitakoa, 

orain unitate didaktikoa bukatu dugula?”. 
- “Gai izango al zinatekete denon artean ikasi duzuen 

guztiarekin zerrenda bat egiteko?”. 

- … 

Eta galdera garrantzitsuena:  

- “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saioa amaitzeko, irakaslea hausnarketa denboraz baliatuko da 
ikasleei saioan zer ikasi duten azpimarratzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. Ikasleek autoebaluazioa egin ondoren, irakasleak lorpenen 
jarraipen-orria beteko du. 

Amaieran, irakasleak ikasleek emandako erantzunekin unitatea 
aztertuko du eta, behar bada, aldaketak egingo ditu, berriz erabili 
aurretik. 
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Eranskinak 

  1. eranskina: ikasgaiaren sarrera 

  2. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

  3. eranskina: autoebaluazio-orria 

  4. eranskina: koebaluazio-orria (ardatzak eta indarra errepasatzen) 

  5. eranskina: norbere jardunaren behaketa-orria (ardatzak)  

  6. eranskina: norbere jardunaren behaketa-orria (indarra) 

  7. eranskina: indarra lantzeko irudiak I 

  8. eranskina: indarra lantzeko irudiak II 

  9. eranskina: segidaren txantiloia 

10. eranskina: ariketen adierazpen grafikoa 

11. eranskina: ikus-entzunezko baliabideak 

12. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa: Gorputz Hezkuntzako programazioa 
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IKASGAIAREN SARRERA (1. eranskina) 

 

 

1. Badakizu zer den gimnastika? 

 

 BAI   EZ  

 

2. Biribil ezazu gehien gustatzen zaizuna: 

 

 

 

 

 

 

3. Biribil ezazu gehien gustatzen zaizuna: 

 

 

 

 

 

 

4. Badakizu gimnastika egiten? 

 

               Itzulipurdia 

           BAI               EZ    

 

 

        Atzerako itzulipurdia 

           BAI               EZ    

 

 

                   Gurpila 

           BAI               EZ    
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (2. eranskina) 

 
LMH _ 

EBALUAZIOA 
201_/201_ 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 

   

 

  

Arropa eta oinetako 
egokiak ekarri eta 

erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan 
hartu dut. Gauza 

berriak ikasi ditut 

Gustura aritu naiz 
Azalpenak adi entzun 

ditut 

Arauak errespetatu 

ditut 

Errespetuz aritu naiz. Jarrera 

ona izan dut. 

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

10. saioa O O O O O O 



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                   GIMNASTIKA 

43 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

 

KOEBALUAZIOA-ORRIA (4. eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA (ardatzak errepasatzen) 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 
ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Ardatz bertikala erabili du. 
   

Zeharkako ardatza erabili du. 
   

Aurretik atzerako ardatza erabili du. 
   

Ariketak egiterakoan, zintzo portatu da. 
   

EBALUAZIOA EGIN DUEN IKASLEAREN IZENA: 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA (indarra errepasatzen) 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 
ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Ariketak egiteko besoak erabili ditu. 
   

Ariketak egiteko hankak erabili ditu. 
   

Nola egin ditu ariketak? 
   

Ariketak egiterakoan, zintzo portatu da. 
   

EBALUAZIOA EGIN DUEN IKASLEAREN IZENA: 
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 NORBERE JARDUNAREN BEHAKETA-ORRIA: ARDATZAK (5. eranskina) 

 

Koloretako gometsak dituzu eguzkien gainean jartzeko.  

Ariketa bat egin ondoren, gometsa bat jarri.  

Gometsak honela jarri: ez dut egin, gometsa gorria; erraz egin dut, gometsa berdea; laguntza behar izan dut, gometsa morea. 

  

IZENA EGUNA ARDATZAK 

  Marrazkia  BERTIKALA Marrazkia ZEHARKAKOA Marrazkia 
AURRETIK 

ATZERAKOA 

1. SAIAKERA 

 

 

 
 

 
 

2. SAIAKERA 

 

 

 

 

 

 

3. SAIAKERA 
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NORBERE JARDUNAREN BEHAKETA-ORRIA: INDARRA (6. eranskina) 

Koloretako gometsak dituzu eguzkien gainean jartzeko.  

Ariketa bat egin ondoren, gometsa bat jarri.  

Gometsak honela jarri: ez dut egin, gometsa gorria; erraz egin dut, gometsa berdea; laguntza behar izan dut, gometsa horia. 

 

 ARIKETAK 

 

 
 

 

      

 
 

  
 

 

    

IZENA EGUNA 
MARROIA  LARANJA URDINA ARROSA 

  

1. ARIKETA 
    

2. ARIKETA     

3. ARIKETA     

4. ARIKETA     
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INDARRA LANTZEKO IRUDIAK I (7. eranskina) 

ATZEALDE BERDEA DUTEN IRUDIAK ATZEALDE HORIA DUTEN IRUDIAK ATZEALDE GORRIA DUTEN IRUDIAK 

   

 

FITXAK ERABILTZEKO GIDA (Irudiak: http://www.freepik.com/) 

Fotokopiatu taulan azaltzen diren marrazkiak edo antzekoak orrialde erdi baten neurrian. 

Fotokopiatzeko, erabili koloretako orriak edo kartulinak (berdeak, horiak eta gorriak) taulan esaten den moduan. 

Kolore bakoitzaren barruan, ariketen zailtasun-maila ezarri da, hiru irizpide hauen arabera: narrastiak diren, hankabiko animaliak diren edo lau 

hankako animaliak diren. 

Taulako marrazkiak laguntzeko besterik ez dira. Irakasleak erabaki beharko du zer marrazki aukeratu eta zer ariketa egin marrazki bakoitzarekin.  

Lagungarria izan daiteke animalien fitxen atzealdean ariketaren azalpena idatzita egotea. 
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INDARRA LANTZEKO IRUDIAK II (8. eranskina) 

ATZEALDE BERDEA DUTEN IRUDIAK ATZEALDE HORIA DUTEN IRUDIAK ATZEALDE GORRIA DUTEN IRUDIAK 

   

 

FITXAK ERABILTZEKO GIDA (Irudiak: http://www.freepik.com/) 

Fotokopiatu taulan azaltzen diren marrazkiak edo antzekoak orrialde erdi baten neurrian. 

Fotokopiatzeko, erabili koloretako orriak edo kartulinak (berdeak, horiak eta gorriak) taulan esaten den moduan. 

Kolore bakoitzaren barruan, ariketen zailtasun-maila ezarri da, hiru irizpide hauen arabera: narrastiak diren, hankabiko animaliak diren edo lau 

hankako animaliak diren. 

Taulako marrazkiak laguntzeko besterik ez dira. Irakasleak erabaki beharko du zer marrazki aukeratu eta zer ariketa egin marrazki bakoitzarekin.  

Lagungarria izan daiteke animalien fitxen atzealdean ariketaren azalpena idatzita egotea. 
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SEGIDAREN TXANTILOIA (9. eranskina) 

HASIERA 

AMAIERA 

Erabiliko ditudan ariketen izenak:  1.-      3.- 

     2.-      4.- 
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ARIKETEN ADIERAZPEN GRAFIKOA (10. eranskina) 

 

 

  

Itzulipurdia 

 

 

 

Atzerako itzulipurdia 

 

 

 

Gurpila 

 

 

 

Gurpila biraketarekin 

 

 

 

BESTELAKOAK 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK (11. eranskina) 

 

 

Gimastikako ariketak:      

https://youtu.be/Ak5IhTUG63M 

https://youtu.be/t8_vGQwO3ts 

https://youtu.be/6LIBp1L0vEA 

  

Gimastikako erakustaldiak: 

https://youtu.be/byiPJDEKWrk 

https://youtu.be/-p_8It8cvl0 

 

Gimastika olinpiadetan: 

https://youtu.be/YLPoZzxOgQw 

https://youtu.be/Yl9QpC8_LiE 

https://youtu.be/pu0TpgoRw68 

https://youtu.be/c3BcV65KXrc 

 

Gimastika akrobatikoa eta erakustaldikoa: 

https://youtu.be/eWVbNV_rpKY 

https://youtu.be/d0mFfACEr2M 

https://youtu.be/mJxEb8fixMk 

https://youtu.be/zLK3ASK6lFo 

https://youtu.be/QN51YFXTKOE 
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (12. eranskina) 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (LEHENENGO ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 2. maila 3. maila 

1. unitatea 
Munstro harrapatzailea 

Ipuin motorra 
Erronka motor kooperatiboak 

2. unitatea Jolasak ikastetxe inguruan Mendi-ibilia 

3. unitatea Zirkua Acrosporta eta mimoa 

4. unitatea Taldeko jolasak baloiarekin Saskibaloia 

5. unitatea Gimnastika  Eskolako parkourra  

6. unitatea Lehia-jokoak  Joko tradizionalak eta Herri-kirolak 

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
2 
 

Ziurgabetasun

-inguruneko 
ekintzak 

 

 
3 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 

 
 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
6 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
 


