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Gorka Carro 
Txorierriko Mankomunitateko presidentea

Urteetan gabiltza elkarlanean, euskara eguneroko bizitzako esparru guztietan naturaltasu-
nez erabil dadin. Esparru horietako bat kirola da. Eskuartean duzun liburu hau Txorierriko
entrenatzaile euskaldunen eskola-proiektuaren barruan kokatzen da, eta honen bidez entre-
natzaileek euskara normaltasunez eta behartu gabe erabiltzea da lortu nahi duguna.

Adituek garbi azaldu dute euskara behar bezala ikasteko ezinbestekoa dela berau erabil-
tzea aisialdian eta eskola eremutik kanpo: kirolean, lagunartean eta gainontzeko esparrue-
tan. Ekimen honekin, eskolaz kanpoko jardueretan haurren artean euskararen erabilera bul-
tzatu nahi da, euskara erabiltzeko ohitura hartzea.

Euskara erabili egiten da, baina badaude euskaldunak euren hizkuntza gutxitan erabiltzen
dutenak. Kirolean asko nabaritzen da. Zoritxarrez ohitura arazoa da, ez da ezjakintasuna.
Entrenatzailea euskalduna da sarritan eta jokalarien gehiengoa ere bai, hala ere euskararen
erabilera baxua da. Hor eragin behar dugu. Hor eraginez uste dugu lor daitekeela futbola eta
taldeak euskalduntzea.

Entrenamenduetan euskararen erabilera bermatzeko zeregina geneukala konturatu ginen.
Kirola euskaraz egiteko aukera mantendu nahi dugu. Futbol zelaian askotan erdarara jotzen
dugu, ohitura hartzen dugulako. Horri aurre egiteko euskara sartu behar dugu futbol mun-
duan. Gazteek ohitura hartzen baldin badute euskaraz egiteko gero zaila izango da aldatzea.
Erronka handia da.

Entrenatzailea, ez bakarrik kirolari dagokionez, baizik eta pertsona moduan ere, haurren
prestakuntzan gehien eragiten duen pertsonetako bat da. Entrenatzaileak haurrentzako
eredu dira, erantzukizun handia dute hizkuntza markatzerakoan eta, beraz, haiekin erabiltzen
duten hizkuntza euskara izatea garrantzitsua da. Izan ere, entrenamenduetan entrenatzaile-
ak euskaraz egiten badu, haurrek ere euskaraz egingo dute. 

Beraz, kirolean aritzen diren haur eta gazteek euskaraz egin dezaten entrenatzaileek entre-
namenduetan euskaraz aritzea beharrezkoa da, taldean euskaraz hitz egiteko ohitura zabal-
du dadin. Entrenatzaileek asko egin dezakete haur eta gaztetxoen hizkuntz ohituretan eragi-
teko, eta ohitura horiek euskararen aldekoak izateko. 

FUTBOLA, OINARRITIK EUSKARAZ

HITZAURREA
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Kirola eguneroko bizitzan edonork egiten edo ikusten duen ekintza da, eta euskararen era-
bilera bultzatzeko giltzarri bikaina. Kirolzaleek eta, oro har, herritarrek aukera izan behar dute
kirolaren edozein esparrutan euskaraz egiteko. Euskaraz, denok garaile!

FUTBOLA, OINARRITIK EUSKARAZ

HITZAURREA
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Esku artean duzun gidaliburua “Txorierriko Eskualdean Futbol Entrenatzaile Euskaldunen
Eskola” egitasmoaren ataletako bat da. Egitasmo horren lehenengo helburua Txorierriko
entrenatzaileak gaitzea da, entrenamenduak euskaraz zuzendu ditzaten. Asko gara bertan
inplikatuta gabiltzan eragileak: Totoan (Txorierriko Euskara Elkarteen Federazioa), Itzarri
Aholkularitza, Azkue Fundazioa, Athletic Club, Bizkaiko Foru Aldundia, Txorierriko futbol tal-
deak eta Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea.

Nire ardurapeko Mankomunitateak, batik bat Euskara Sailak, euskararen erabilera eta
sozializazioa sustatzen ditu. Teoriatik harantzago goaz, eta bitartekoak jartzen ditugu geure
helburuak lortzearren. Gidaliburu hau, eta ondorioz, egitasmoa bera dira helburuak lortzeko
eskaintzen ditugun bitartekoetako batzuk.

Eman diezaiegun geure seme-alabei euskaraz bizitzeko aukera! Eta, horretarako, ez dago
euskara eta futbola elkartzea baino bide hoberik. Izan ere, euskara ikasgelatik harantzago
doa, euskara dibertigarria baita. Indartuko dugu euskara modu atseginean ikasi eta erabil-
tzea; bermatuko dugu geure seme-alabek, euskaldunak zein etorkinak izan, futbolean euska-
raz aritzeko duten eskubidea.

Gidaliburu honen aurretik, ondo jakingo duzun bezala, Futbola, Oinarritik Euskaraz liburux-
karen 500 ale argitaratu genituen ekainean. Liburuxka horretan Txorierriko entrenatzaile eus-
kaldunen eskolan landutako eduki teorikoak biltzen dira.

Bigarren gidaliburu hau, Futbola, Oinarritik Euskaraz. Benjamin eta Aurrebenjaminen Fut-
bol Entrenamenduaren Urteko Plangintza, oso lagungarria izango da futbol denboraldiaren
plangintza egiteko, oso liburu didaktikoa izateaz gain, jokalarien adinera egokitu baita. Bi libu-
ruxka horiek aurretik zegoen hutsune bat bete dute, geure hizkuntzan oso material gutxi argi-
taratu baita futbol arloan.

“Txorierriko Eskualdean Futbol Entrenatzaile Euskaldunen Eskola” egitasmoak eragin han-
dia izango du Txorierriko euskalduntze prozesuan. Dagoeneko, Txorierriko zazpi futbol talde-
etako (Derio KE, Lauro Ikastola FE; Loiu KE, Sondika KE, Uritarra KE, Zamudio KE eta Za-
mudio Iraultza FE) 15 entrenatzaile ari dira klase teoriko eta praktikoak euskaraz jasotzen.
Kontuan hartzen badugu 100 ume baino gehiago entrenatzen dituztela, imajina dezakegu
zein garrantzitsua izango den esku artean dugun egitasmoa.

FUTBOLA, OINARRITIK EUSKARAZ

HITZAURREA

Sorkunde Aiarza
Txorierriko Mankomunitateko Euskara eta Kultura batzordeburua
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Txorierritarrek, ziurrenik, eginda izango dugu bidearen zatirik zailena. Espero dugu
Txorierritik kanpoko beste udalerri batzuek heltzea euskara eta kirola batzeko testiguari, fut-
bolean zein beste kirol batzuetan.

FUTBOLA, OINARRITIK EUSKARAZ

HITZAURREA
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Koikili Lertxundi
Athleticeko jokalaria

Beti ditut gogoan naizena izatera iristen lagundu didaten entrenatzaileak. Euren lanagatik
izan ez balitz auskalo gaur egun zein taldetan arituko nintzatekeen. Beraz, ez da txantxeta-
koa horiek duten errespontsabilitatea. Eta, zer esanik ez, batez ere hasierako urteetan. 

Ume garenean ahalguztiduntzat jotzen dugu entrenatzailea. Berak esandakoari arretaz
erantzuten diogu eta bere esanei kasu egiten diegu. Makarroiak jateko eskatzen badigu,
sobera gelditzen dira amak prestatutako dilista eta babarrunak. 

Entrenatzaileak erreferentziazko pertsona izan behar du haurrentzat, eta kontuan hartu
behar du bere jokaerak eragin zuzena duela kirolariengan. Horregatik, garrantzitsua da entre-
natzaileen jokabidea objektiboa, positiboa eta konstruktiboa izatea, bai lehiaketan bertan, bai
entrenamenduaren aurretik, bitartean eta ondoren.

Baina, gugan eragin zuzena duen izate horrek lan ona burutzeko konpromisoa ere hartu
behar du bere baitan. Emaitzak alde batera utzi, eta gogoa irakaskuntzan eta kirol trebetasu-
nen praktikan jarri behar dute entrenatzaileek. Jokalariei zer esan, zerekiko sentsibilizatu,
zertan trebatu eta zertan ohitu argi eduki beharreko gaiak izango dira.

Beraz, Txorierriko entrenatzaile euskaldunen eskola-proiektuaren barruan kokatutako libu-
ru honek entrenatzaileei euren jokalari gazteak euskaraz entrenatzen laguntzea du helburu.
Euskaraz harro senti gaitezen entrenamenduetan eta egunerokotasunean!

FUTBOLA, OINARRITIK EUSKARAZ

HITZAURREA
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1.1.- Sarrera 

Garaiak aldatzen doazen heinean, futbola eta hori irakasteko modua ere badoaz aldatzen.
Dena dela, futbola ez da soilik lehen mailako taldeen ligatzat hartu behar, kirolari horiek gore-
nera iristeko, aurretiazko lana egitea beharrezkoa baita. Hori dela eta, kirolari gazteen proze-
suari ere eman behar zaio garrantzia. Liburu hau horretara dago bideratuta, hau da, benja-
min eta aurrebenjamin mailetan dabiltzan kirolarien urteko plangintzara.

Gazteak garela barneratzen ditugun ohitura desegokiek eragin negatiboa dute etorkizune-
an. Eta futbolean ere gertatzen da horrela, izan ere hasierako lana ondo egin ezean, oso
nekeza da kirolariak euren ibilbidearen amaierara iristea. Gakoa, lehen taldearen aldeko
apustua egiteaz gainera, elkarteek aurrebenjamin, benjamin eta gainontzeko mailen aldeko
apustua egitean ere badago. Ondo burututako lanak emaitzak ematen ditu lehenago edo
beranduago, eta ondorioz gero eta gehiagok lortuko dute hainbestetan amestu duten arra-
kastara heltzea.

Gure planteamendua

Urteko plangintza benjamin nahiz aurrebenjamin mailetako haurrei futbolaren oinarrizko
abileziak eta ezaugarriak ondo irakastean egon behar da oinarrituta. Banakako ekintza tek-
nikoetatik hasi eta taldeko jokora bideratuko da plangintza. Horregatik, elementu teknikoetan
eta taktikoetan emango da denbora-tarte handiena; prestakuntza fisikoak eta lan estrategiko-
ak, berriz, ez dute hainbeste garrantzirik hartuko.

URTEKO PLANGINTZAREN LAN-BANAKETA
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Haurren ezaugarriak

Zazpi edo zortzi urtera arteko haurrei futbolean aritzea izugarri gustatzen bazaie ere, gogo
horrek ez digu ziurtatzen 7x7 edo 11x11 jokatzeko gaitasuna dutenik. Batez ere baloia oine-
tan denbora luzean edukitzea gustatzen zaie, eta gol asko sartzea. Horren haritik, plangintza
banakako ekintzetan edota bi, hiru edo lau jokalarik osatutako ekintzetan eta jokoetan oina-
rrituko dugu.

Weineren arabera (1995), hauek dira 10 urteko haurren ezaugarriak, eta entrenatzaileek
haur horiekin eduki beharreko eginkizunak:

HAURREN EZAUGARRIAK:

Kirol-ahalmena antzekoa da 10 
urtera arteko neska eta mutilen artean

Adin honetako haurrek oso motibazio handia dute
eta une orotan jardunean egotea komeni zaie

Egozentriko samarrak direnez, baloia 
hanketan edukitzea gustatzen zaie

Teknika eta koordinazio-ahalmena 
oraindik ez dute guztiz menperatuta

Teknikari garrantzia eman une bakoitzean, 
zer egin behar duten ondo azalduz. 

Teknika errepikapenen bidez hobetu, 
betiere jokoen aldagaiez baliatuz

Guztiei gustatzen zaie golak 
sartzea, ateak motibatzen baititu

Guztiek baloia askotan ukitu eta gol asko sartzeko,
komenigarria da 2x2 eta 3x3 jokoak antolatzea

Euren arreta-gaitasuna mugatua da, eta 
ezin dute une berean informazio handia jaso

Jokoa 10 minuturo aldatu. Azalpen luzeen 
ordez, egokiagoa da adibideak ematea

Besteekin lan egiten ikasten dabiltza
Irabazteko lankidetasuna 

beharrezkoa den jolasak antolatu

Ez dute argi jolasteko moduaren eta 
keinu teknikoen eredu ideala zein den

Kritiken aurrean oso ahulak dira

Ez dituzte tenperatura-aldaketak 
oso ondo jasaten

Gauzak nola egin behar diren azaldu, eta 
euren adinera egokitutako ereduak proposatu

Errefortzu positiboak eman, eta euren garapenaren
inguruko ezaugarri positiboak adierazi

Euren ekipamendua egokia denaz 
arduratu, eta atsedenaldi egokiak egin, 

galdutako likidoak berreskuratzeko

ENTRENATZAILEAREN EGINBEHARRAK:

10 URTERA ARTEKO FUTBOL JOKALARIAK

Neskei eta mutilei elkarrekin jarduten utzi

Joko eta jolas ezberdinak antolatu. 
Haurren iritziak kontuan hartu

Baloi askorekin lan egin, eta 
1x1 motako jokoak bultzatu
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1.2.- Edukiak

Denboraldia bost eduki orokor lantzera egongo da bideratuta:

Lan teknikoa

-Eraso-teknika
-Oinarrizkoa

-Harrera
-Gidatzea
-Pasea
-Iskintxoa
-Burukada
-Jaurtiketa

-Jokaldien garapenekoa
-Kontrola
-Gidatzea
-Iskintxoa
-Pasea 

-Jokaldien amaierakoa
-Jaurtiketa
-Errematea 

-Defentsa-teknika
-Sarrera
-Aurreratzea
-Karga
-Alderatzea 

-Atezainen lan teknikoa

Lan taktikoa

-Eraso-taktika
-Laguntza
-Erasoa
-Kontraerasoa

-Defentsa-taktika
-Markaketa
-Laguntza-sistema
-Atzeraldia
-Pressing-a
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Prestakuntza fisikoa

-Oinarrizko koordinazioa
-Gorputzaz ohartzea
-Espazioaren antolaketa
-Denboraren antolaketa
-Denbora-espazioaren antolaketa

-Koordinazio dinamiko orokorra
-Ikuste-koordinazioa eta koordinazio motorra 
-Atalen disoziazioa
-Oreka estatikoa eta dinamikoa
-Azelerazioa eta gelditze-abiadura

-Gaitasun fisiko orokorrak
-Indarra
-Erresistentzia
-Abiadura
-Koordinazioa
-Malgutasuna
-Erritmoa

Lan estrategikoa

-Eraso-estrategia
-Kornerra
-Falta
-Alboko sakea
-Ateko sakea
-Hasierako sakea

-Defentsa-estrategia
-Kornerra
-Falta
-Alboko sakea
-Ateko sakea

Lan psikologikoa

Arlo hau une orotan landuko da, jokalariek elkar errespetatzea ezinbestekoa baita.
Entrenatzaileak modu berean tratatuko ditu haur guztiak, eta horiek erabakiak hartzera bul-
tzatuko ditu.
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1.3.- Urteko plangintza

Urteko plana entrenamendu-fase ezberdinetan banatuko dugu, antolaketa hobetu eta
entrenatzaileari programa sistematikoki betetzen laguntzeko (Bompa, 2004).

Hiru zati edo makroziklo nagusi bereiziko ditugu:
-Zati/makroziklo orokorra: lan eta joko/jolas orokorrak egingo dira.
-Zati/makroziklo espezifikoa: kirolarekin zerikusi handiagoa duten jarduerak egingo dira.
-Lehiaketa-zatia/makrozikloa: lehia-kutsuko jarduerek hartuko dute garrantzia.

Makroziklo bakoitzean helburuen araberako mesoziklo ezberdinak egongo dira, eta meso-
ziklo bakoitzak hilabete inguruko iraupena izango du. Era berean, mesozikloak mikrozikloek
osatuko dituzte. Mikroziklo bakoitzean astean zehar egingo den lana adieraziko da. Gure
kasuan, bi saio egingo dira astean, eta saio horietan planifikatutako guztia azalduko da.  

PLANGINTZAREN EGITURAK

Urteko plangintza

Makrozikloa

Mezozikloa

Mikrozikloa

Saioa
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1. MAKROZIKLOA
(3 hilabete)

2. MAKROZIKLOA
(3 hilabete)

3. MAKROZIKLOA
(3 hilabete)
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1. makrozikloa

Urteko plangintza hiru zati/
makroziklo nagusitan banatuko
da, eta zati bakoitzean eduki es-
pezifikoak landuko dira. Lehen-
engo makrozikloan gehienbat
teknikari emango zaio garran-
tzia, adin honetako haurrek ba-
loiaren kontrola izatea ezinbes-
tekoa baita.    

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO/JOLAS OROKORRAK

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2. makrozikloa

Bigarren makrozikloan edo
zatian lan teknikoak garrantzi
handia izaten jarraituko badu
ere, honekin batera lan taktikoa
eta prestakuntza fisikoa ere lan-
duko dira.  

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK
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3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3. makrozikloa

Hirugarren eta azken makroziklo-
an, lehia-kutsuko jarduerek hartuko
dute garrantzia eta ondorioz, lan
taktikoak izango du pisurik handie-
na. Hala ere, ez ditugu lan tekni-
koa, prestakuntza fisikoa eta lan
estrategikoa baztertuko. Horrela,
bada, azken zati honetan landuko
da lan estrategiko gehiena.  

Tauletan ikusten den bezala, saio
bakoitzari kolore bat jarri diogu. Ko-
lore bakoitzak saioa eduki espezifiko
bat lantzera bideratuta dagoela adie-
raziko digu. Lan teknikoa, lan taktikoa,
prestakuntza fisikoa eta lan estrategi-
koa izango dira denboraldian zehar
jorratuko diren edukiak. 

Mikrozikloa (astea) bi saiok edo
entrenamenduk osatuko dute, eta en-
trenamendu bakoitzak ordu eta erdiko
iraupena edukiko du. Ez da komeni-
garria entrenatzaileak bere kargu 20
haur baino gehiago edukitzea. Ego-
kiena 15 haur inguruko taldea izatea
da, jolas asko egiteko aukera ematen
duelako. Baina adin honetako taldee-
tan normalean haur asko izaten dire-
nez, guk proposatzen ditugun entre-
namenduak 20 haurreko taldeetara
daude egokituta.

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIA-KUTSUKO JARDUERAK
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Benjamin eta aurrebenjamin mailetako futbol taldeen urteko plangintza

1. Plangintzaren iraupena: bederatzi hilabete, urritik ekainera.

2. Helburu orokorrak: 
Oinarrizko teknika, taktika eta oinarrizko arautegiaren inguruko ezaugarri nagusiak bar-
neratu.
Ondorengo trebetasunak garatzen gehien lagunduko diguten oinarrizko gaitasunak
eskuratu.
Euskaraz entrenatuz gozatu, eta zelaian nahiz zelaitik kanpo euskaraz aritzeko ohitura
hartu.
Kideak errespetuz tratatu eta talde-dinamika hobetu.

3. Helburu espezifikoak.
-Kontzeptualak:

Elementu tekniko eta materialak eta horien erabilpen egokia ezagutu.
Futboleko terminologia euskalduna bultzatu.
Futboleko oinarrizko arautegia ezagutu.

-Prozedurazkoak:
Oinarrizko, garapenezko eta amaierako eraso eta defentsa-teknikak barneratu.
Eraso eta defentsa-lan taktiko orokorrak duen garrantziaz ohartu.
Prestakuntza fisikoak eta lan estrategikoak futbolean duten garrantziaz kontzientzia-
tu eta oso azaletik landu.

-Jarrerazkoak:
Sexu-diskriminazioa baztertu eta kide guztiak errespetuz tratatu.
Kideenganako eta entrenatzailearenganako errespetua landu.
Elkarlana landu, talde-dinamika sortuz. 
Jokoaren eta instalazioen arauak errespetatu. 
Materiala zaindu. 

4. Plangintzaren banaketa:
-1. makrozikloa.
-2. makrozikloa.
-3. makrozikloa. 



1. Makrozikloa
Joko / jolas orokorrak
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Hemen azaltzen ditugun ariketak adibideak baino ez dira. Entrenatzaile bakoitzak horiek
edo beste batzuk jorra ditzake jokalariekin, gustu eta asmoen arabera.

Beroketa

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Area handia

Denbora: 4 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Bakoitzari areatik zehar

baloiarekin nahi duena egiten utzi

�

�

�

�

�

Antolaketa: Taldea bi ilaratan banatuta

Eremua: Area handia

Denbora: 3 minutu

Deskribapena: Ondoko marratik areako

marrara arte joan-etorriak egin, gorputz-

atalen mugikortasuna lantzeko: 

-Besoak aurreraka

-Besoak atzeraka

-Gerria eta besoak alde batera, eta

hanka beste aldera mugitu

-Skipping-a

-Skapping-a 

-Aduktoreak ireki

-Aduktoreak itxi

-Korrika alde batera eta bestera

-Atzerantz

-Korrika atzerantz, alde batera eta bestera 

-Saltoka, baloia buruz joko bagenu bezala

-Abiadura handitu

�

�

�

�

Antolaketa: Borobilean

Eremua: 10 m x 10 m

Denbora: 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 15 uztai

Deskribapena: 15-20 segundo inguruan

ondoko luzaketak egin

�

�

�

�

�
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Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Bakoitzak baloia gidatu

beharko du modu ezberdinetan:

-Barruko aldeaz

-Kanpoko aldeaz

-Eskuinaz

-Ezkerraz 

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko ma-

rran; eta bestea, penalti-puntu inguruan 

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia elkarri pasatu:

-Eskuineko barruko aldeaz

-Ezkerreko barruko aldeaz

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

1 Teknika Pasea, harrera eta gidatzeak
20 baloi, petoak, 
10 kono, 15 uztai

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, areako marran 

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 kono

Deskribapena: Hankaren barruko aldea

erabiliz, bien artean kokatuta egongo den

konoari eman

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, areako marran

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia gidatuz kidearen-

gana joan, hau ingururatu, irteerara itzuli

eta pase baten bidez bikoteari baloia itzuli

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, areako marran 

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 kono

Deskribapena: Elkarri kontrol osteko

pase egokiak eman, baina bien artean

egongo den konoa jo gabe

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, area txikiko marran

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Ondoko marrako jokala-

riak baloia pasatuko dio kideari, eta honek

baloia hankaz zapaldu eta atzeraka des-

plazatu beharko du, kidearen beste pase

bat jasotzeko. Jokalariak zelai-erdira arte

joan eta bertan aldatuko dira rolak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 15 uztai

Deskribapena: Guztiak zelai-erdiko zir-

kunferentzian arituko dira, baloia aldi bere-

an gidatuz. Entrenatzaileak txistu egin eta

area handian kokatutako uztai barruan

sartu beharko dira. Uztaietatik kanpo geldi-

tzen direnek puntuak jasoko dituzte. Puntu

gutxien biltzen dituena izango da irabazlea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: biak ondoko marran

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 kono

Deskribapena: Bien artean, eta aldiko gehienez bi ukitu emanez, baloia zelai-erdiko konora arte

gidatu eta berriz ondoko marrara iritsi

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Zelai-erdiko zirkunferen-

tzian bikoteek elkarri egingo dizkiote

paseak. Entrenatzaileak “orain” esan, eta

ate handira abiatuko dira gola sartzera.

Golak balio izateko, gutxienez bost pase

eman beharko dira desplazamenduan

zehar. Gola azken sartzen duten hiru

bikoteek puntua eskuratuko dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: biak ondoko

marran baloi batekin

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 uztai

Deskribapena: Lasterketa bikoteka:

Baloia hankaz gidatuz, lehenegoak hura

zelai erdiko uztaian utzi, eta korrika itzuli;

bigarrenak baloia hartu eta ondoko marra-

raino hankaz eraman. 

Azkena iristen den bikoteak puntua jasoko

du

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



Antolaketa: Bikoteka: biak area handi-

ko marran 

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 kono

Deskribapena: Bikote bakoitzak bere

konoa edukiko du ondoko marran, eta

bost minutuan konoari ahalik eta gehiene-

tan ematera jolastuko dira, lehenik hanka

batekin eta ondoren bestearekin. Bikoteen

arteko txapelketa izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, 7m-ra.  

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia modu ezberdinetan

pasatu elkarri:

-Ezkerraz

-Eskuinaz 

-Kontrolatu eta pasatu

-Kanpoko eta barruko aldeez

�

�

�

�

�
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1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

2 Teknika Pasea, harrera eta gidatzeak
20 baloi, petoak, 10 kono, 

4 uztai, 4 ate handi

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Bakoitzak baloia hanka-

ren barruko ezker eta eskuin aldeaz gida-

tu, lurrean markatutako lerroen gainetik

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Bakoitzak hankaren

barruko aldeaz baloia gidatu eta, era

berean, besteei baloia lapurtu. Baloia ken-

tzen digutenean, berriro hartu eta jolasten

jarraitu

�

�

�

�

�



33BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau talde

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitza bere ate

txikitik zazpi metro inguruko distantziara

kokatuko da. 10 minutuan ea zein taldek

lortzen duen gol gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau talde: talde bakoitza

karratuaren erpin batean 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 kono, 4 uztai

Deskribapena: Lau talde. Taldekide

bakoitzak zenbaki bat edukiko du, 1etik

5era arte. Entrenatzaileak zenbaki bat

esan eta hori duten lau jokalariek, baloia

hanketan dutela, karratuaren inguruan

buelta eman eta erdiko uztai barruan utzi-

ko dute baloia. Puntua, lehenarentzat

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi talde, 24 metroko dis-

tantzian banatuta 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 2 baloi, 2 ate txiki

Deskribapena: Taldekide bakoitzak zen-

baki bat izango du. Entrenatzaileak zen-

bakia esatean, zelai erdiko baloia hartu

eta hori gidatuz beste taldearen atean

sartu. Puntua, lehenarentzat

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau talde

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 4 ate handi

Deskribapena: Zelaiaren laurden bakoi-

tzean bi talde arituko dira norgehiagoka.

Golak balio izateko, taldekide guztiek

ukitu beharko dute baloia. Bigarren gola

lortzeko, guztiek berriro ukitu beharko

dute baloia

�

�

�

�

�
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Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

3 Teknika
Gidatzea eta 

baloiaren kontrola
20 baloi, petoak, txinoak, 

30 kono, 17 uztai

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Jokalariak zelaian zehar barreiatuta. Bakoitzak hanketan baloi bat duela, entrena-

tzaileak egiten duena kopiatu (aurrera, atzera, ezkerrera, eskuinera)

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka: bi, ondoko

marran; eta bestea, area handiko marran

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Ondoko marrako jokalari

bat hasiko da baloia gidatzen. Areako

marrako kidearengana heldu, honi baloia

pasatu eta bere lekua hartu beharko du.

Begirada goian mantendu beharko dugu,

kideek eskuarekin irudikatzen diguten

zenbakia asmatzeko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka: bat, ondoko

marran; beste bat, areako marran; eta

azkena, hauen artean hankak zabalduta

dituela

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Ondoko marrako jokala-

riak erdian dagoenaren hanka artetik

baloia pasatu eta area marrako kidearen-

gana iritsi. Ondoren, rolak aldatu eta ber-

dina egiten jarraitu

�

�

�

�

�



Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 17 uztai

Deskribapena: Hamazazpi uztai erabilita

zirkulu bat osatuko da. Jokalariak uztaiak

inguratuz mugituko dira, baloia gidatzen

dutela. Entrenatzaileak txistu egin ostean,

uztai barruan sartuko dira jokalaria eta

baloia. Uztaitik kanpo gelditzen direnak

kalera joango dira, edo puntuak eskuratu-

ko dituzte

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 12 minutu

Materiala: 20 baloi, 8 kono

Deskribapena: Jokalari guztiak, bakoitzak baloi bat duela, zelai erdiko zirkunferentzian arituko dira,

baloia gidatuz. Entrenatzaileak txistu egin ostean, area handiko lau ate txikietan gola sartu. Ate

bakoitzean gehienez lau baloi sartu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan. Talde bakoi-

tza karratu batean 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Taldekideek, bakoitzak

baloi bat duela, hura gidatuko dute karra-

tutik zehar. Entrenatzaileak txistu egin

ostean, baloia bi hankez gidatu, desplaza-

tu eta eskumako karratuan sartu.

Azkena iristen denaren taldeak jasoko du

puntua

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 7 minutu

Materiala: 6 baloi, 30 kono

Deskribapena: Elkarrengandik bi metrora

egongo diren bost konoak gainditu behar-

ko ditugu, baloia gidatuz. Lehenengora

joan eta itzuli, bigarrenera joan eta itzuli...

Kide bakoitzak hiru aldiz egin beharko du

ariketa

�

�

�

�

�



Antolaketa: Lau talde

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, 20 kono

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Paseak elkarri emanez eta aldi-

ko pertsonako gehienez hiru ukitu eginez,

zelaian zabaldutako 20 konoak bota.

Denborak neurtu eta gutxien irauten duen

taldea, txapelduna

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Baloia ondoko marratik

zelai erdiraino, eta alderantziz, modu

ezberdinetan gidatu: hankaz, belaunez,

buruz, atzerantz, ezkerraz, eskumaz...

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 20 kono

Deskribapena: Konoak bost metrotik bost

metrora jarrita karratu bat osatuko da.

Baloia gidatuz karratuaren inguruan birak

eman, eta kono bakoitzean baloia hankaz

aldatu

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

4 Teknika
Gidatzea eta 

baloiaren kontrola
20 baloi, petoak, 
20 kono, txinoak

Antolaketa: Lau talde: guztiak ondoko marran 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 kono

Deskribapena: Zelai-erdian talde bakoitzak bere konoa izango du. Konora arteko erreleboak egin.

Jokalari bakoitzak lau errepikapen egingo du eta aldiko baloia era ezberdinetan gidatuko du: esku-

maz, ezkerraz, zapalduz, atzeraka

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Lau talde: guztiak ondoko marran

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Talde bakoitzak ate txiki bat izango du zelai-erdian; eta taldekide bakoitzak, zenbaki

bat. Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori duten lauak azkar-azkar joango dira baloia zelai-erdi-

ko atean sartzera. Ondoren, baloia hartu eta lasai-lasai itzuliko dira. Puntua, gola lehen sartzen

duenarentzat

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan: bakoitza zirkui-

tuko posta batean 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena:

-1. posta: Sigi-sagan aurrera eta baloia

zapalduz itzuli

-2. posta: Kide batek eskuz pasatutako

baloia kontrolatu eta lurrean geldirik utzi

-3. posta: Bost metrotik bost metrora

kokatuko dira hiru kide. Lehenengoak

erdikoari pasatuko dio baloia. Honek

baloiarekin buelta eman eta hirugarrenari

pasatuko dio. Ondoren, gauza bera egin-

go dute, baina kontrako noranzkoan

-4. posta: Slaloma egin baloia hankaz

aldatuz, eta ilarako hurrengoari pasatu

�

�

�

�

�
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1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

5 Teknika
Iskintxoak eta 

norabide-aldaketak
20 baloi, petoak, 20 kono,

txinoak, pika 1

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 20 kono

Deskribapena: Bakoitzak baloia eremutik

gidatu. Entrenatzaileak txistu egin, ostean

kono batera gerturatu eta honen inguruan

buelta eman edo iskintxoa egin. Aldiko

hanka ezberdinez egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi talde: bakoitza, baloi

batekin karratu batean

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 7 minutu

Materiala: 8 kono, 4 baloi

Deskribapena: Gurutze bat osatu.

Aurrekoengana albokoen kontra egin

gabe iristean egongo da gakoa. Baloia

hura pasatu diguten ilarara eraman

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Bi talde: bakoitza, baloi bate-

kin karratu batean

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 7 minutu

Materiala: 4 baloi, 10 kono

Deskribapena: Aurkako aldeetako jokala-

riak baloiarekin kokatuko dira. Baloia

erdian egongo den konora arte gidatu eta

honi iskintxoa egin eskumarantz.

Eskumako beste kideari baloia pasatu eta

honen tokian jarri. 

Aldaketa: ondoren, dena ezkerralderantz

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka: bata besteren 

atzetik

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 7 minutu

Materiala: 20 baloi, 20 kono

Deskribapena: Konoak zelaiaren marra

batekiko paralelo jarri, eta elkarren artean

bost metroko tartea utzi. Konoetatik sigi-

sagan joan. Baloia konoetarantz gidatu,

eta marrara ukitu bat emanez iritsi.

Aldaketa: alderantziz, baloia marrarantz

gidatu eta konoetara ukitu bat emanez iritsi

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka: bata besteren atzetik 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, 20 kono

Deskribapena: Ateak borobil handi bat osatuz kokatuko dira. Ateetatik pasatu. Baloia atearen ezke-

rreko konorantz gidatu. Bertatik ukitu bakar batez eta abiadura azkartuz beste konora iritsi. Baloia

hurrengo aterantz gidatuz, jarraitu ariketarekin (iskintxoak eskumarantz). Aldaketa: iskintxoak ez-

kerralderantz egin, eskuineko konotik ezkerrekorantz joanez

�

�

�

�

�
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Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bata bestearen atzetik,

zirkuitu hau egin:

-Baloia lehenengo txinora arte eskumaz

gidatu 

-Lehenengo txinoari eskumaz egin iskin-

txoa 

-Ezkerraz gidatzea

-Bigarren txinoari ezkerraz egin iskin-

txoa 

-Eskumaz gidatzea

-Hirugarren txinoen artetik baloia gure

buruari eskumaz pasatu

-Ezkerraz gidatzea

-Laugarren txinoen artetik baloia gure

buruari eskerraz pasatu

-Baloia ondo kontrolatu eta areaz kan-

poko jaurtiketa egin

Gomendioa: ilara arinago joateko, bi zir-

kuitu osatu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 10m x 6 mko bost zelai

Denbora: 10 x 1 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 20 kono

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko

dira. Ondoko marran kokatuta egongo

diren konoei iskintxoa egitea izango da

helburua. Talde bakoitzak beste taldearen

konoei egingo die iskintxoa.

Guztiak guztien aurka.

�

�

�

�

�
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Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 3 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 10 kono

Deskribapena: Txinoak, konoak edo atetxoak zelaitik zehar barreiatuko dira. Bakoitzak baloia zelaitik

gidatuko du, askatasunez. Baina horietara gerturatzean iskintxo ezberdinak burutuko dituzte.

-Txinoari iskintxoa: keinua alde batera eta bestetik atera.

-Konoari: bizikleta edo erruleta

-Ateari: bere buruari pasea egin

Aldaketa: abilidaderik ez dugun hanka erabili

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 5 baloi, 5 kono

Deskribapena: Talde bakoitza bi ilaratan kokatu, parez pare. Bi ilaren artean kono bat jarri. Alde

batekoa baloiarekin beste ilarara mugitu. Konoari iskintxoa egin eta lagunari pasatu. Pasea emanda-

koa ilararen atzean kokatu.

Aldaketa: abilidaderik ez dugun hanka erabili. Pasea eman ostean,  hasierako ilararen atzean jarri

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

6 Teknika
Iskintxoak eta 

norabide-aldaketak
20 baloi, petoak, 

10 kono, 5 pika, txinoak



44
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 5 baloi, txinoak, 5 pika

Deskribapena: Errelebutako lasterketa.

Lehenengoa baloiarekin atera, eta parean

dituen txinoei egin iskintxoa. Pikaren ingu-

ruan buelta osoa eman baloiarekin, eta

hasierara itzuli, baina baloia eta iskintxoak

beste oinez eramanez. Iristean, bigarrenari

eskua eman, bere txanda dela adierazteko.

Bakoitzak birritan egin behar du ariketa

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 20 m x 15 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 10 baloi, 4 kono

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Gola lortzeko, beste atean gola sartu edo zelaitik

barreiatuta dauden konoetan bi iskintxo egin beharko dira. Partida bakoitzak bi minutu iraungo ditu.

Golik lortzen ez bada, bi taldeak kaleratu eta kanpoan dauden beste biak jolastuko dira. Gola sar-

tzen bada, gola jaso duen taldea kanpora joango da eta kanpoan daudenetako bat sartuko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 5 baloi, 5 kono

Deskribapena: Talde bakoitza borobil bate-

an jarri. Borobilaren erdian konoa ipini. Bat

baloiarekin konora hurbildu. Bertan baloia

norabidez aldatu (eskumara), eta borobilean

bere eskuinean zegoen lagunari pasatu.

Baloia ematen zaion lagunaren tokia hartu.

Aldaketa: norabide-aldaketa eta pasea ezke-

rralderantz. Borobil bakoitzean bi baloirekin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Lehenengoa baloiarekin

aterako da. Lehenengo txinora iritsi eta

honen alboan geldituko da, hankak zabal-

duta dituela. Bigarrena atera. Baloia lehe-

nengoaren hanken artetik pasatu eta

bigarren txinoren ondoan galdituko da,

hankak zabalduta dituela. Hirugarrena

atera, lehenengo eta bigarrenaren hanken

artetik baloia pasatu eta hirugarren txino-

ren alboan gelditu. Horrela jarraitu, guz-

tiek egin arte. Puntua ariketa lehen egiten

duen taldearentzat izango da
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Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai laurdena

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Taldeko kideak ilaran

kokatuko dira ate txikitik 10 metrora.

Baloia bertatik jaurti eta ahalik eta azka-

rren 20 gol sartzen ahaleginduko dira.

Talde guztiak batera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki, 20 txino

Deskribapena: Zelai erditik abiatu, slalo-

ma burutu eta ate txikira jaurti

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 2 x 5 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Penalti-puntutik baloia jaurti eta ondoko marrako ate txikiko langari ematen saiatu.

Aldaketa: langari eman ordez, baloia atearen gainetik pasatu

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

7 Teknika Jaurtiketa 
20 baloi, petoak, 4 ate txiki,

txinoak, 7 kono, 3 uztai
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Antolaketa: Bi taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 5 baloi, 7 kono

Deskribapena: Basseballean jolastu.

Talde bat erasoan, eta bestea defentsan.

Jaurtiketa botako duen jokalaria ateko

marran egongo da; eta pitcherra, penalti-

puntuan. Honek baloia lurretik pasatu eta

ahalik eta urrunen jaurtiko du. Basetik

basera korrika doan bitartean, defentsak

baloia hankaz porterian sartzen ahalegin-

duko dira. Baloia atean sartzean pitcherra

korrika badabil, kalera joango da. Hiru

kaleratu dauden bakoitzean, rol-aldaketa

egingo da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 3 uztai

Deskribapena: Lau taldeek hartuko dute

parte, txandaka. Jokalari bakoitzak bi jaur-

tiketa egingo ditu. Penalti-puntutik jaurti

eta langatik zintzilik dauden hiru uztaietan

baloia sartzen saiatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka

Eremua: Area handia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Entrenatzailea atearen

ondoan egongo da baloiekin. Baloia penal-

ti-puntura pasatu eta areatik ateratzen den

jokalariak hori atera jarraian jaurti.

Aldaketa: berdin, baina areaz kanpotik

jaurtiz eta pasea emateko moduak aldatuz:

botez, airez ....

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bakarka  

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Jokalariak area txikiko

marran kokatuko dira, ateari bizkarra

emanez. Entrenatzaileak areaz kanpotik

pasatuko du baloia. Jokalariek buelta

eman, baloia kontrolatu eta atera jaurtiko

dute.

Aldaketa: jaurtiketak area handitik

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 8 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika

Deskribapena: Bi taldeak, zelai-erdian.

Talde batek slaloma egin eta atera jaurti-

ko du; besteak, bi piketako bati iskintxoa

egin eta jaurtiko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 8 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika

Deskribapena: Talde batek ate baterantz egingo du erasoa; eta besteak, besterantz.

Entrenatzaileak ondoko marratik emandako paseari areaz kanpotik egindako jaurtiketaz erantzun,

eta pika eta posteen artean botatzen saiatu. Zelai batean, ezkerraz; eta bestean, eskuinaz

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

8 Teknika Jaurtiketa 
20 baloi, petoak, 2 ate txiki,

3 uztai, 2 pika, txinoak
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Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, 2 ate txiki, 3 uztai, 2

pika, txinoak

Deskribapena: 20 minututik 20 minutura

aterako dira jokalariak, ondoko zirkuitua

burutzera:

-Slaloma + ate txikira jaurti

-Sigi-saga + ate handiko uztaietan sartu

-Gidatze azkarra + ate txikira jaurti

-Pikari iskintxoa + ate handira jaurti

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Bakoitzak bost jaurtiketa

egingo ditu ate handira:

-Zutoinari emateak, 5 puntu

-Gola sartzeak, puntu 1

-Langari emateak, 10 puntu

-Eskuairan emateak, 15 puntu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko

marran; eta bestea, area txikiko marran  

Eremua: Zelai laurdena

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Batak besteri baloia

eskuz pasatu atal desberdinetara:

-Burura

-Gerriaren parera

-Oinera 

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Zelai-erditik aterantz abia-

tu, baloia elkarri pasatuz. Bietako batek

baloia areatik kanpotik atera jaurti.

Aldaketa: jaurtiketak bi hankez

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Ate txikiaren atzean, taldekide batek besteei baloia eskuz burura pasatu. Horiek

atetik bost metrora egongo dira. Ea zenbat burukada lortzen duten.

Aldaketa: ate txikian sartu ordez, konoari ematen saiatu

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

9 Teknika Errematea eta burukadak
20 baloi, petoak, 4 kono, 

txinoak, 4 ate txiki
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Antolaketa: Lau taldetan: talde bakoitza

bere zelaian

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Lehenengoak bigarrenari

baloia pasatu. Azken honek baloia kontro-

latu eta hirugarrenari pasatu. Hirugarrena

bigarrenarekin hormarena egin, eta baloia

ate txikira bota. 

Errotazioak: batetik bira, bitik hirura, hiru-

tik batera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan: talde bakoitzak ariketa ezberdina egiten 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 8 minutu

Materiala: 20 baloi, 4 kono, 2 ate txiki

Deskribapena:

1. ariketa: konoak botatzen saiatu

2. ariketa: slaloma eta baloia ate txikira jaurti

3. ariketa: ate albotik kide batek eskuz emandako paseari boleaz erantzun, eta ate txikian sartzen

saiatu

4. ariketa: ate albotik kide batek eskuz botatako baloia buruz jo, eta ate handiko langari ematen

saiatu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai laurdena

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Lau ariketa ezberdin:

-Bost metroko distantziatik ate txikiko

langari eman

-Hamar metroko distantziatik baloia ate

txikian sartu

-Zortzi metroko distantziatik hanka ez

abilaz baloia ate txikian sartzen saiatu

-Sei metroko distantziatik baloiak ate txi-

kiko langatik pasatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan: aldiko talde batek parte hartuz  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, 2 uztai

Deskribapena: Golf jolasa. Taldekideek zelai-erdian egingo dute joan-etorria, ahalik eta azkarren

eta baloiari ahalik eta ukitu gutxien emanez. Zelai-erdian eta ondoko marran uztai bat egongo da,

eta bertan baloiak geldirik gelditu beharko du

�

�

�

�

�

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

10 Teknika Errematea eta burukadak
20 baloi, petoak, 

bi uztai, 4 ate txiki



53BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Taldekide bakoitzak zen-

baki bat izango du. Entrenatzaileak zen-

baki bat esan, eta zenbakia duena talde-

ko baloiarantz korrika joango da eta hori

atera jaurtiko du. Baloia lehen sartzen

duenak puntua jasoko du. 

Aldaketa: ate handira bota ordez, lau ate

txikietara bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Penaltiak ate handira

nahiz txikira bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Guztiak area handiko

marran egongo dira, ilaran.

Entrenatzaileak ondoko marratik botako

du baloia, bote bat emanez. Jokalari

bakoitzak atera jaurtiko du baloia.   

Aldaketa: jaurtiketak ezker eta eskuineko

hankaz burutu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

11 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, 8 pika, 

6 ate txiki, txinoak, konoak

54
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Jokalariak, parez-pare, elkarrengandik bi metrora daudela, batek besteari baloia

eskuz pasatuko dio, eta azken honek modu hauetan erantzungo du:

-Eskumako oinaren barruko aldeaz

-Ezkerreko oinaren barruko aldeaz

-Buruz, lurretik

-Buruz, salto eginez

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 minutuko lana/45 segundoko atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, 8 pika, txinoak, konoak, ate txikia

Deskribapena: Ondoko zirkuitua egin:

-Skiping-a piken artean, eta jaurtiketa ate txikira 

-Saltoak eta bikotearen paseari buruz erantzun

-Pauso handiak kanporantz eta ate handiko langa jo

-Defentsa atzera egin, eta bikotearen paseari buruz erantzun

-Slaloma baloiarekin eta konoari eman

�

�

�

�

�



55BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 12 m x 7 mko hiru zelai

Denbora: 2 minutuko lana / 45 segundo-

ko atsedena

Materiala: 20 baloi, 6 ate txiki, txinoak

Deskribapena: Zelai bakoitzean bost par-

tida jokatuko dira, eta horiek aldi berean

hasiko dira hiru zelaietan:  

1. zelaia: bi ate txikirekin

a. 1 x 6

b. 2 x 3

c. 1 x 4

d. 5 x 6

e. 4 x 2

2. zelaia: lau ate txikirekin

a. 2 x 5

b. 6 x 4

c. 5 x 3

d. 1 x 3

e. 4 x 5

3. zelaia: ondoko marra gainditzea, baloia

kotrolpean dugula 

a. 3 x 4

b. 1 x 5

c. 2 x 6

d. 4 x 2

e. 3 x 6

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

12 Teknika 
Pasea, gidatzea 

eta jaurtiketa
20 baloi, petoak, 10 kono, 

20 uztai, 4 ate txiki

Beroketa

Atal nagusia

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Bata bestearen aurrean

jarri, 10 m inguruko tartea utziz. Baloia

elkarri pasatu:

-Oinaren barruko aldeaz

-Oinaren kanpoko aldeaz

-Baloia modu ezberdinetan kontrolatuz

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka. Ondoko marra-

tik ateraz. 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 10 kono

Deskribapena: Konoen artetik pase dia-

gonalak elkarri eman. Pasea beti kontrol

ostean egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, 5 kono

Deskribapena: Jokalari batek kono arte-

tik burutuko du slaloma, eta area handiko

ertzean baloia pasatuko dio besteari.

Azken honek kontrol on baten ostean

jaurtiko du atera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Taldekide bakoitzak zen-

baki bat izango du. Entrenatzaileak zenba-

ki bat esan eta hori duten lau jokalariak

area ertzean egongo den baloiarantz korri-

ka joango dira. Puntua baloia atean sar-

tzen duen lehenengoarentzat izango da

�

�

�

�

�



57BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitza bere atea-

ren atzean kokatuko da eta jokalari bakoi-

tzak zenbaki bat izango du.

Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori

duten lau jokalariak azkar aterako dira,

zelai-erdian egongo den baloia hartzera

eta atean gola sartzera. Lehen egiten

duenak puntua jasoko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan, ondoko marran 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 20 uztai

Deskribapena: Errelebutako lasterketa egin, baloiak uztai barruan sartuz. Lehenengoak baloia

gidatu eta hori uztai barruan utziko du. Bigarrenari eskua eman eta honek baloia aterako du.

Horrela, baloi guztiak hiru aldiz uztai barruan sartu eta handik atera arte. Aldaketa: hanka ez abilaz

egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak 8 postetan banatuta

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 8 kono, 10 baloi

Deskribapena: Baloiak lehenengo eta zor-

tzigarren postetan kokatuko dira. Lehen-

engo jokalariak baloia pasatuko dio hiruga-

rrenari. Honek baloia lehenengo ukituan

pasatuko dio bigarrenari, eta azken honek

laugarrenari. Laugarrenak baloia datorren

bezala hartu edo kontrolatu egingo du. Os-

tean, atera jaurtiko du. Ariketa beste alde-

tik ere egingo da, eta jokalariek posteak

txandakatuko dituzte

�

�

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



59BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

Atal nagusia

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

13 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, 2 hesi, 8 uztai,
konoak, pikak, txinoak, 4 ate txiki

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 45 segundoko  lana / 30 segun-

doko  atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, saltoak egiteko 2

hesi, 8 uztai, konoak, pikak

Deskribapena: Zirkuitua egin:

-Baloia burura pasa eta salto eginez

erantzun

-Eskuz baloia pasatu eta eskuineko

oinaren barruko aldeaz jo

-Eskuz baloia pasatu eta ezkerreko

oinaren barruko aldeaz jo

-Bi salto egin, eta bestearen paseari

buruz erantzun

-Slaloma, baloia aurrerantz eramanez

-Slaloma, baloia atzerantz eramanez eta

hori zapalduz

-Baloia, sigi-sagan eraman

-Uztaietatik salto egin

-Pika artetik skiping-a egin, eta baloiaz

konoari eman

-Bikoteka baloia elkarri pasatu. Hori jo

ostean, atzerantz egin, bi pauso emanez

�

�

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 7 mko hiru zelai

Denbora: 2 minutuko  lana / 30 segundo-

ko  atsedena

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Zelai bakoitzean bost par-

tida jokatuko dira eta horiek aldi berean

hasiko dira hiru zelaietan:

1. zelaia: baloia kontrolatu eta marra

atzean utzi 

a. 1 x 6

b. 2 x 3

c. 1 x 4

d. 5 x 6

e. 4 x 2

2. zelaia: ondoko marrako konoak bota

a. 2 x 5

b. 6 x 4

c. 5 x 3

d. 1 x 3

e. 4 x 5

3. zelaia: baloia alboetako ateetan sartu

a. 3 x 4

b. 1 x 5

c. 2 x 6

d. 4 x 2

e. 3 x 6

�

�

�

�

�

Antolaketa: Seikoteka 

Eremua: 10 m x 6 mko hiru zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 2 egoeran arituko

dira. Baloia lapurtzen duen bikotea erditik

aterako da, eta huts egiten duen bikoteak

lapurtzailearena egingo du

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



61BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

14 Teknika Defentsa-teknika 20 baloi, petoak, txinoak

Atal nagusia

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 10 m x 3 mko zelaitxoek osatu-

tako zelaia

Denbora: 4 x 1 min. eta 30 segundo 

Materiala: 10 baloi, txinoak

Deskribapena: Bikote bakoitza, zelaitxo

batean. 1 x 1 egoeran arituko dira.

Helburua hau da: ondoko marrara iristea,

kideak baloia kendu gabe

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Kide bat, baloiarekin kono

batean; eta bestea, 10 metrora dagoen

beste konoan. Baloia duenak hori gidatu-

ko du eta bestea berarengana abiatuko

da.  Gorputza erabilita bidea oztopatuko

dio eta beste aldetik irtetera behartuko du 

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 7 baloi

Deskribapena: Jokalari bi, ondoko marran; eta bestea, 10 metrora. Lehenengoak bigarrenari

pasea eman ostean, jokalari horrekin hormarena egin eta albo batera zabalduko da. Hirugarrenak

defentsa-lana egingo du, baloia abiatzen den momentuan bertan bera ere ateraz. Hirugarrenak

hartu behar du kontuan baloirik ez duen jokalariak egoera arriskutsua sor dezakeela, eta bere lana

honi bidea ixtea izango da

�

�

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan. Zelai bakoitzean, bi talde: bat, erdiko lerroan; eta bestea, ondoko lerroan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 8 baloi

Deskribapena: Jokalari bakoitzak zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori

duten erdiko lerroko jokalariek erasoa egingo dute. Defentsa ondoko marratik aterako da. Gola lor-

tzen bada, puntua erasotzaileentzat izango da; bestela, defentsarentzat

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak hiru postetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: A eta B postetan daude-

nek erasoa joko dute,  baloia elkarri pasa-

tuz. C-k defentsa-lana burutuko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 7 baloi

Deskribapena: Sarrera, pantailarena egin edo itxarotea. Lehenengoak baloia pasatuko dio bigarre-

nari eta hirugarrenak defentsa-lana burutuko du. Azken hau baloia ateratzen den momentuan ber-

tan aterako da. Bigarrenak baloia kontrolpean badu, itxaron egingo du. Hala ere, bigarrenarengana

baloiarekin batera iristen bada, sarrera egingo du. Baina baloia bera baino apur bat lehenago iristen

bada, jokalariaren parean jarri eta, bidea oztopatzen diola, beste albotik irtetera behartuko du

�

�

�

�

�



63BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 15 m x 15 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Bi ateko zelaian, 2 x 2

egoeran arituko dira. Erasoa 20 segundo

baino tarte laburragoan burutuko da eta

erasoan dabilen taldeak bi aukera baino

ez ditu izango. Ondoren beste bi talde ari-

tuko dira, eta horrela talde guztiak posta

bakoitzean bost aldiz aritu arte. Gol

gehien sartzen duen bikotea irabazlea

izango da. Aldaketa: bikote asko badago,

guztiak bi zelaitan banatu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 3 minutuko lana

Materiala: 20 baloi, txinoak, 3 pika

Deskribapena: Bata besteren atzean jarri

eta ondoko zirkuitua burutu:

-Slaloma baloiarekin, gidatze azkarra +

gidatze lasaia bigarren zutaberantz 

-Gidaketa azkarra, baloia nork bere

buruari pasatu pika artetik + gidatze

lasaia hirugarren zutaberantz

-Baloia sigi-sagan eraman, gidatze azka-

rra + gidatze lasaia laugarren zutaberantz

-Gidatze azkarra, iskin egin pikari + gida-

tze lasaia lehenengo zutaberantz

�

�

�

�

�
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BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

15 Prestakuntza fisikoa Erresistentzia orokorra
20 baloi, petoak, txinoak, 3 pika,
konoak, 6 ate txiki, 4 ate handi

Atal nagusia

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Bata besterean aurrean jarri eta oinen barruko aldeaz paseak egin

�

�

�

�

�



65BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 7 mko hiru zelai

Denbora: 5 x 3 minutu / 30 segundoko

atsedena

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 3 x 3 egoerako partidak

jokatuko dituzte, aldi berean hiru zelaitan.

Denak denen aurka. Zelai bakoitzean jar-

duera ezberdina burutuko da.

1. zelaia. 10 pase egin

2. zelaia: talde bakoitzak hiru ate txiki

edukita

3. zelaia: guztiek zelai-erdian dagoen

atean baloia sartu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 7 mko hiru zelai

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoerako jabetzak

burutuko dituzte. Helburua 50 pase egitea

izango da. Baloia berreskuratzen den

bakoitzean, aurreko pase-kopurua man-

tendu eta kontatzen jarraituko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, konoak, txinoak, 4 ate handi

Deskribapena: Ate handi bakoitzean talde bat kokatuko da, eta ariketa ezberdinak burutuko dituz-

te. Guztiak lau postetatik pasatu ostean, ea zein taldek lortzen duen gol gehien.

1. atea: sigi-saga + jaurtiketa atera

2. atea: pikari iskin egin eta jaurtiketa atera 

3. atea: taldekide batekin hormarena egin eta jaurtiketa

4. atea: jaurtiketa, baloia geldirik dagoela 

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



66
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukote bat osatu; gainon-

tzeko jokalariak, laukoteka 

Eremua: 4 m x 4 mko bost karratu

Denbora: 15 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelai ezberdinetan 3 x 1

egoerako errondoak egin. Erdikoak baloia

lapurtzen dion jokalaria hiru pertsonak

osatutako errondoaren defendatzailea iza-

tera pasatuko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan: bat, zelai-erdian (erasotzaileak); eta bestea, ondoko marran (defenda-

tzaileak)

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Erasotzaileak baloia gidatzen hasi eta defendatzaileak area ertzeraino aterako dira.

Erasotzaileek golik ez sartzea lortu beharko dute. 1 x 1; 2 x 1; 1 x 2; 2 x 2 egoerak landuko dira

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

16 Teknika Defentsa-teknika
20 baloi, petoak, txinoak, 

konoak, 4 ate txiki

Atal nagusia



67BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 15 m x 7 mko bi zelai

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: Txinoak, 10 baloi

Deskribapena: Mahai-futbolaren antzeko

jokua egingo dute, baina jokalariek hori-

zontalki baino ezin izango dira mugitu.

Guztiek elkarren aurka jokatuko dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan. Zelai bakoi-

tzean, bi talde 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Bi talde, elkarren aurka.

Talde bakoitza bere zelaiko atearen ondo-

an egongo da, eta taldekide bakoitzak

zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak

zenbaki bat esan eta hori duena azkar

aterako da, zelai-erdian dagoen baloia

hartu eta beste atean gola sartzera.

Baloia hartzen ez duenak defentsa lana

egingo du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka  

Eremua: 8 m x 3 mko 10 zelai, bata bes-

tearen ondoan

Denbora: 10 x 1 minutu

Materiala: Konoak, 10 baloi

Deskribapena: Minutu bateko iraupena

izango duten 1 x 1 egoerak jokatuko

dituzte. Helburua bestearen atean gola

sartzea izango da. Errotazioa jokalari

bakoitiek burutuko dute, beti eskumarantz

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 4 minutuko lana

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bikoteka. Jokalariak bata

bestearen atzean daudela zirkuitu hau

burutu:

-Paseak egin, baina jokalari bat atze-

rantz eta bestea aurrerantz joanez +

bigarren zutaberaino paseak eman elka-

rri  

-Batak besteari baloia eskuz pasatu

burura eta honek buruz baloia jo + hiru-

garren zutaberaino joan, elkarri pase

horizontalak emanez

-Paseak egin, baina lehen atzerantz

joan den jokalaria aurrerantz joanez, eta

alderantziz + hirugarren zutaberaino

joan, elkarri pase horizontalak emanez

-Lehen baloia buruz jo duenak hura bes-

teari eskuz burura pasatu, eta honek

buruz baloia jo + lehenengo zutaberaino

joan, elkarri pase horizontalak emanez

�

�

�

�

�

68
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

17 Prestakuntza fisikoa Erresistentzia orokorra
20 baloi, petoak, txinoak, 6

ate txiki, 8 pika, 8 kono

Atal nagusia



69BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 12 m x 7 mko hiru zelai

Denbora: 5 x 3 minutu / 30 segundoko

atsedena

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki, 8

kono

Deskribapena: 3 x 3 egoerako partidak

jokatuko dituzte, hiru zelaietan aldi berean.

Denak denen aurka arituko dira, eta zelai

bakoitzean jarduera ezberdina burutuko da.

1. zelaia: lau ate txikirekin

2. zelaia: talde bakoitzak, hiru ate txikire-

kin

3. zelaia: zelai barruan dauden konoak

bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 15 m x 10 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 pika

Deskribapena: Zelai bakoitzean bi talde

arituko dira elkarren aurka. Eskuekin joka-

tuko dute eta baloia eskuetan duenak

debekatuta izango du mugitzea. Helburua

beste atean gola buruz sartzea izango da.

Guztiek guztien aurka jokatuko dute

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



70
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

18 Teknika
Eraso eta defentsarako 

oinarrizko teknikak
20 baloi, petoak, txinoak, konoak,

6 ate txiki, beisboleko sarea

Atal nagusia

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Talde bateko jokalariak bi metrora jarriko da beste taldeko jokalariengandik. Batzuk

zuriak izango dira; eta besteak, beltzak. Entrenatzaileak “zuri”  esan eta zuriak ondoko marrara iris-

ten saiatuko dira, ahalik eta azkarren eta baloia hankekin gidatzen dutela; beltzek zuriei baloia

harrapatzen saiatu beharko dute.

Aldaketak: zenbaki bakoiti edo bikoitiekin burutu.

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, konoak

Deskribapena: Beisbolean arituko dira, baina hankekin. Defendatzen ari den taldeak erasotzaileak

hankaz jotako baloia hankarekin kontrolatu, eta ahalik eta azkarren sartu beharko du ate barruan.

Jokalariak baloia atean sartzen duenean erasotzaileak basetik basera korrika badabil, kanporatua

izango da. Talde bateko kide guztiek errematea egiten dutenean, errotazioa egingo da. 

�

�

�

�

�



71BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak, konoak

Deskribapena: Jokalari batek erasoa

egingo du, eta besteak defendatu.

Erasotzaileak sigi-sagan eramango du

baloia eta gola sartzen ahaleginduko da.

Defentsan dabilenak slaloma egin eta era-

sotzaileari baloia kentzen ahaleginduko

da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, konoak

Deskribapena: Paseak elkarri emango

dizkiote. Atetik urrunenean dagoenak,

nahi duenean, baloiarekin konoaren ingu-

ruan buelta eman eta hura atera botako

du. Beste jokalariak beste konoaren ingu-

ruan buelta eman eta kideari gola sartzea

eragotziko dio

�

�

�

�

�



72
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bakarka

Eremua: 8 m x 3 mko 10 zelai

Denbora: 19 x 1 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki, beisboleko sarea

Deskribapena: Guztiek guztien aurka jokatuko dute. 

Zelai bakoitzean jarduera ezberdina burutuko da:

-Beste zelaiko konoa bota

-Lau ate txikirekin

-Bi ate txikirekin

-Tenisa

-Hankaz ea zeinek eman ukitu gehien

-Buruz ea zeinek eman ukitu gehien

-Baloia hanketan dugula marra gainditu

-Baloia elkarri pasatu, eskuineko hankaz

-Baloia elkarri pasatu, ezkerreko hankaz

-Baloia elkarri pasatu, buruz

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



73BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK



74
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 45 segundoko lana / 30 segun-

doko atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, saltoak egiteko 2

hesi, 8 uztai, konoak, pikak

Deskribapena: Zirkuitua burutu:

-Baloia burura pasatu eta salto eginez

erantzun

-Eskuz baloia pasatu eta hori eskuineko

oinaren barruko aldeaz jo

-Eskuz baloia pasatu eta hori ezkerreko

oinaren barruko aldeaz jo

-Bi salto eta bestearen paseari buruz

erantzun

-Slaloma, baloia aurrerantz eramanez

-Slaloma, baloia atzerantz eramanez eta

hori zapalduz

-Baloia sigi-sagan eraman

-Uztaietatik saltoka

-Pika artetik skiping-a egin, eta baloiare-

kin konoari eman

-Bikoteka: baloia jo ostean bi pauso

eman atzerantz 

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

19 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, 2 hesi, 8

uztai, konoak, pikak, 6 ate txiki

Atal nagusia



75BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 6 m x 6 mko lau karratu

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 2 egoeran arituko

dira, hiru karratutan. Laugarren karratuan

erasoa jotzeko prest dauden lau lagun

egongo dira. Baloia lapurtu dieten bikote-

ek lau lagunek osatutako karratura mugitu

beharko dute, baloia lapurtzera. Lapurre-

tan gehien ibili den bikotea izango da ira-

bazlea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 8 m x 5 mko bost zelai

Denbora: 9 x 2 min.  / 30 segundoko atsedena

Materiala: 20 baloi, 6 kono, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira. Bost zelaietan aldi berean jokatuko dira partidak eta

guztiak guztien aurka arituko dira:

1. zelaia: ondoko marrako konoa bota

2. zelaia: bi ate txikirekin

3. zelaia: lau ate txikirekin

4. zelaia: baloia marra ostean kontrolatu

5. zelaia: izkinetako konoak bota

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



76
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka: bat, ondoko marran; eta bestea, area handiko marran

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia gidatzen duenak kidea inguratu, hasierako lekura itzuli eta kideari oinaren

barruko aldeaz pasatuko dio baloia. Azken honek gauza bera egingo du. 

Gidatzeak modu ezberdinetan burutuko dituzte:

-Eskumako oinaren barruko aldeaz

-Ezkerreko oinaren barruko aldeaz 

-Oin bien barruko aldeak txandakatuz

-Oinen kanpoko aldeaz

-Baloiak lurra ukitu gabe

-Buruz

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 8 m x 4 mko bost zelai

Denbora: 9 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 10 pika, 5 zinta, txinoak

Deskribapena: Futbol-tenisean arituko dira, 2 x 2 egoeran. Talde bakoitzak lau ukitu eta bi bote

edukiko ditu. Guztiak guztien aurka arituko dira. Hiru minutu pasatu ostean, puntu gehien duena

izango da irabazlea

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

20 Teknika Oinarrizko teknika
20 baloi, petoak, 10 pika, 
5 zinta, txinoak, 8 ate txiki

Atal nagusia



77BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 12 m x 8 mko lau zelai

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: Zelai bakoitzean 2 x 2

egoeran arituko dira, eta beste bikote bat

begira edo baloiak jasotzen egongo da.

Gola sartu dioten bikotea aterako da eta

kanpoan zain zegoena sartuko da jolaste-

ra.

Komenigarria da atsedenaldi bakoitzaren

ostean bikoteak aldatzea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 12 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak

Deskribapena: 12 mko joan-etorriak burutuko dituzte bikoteka:

-Baloia elkarri pasatuz

-Baloia jokalarien gerrien artean jarri, hura erori gabe

-Baloia jokalarien kopeten artean jarri, hura erori gabe

-Baloia jokalarien bizkarren artean jarri, hura erori gabe

-Baloia buruz pasatu elkarri 

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



78
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 uztai

Deskribapena: Hamar metroko lasterketak. Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du.

Entrenatzaileak esaten duen zenbakia dutenak uztaira abiatuko dira baloiarekin. Baloia uztai

barruan utzi eta hasierako tokira itzuliko dira korrika. Uztaira berriz abiatu, baloia hartu eta hasiera-

ko tokira itzuliko dira. Aldaketa: hanka ez abilaz egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Hamabi metroko errelebu-

tako lasterketak:

-Baloia eskuineko oinaz gidatuz

-Baloia ezkerreko oinaz gidatuz

-Baloiak lurra ukitu gabe

-Baloiarekin atzera joanez

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Talde bakoitzeko kideek

borobila osatu eta baloia elkarri pasatuko

diote hainbat modutan: 

-Baloia kontrolatu eta pasatu

-Baloia kontrolatu, gidatu eta pasatu

-Baloia kontrolatu, pasatu eta pasea

emandako lekura mugitu

-Eskutik helduta baloia pasatu

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

21 Teknika 
Gidatzea, pasea 

eta jaurtiketa
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 uztai, 4 ate handi

Atal nagusia



79BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 8 mko bi zelai

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 4 ate handi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko dira

zelai bakoitzean, eta kanpoan beste hiru-

kote bat egongo da komodin bezala. Ate

handiekin jokatuko da eta helburua berta-

ra jaurtiketa asko egitea izango da. Bi

minutu pasatu ostean  aldatuko dira rolak.

Komenigarria da guztiak guztien aurka

jokatzea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 4 x 2 minutu

Materiala: 5 baloi

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko du parte. Ate handiaren barruan bi ate txiki egongo dira.

Area ertzetik jaurtiketak egingo dituzte, eta baloiak hartzen duen norabidearen arabera lortuko

dituzte puntu-kopuru ezberdinak. Puntu gehien lortzen duen taldea, txapelduna.

-Ate txikietan gola sartzeak: puntu 1

-Ate handiko langari emateak: 2 puntu

-Ate handiko langatik gora jaurtitzeak: 3 puntu

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Hamabi metro inguruko

errelebutako lasterketak egingo dira.

Jokalari bakoitzak baloia sigi-sagan dara-

mala egin beharko du joan-etorria. 

Aldaketak: hanka ez abilaz egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak

Deskribapena: Txinoen artean 10 metro-

ko tartea utziko da. Bikotekide bat txinoa-

ren albo batera jarriko da eta besteak

alde horretara aginduko dio baloia. Baloia

jaso, txinoaren beste albora eraman, eta

bikotekideari pasatuko dio

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Jokalarien artean bost

metro inguruko tartea utziko da. Baloia

elkarri pasatuko diote, esku zein hankaz.

Baloia jasotzen duenak hori kontrolatu

beharko du

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

22 Teknika Kontrola, pasea eta iskintxoa
20 baloi, petoak, 

txinoak, 8 ate txiki

Atal nagusia



81BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: 4 baloi, txinoak

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Hamabi metro inguruko

errelebutako lasterketak egingo dira.

Jokalari bakoitzak, baloia daramala, slalo-

ma egingo du, hankak txandakatuz.

Slaloma aurrerantz egingo du joanean;

eta atzerantz, itzuleran 

Aldaketak: hanka ez abilaz egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hiukoteka

Eremua: 12 m x 8 mko lau zelai

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko dira

hiru zelaitan. Laugarren zelaian hiru joka-

lari egongo dira zain. Gola sartzen dioten

taldeak hiru jokalarik osatutako zelaian

jokatuko du ondorengo partida.

Lekualdatzeak korrika egingo dira eta

jokalari bakoitzak ezin izango du hiru

ukitu baino gehiago eman baloiarekin

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Irudian agertzen den

bezala kokatuko dira. Lerro erdian dagoen

jokalariak baloia pasatuko dio bakarrik

dagoenari, eta nori agindu behar dion ere

esango dio. Ahal bada, lehenengo ukituan

egingo da. Erdikoak bost baloiri erantzun

ostean aldatuko dute lekua, eskuinaldera.  

Aldaketa: hanka ez abilaz egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 6 m x 6 mko hiru karratu. 8 m x 4 mko hiru laukizuzen

Denbora: 2 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 1 egoerako errondoan arituko dira. Atsedenaldi ostean, karratuan zeudenak lau-

kizuzenera pasatuko dira; eta laukizuzenekoak, karratura. Jokalari bakoitzak gehienez lau ukitu

izango ditu

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

23 Teknika Defentsa-teknika
20 baloi, petoak, 6 ate 
txiki, 6 kono, txinoak

Atal nagusia



83BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 8mko hiru zelai

Denbora: 5 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 6 ate txiki, 6 kono,

txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira. Helburua beste atean, edo ateetan,

gola sartzea izango da, baina defentsa-

lana bi kidek egingo dute. Baloia galduz

gero, kide batek parte hartzeari utziko dio.

Zelai bakoitzean ezberdina izango da:

1. zelaia: lau ate txiki

2. zelaia: bi ate txiki

3. zelaia: ondoko marrako konoak bota 

Komenigarria da guztiek guztien aurka

jokatzea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 15 m x 8 mko bi zelai

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 10 baloi, 4 ate txiki, txinoak

Deskribapena: Zelai bakoitzean bi ate

eta bi talde egongo dira. Talde bakoitza

bere ate ondoan kakatuko da, eta talkide-

kide bakoitzak zenbaki bat izango du.

Entrenatzaileak zenbaki bat edo bi esan-

go ditu eta hori dutenek zelai-erdian

egongo den baloia hartu, eta lehian ibiliko

dira beste taldearen aurka. Helburua

beste atean gola sartzea izango da.

Atsedenaldi ostean aldatuko dira aurka-

riak

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�



Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Zelai-erdian borobila egin eta korrika hasiko dira jokalariak. Entrenatzaileak zenbaki bat

esango du: hiru, adibidez. Jokalariak hirunaka elkartuko dira eta erdian dagoen baloia hartuko dute. Baloia

elkarri pasatu, ate handiko marrara iritsi eta bertan geldiaraziko dute baloia. Puntua azkenentzat izango da  

�

�

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 5 m x 5 m

Denbora: 10 minutu

Materiala: 7 baloi, 5 uztai

Deskribapena: Aldiko taldekide batek har-

tuko du parte. Uztai bakoitzaren barruan

taldekide bat egongo da. Helburua jokalari

bakoitzak bere uztai barruan hiru baloi lor-

tzea da. Horretarako, erdiko uztaitik edo

kideen uztaietatik hartuko dituzte baloiak.

Aldiko ezin izango dute baloi bat baino

gehiago hartu. (Erdiko uztaian zazpi baloi

egongo dira hasieran)

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

24 Taktika

Atal nagusia
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 20 m x 15 m

Denbora: 4 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Aldiko, talde bakoitzeko

hiru pertsonek hartuko dute parte. Lau tal-

deak batera arituko dira zelai berean.

Talde bakoitzak ate bat defendatu behar-

ko du; eta bi ate,  eraso. Defentsan dabil-

tzanak ezin izango dira euren karratutik

atera. Hiru minutu pasatu ostean taldeak

kidez eta karratuz aldatuko dira

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: 12 m x 8 mko bost zelai

Denbora: 5 x 2 minutu

Materiala: 10 baloi, konoak, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitzak bi ate txiki edukiko ditu, bertan gola sartzeko. Jokalari bakoitzak

ezin izango du lau ukitu baino gehiago eman aldiko. Atsedenaldi bakoitzaren ostean aldatuko dira

aurkariak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: 10 m x 4 mko hiru zelai. Zelai

bakoitza hiru eremutan banatuta

Denbora: 2 x 7 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelai bakoitzean hiru bikote

kokatuko dira: bi bikote, alboetako karratue-

tan; eta beste bikoteko kide bat, erdiko

karratuan. Eta bestea, alboetako karratu

batean. 2 x 1 egoerak jokatuko dira. Hiru

pase ostean beste ertzeko karratura pasatu

ahalko da baloia. Erdikoak erasotzaile

bihurtuko dira  baloia lapurtzen dutenean.

Baloia galdu duen taldeko kide bat erdiko

karratura pasatuko da, eta bestea bertan

geldituko da baloia lapurtzen saiatzen
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: 12 m x 8 mko bost zelai

Denbora: 5 x 2 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak, konoak

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko

dira. Jokalari bakoitzak eremu zehatz bat

defendatu beharko du bere zelaian, eta

ezin izango da hortik atera.  Atsedenaldi

ostean aldatuko dira bikoteak

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: 40 m x 20 m

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Ikurrinaren jokoa. Talde bakoitza bere zelaitik, eta jokalari bakoitzak baloi bat duela,

abiatuko da. Helburua arerioen arean sartzea da, horiek ukitu barik. 

Arauak: taldekideak ezin izango dira euren arean sartu, eta beste zelaian ukitzen badituzte atzera

itzuli beharko dira. Baloiarekin 10 ukitu egiten badituzte, parte hartu ahalko dute berriro. Puntua

baloi guztiak beste arean sartzen dituen taldearentzat izango da.

(Berdin da ukituak egitean baloia erortzen bada)

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 2 pika, 8 hesi

Deskribapena: Jokalari biak batera aterako dira. Baloia daukanak pikari iskintxoa egin eta atera

jaurtiko du. Baloia ez daukanak saltoak egin eta erasotzaileari baloia kentzea lortu beharko du.

Gomendioa: taldea bitan banatu eta bi ateetan gauza bera burutu

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

25 Teknika Defentsa-teknika
20 baloi, petoak, 2 pika, 8 hesi, 6

ate txiki, 4 ate handi, 6 kono, txinoak

Atal nagusia



Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai

Denbora: 9 x 1 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate handi

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko

dira, baina bi bikoteek ate bera edukiko

dute. Golak balio izateko, baloiak areatik

atera beharko du. Partida laburrak izango

dira eta guztiak elkarren aurka arituko dira

�

�

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka: 

Eremua: 10 m x 4 mko 5 zelai

Denbora: 9 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, 6 ate txiki, 6 kono, txi-

noak

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira.

Guztiek guztien aurka jokatuko dute. Zelai

bakoitzean helburu ezberdina landuko da:

-Bi ate txiki

-Bi ate handi 

-Lau ate txiki

-Marra baloiarekin gainditu

-Konoari eman

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 5 m x 5 mko bost karratu

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 1 egoerako errondoak

egingo dituzte. Atsedenaldi bakoitzaren

ostean aldatuko dira laukoteak

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 10 m x 6mko bost zelai

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 1 x 1 egoeran arituko

dira. Defentsan dabilenak erasotzaileari

baloia pasatu eta honek 10 segundo  edu-

kiko ditu gola sartzeko. Defentsan dabile-

nak baloia lapurtzen badu, eta denbora

badu, erasoa egingo du beste atera. 

Zelai bakoitzean bi bikote txandakatuz

�

�

�

�

�

Antolaketa: Seikoteka

Eremua: 8 m x 8 mko hiru karratu

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira karratu barruan, eta kanpoan komodin bezala arituko

diren beste bi egongo dira. Defentsan dabiltzanek bi minutuan ea zenbat baloi lapurtzen duten kon-

tatu beharko dute. Talde bakoitza bi aldiz arituko da defentsan.

Aldaketa: bi komodinak kanpoan utzi ordez bat karratu barruan sartu

�

�

�

�

�

Beroketa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.41.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1 mesozikloa
(urria)

1.2 mesozikloa
(azaroa)

1.3 mesozikloa
(abendua)

1. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

26 Taktika 
20 baloi, petoak, 

txinoak, 6 ate txiki

Atal nagusia

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 5 m x 5 mko bost karratu

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 1 egoeran arituko

dira. Defentsan dabilenak erasotzaile bati

baloia pasatu eta honek 10 segundo  edu-

kiko ditu gola sartzeko. Defentsan dabile-

nak baloia lapurtzen badu, beste atera

egingo du erasoa, baloia galdu ez duen

erasotzailearekin batera. Zelai bakoitzean

bi hirukote txandakatuz

�

�

�

�

�



Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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I. MAKROZIKLOA: JOKO / JOLAS OROKORRAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 12 m x 5 mko hiru zelai

Denbora: 5 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoerako partidak

jokatuko dituzte. Jokalari bakoitzak bere

eremua edukiko du, eta eremu bakoitzean

1 x 1 egoerak emango dira. Jokalari

bakoitzak ate bat edukiko du, hori eraso-

tzeko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hiru taldetan. Talde bakoi-

tza zelai batean 

Eremua: 10 m x 5 mko hiru zelai

Denbora: 3 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 2 egoerak jokatuko

dira. Defentsan dabilen bikoteak eta horiei

erasoa egin dien hirukoteko jokalari batek

hirukotea osatuko dute. Beste aldean zain

dauden beste bien aurka lehiatuko dira.

Helburua golak sartzea izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Seikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 8 m x 8 mko karratuan, 

2 x 2 + komodin 1 egoeran arituko dira.

Defentsan dabiltzanek baloia lapurtzen

dutenean, azkar-azkar egingo dute era-

soa ate handira. Baina, komodinak eta

area handiko ertzean zain dagoen honen

kideak defentsa-lana egingo dute

�

�

�

�

�



22. Makrozikloa
Jarduera espezifikoak
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Hemen azaltzen ditugun ariketak adibideak baino ez dira. Entrenatzaile bakoitzak horiek
edo beste batzuk jorra ditzake jokalariekin, gustu eta asmoen arabera.

Beroketa

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Area handia

Denbora: 4 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Armiarma-jolasa. Guztiak

areako marra batean jarriko dira, baloia

hanketan dutela. Penalti-puntu inguruan

bi armiarma egongo dira. Hauek, mugi-

mendu horizontalen bidez, arearen albo

batetik bestera datozen jokalariei baloia

kendu beharko diete. Baloia kentzen dio-

tena armiarma bihurtuko da. Ea zein

harrapatzen den azkena.

Alde batetik besterako desplazamendua

batera burutuko dute guztiek. Hasteko

abisua armiarmak emango du.

Aldaketa: jolas hau beti burutu beharrean,

beste bat egin (harrapaketara baloiarekin,

gure baloia babestu eta besteei baloia

kentzera, brilet, stop baloiarekin, eskuz 10

pase egitera, ...) 

�

�

�

�

�

Antolaketa: Borobilean

Eremua: 10 m x 10 m

Denbora: 3 minutu

Deskribapena: Guztiak borobilean jarriko

dira. Goitik beherako ordenean eta lekutik

mugitu gabe mugikortasun artikularra landu:

-Burua aurrera eta atzera

-Burua alde batera eta bestera

-Besoak aurreraka; ostean, atzeraka

-Besoak ireki eta itxi

-Gerria biratu

-Makurtu barik, besoekin lurra hirutan ukitu

eta gora

-Skipping-a

-Skapping-a 

-Aduktoreak ireki

-Aduktoreak itxi

-Belaunak borobilean mugitu, alde batera

eta bestera

-Orkatilak borobilean mugitu, alde batera

eta bestera

�

�

�

�

Antolaketa: Borobilean

Eremua: 10 m x 10 m

Denbora: 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 15 uztai

Deskribapena: 15-20 segundo inguruan

ondoko luzaketak egin

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

27 Teknika Eraso eta defentsa-teknikak
20 baloi, petoak, 
txinoak, 8 pika

Antolaketa: Bostnaka  

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai

Denbora: 2 x 5 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Baloia dagoen txinoan bi

jokalari jarriko dira; eta gainontzekoetan,

bat. Aurrekoari baloia pasatu, eta honek

hormarena egingo du baloia pasatu dio-

narekin. Ostean, baloia hurrengo jokala-

riari pasatuko dio. Sekuentzia momentu

osoan zehar errepikatuko da. Aldaketa:

norabide-aldaketa

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Seikoteka 

Eremua: 20 m x 10 mko hiru zelai

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 2 + 2 komodin egoe-

ran arituko dira. Komodinak erasoan dabi-

len bikotearekin izango dira. Helburua

beste bikotearen marra baloiarekin gaidi-

tzea izango da. 

Bi minutuko partidak izango dira. Talde

bakoitzak hiru aldiz burutuko du komodi-

naren rola

�

�

�

�

�

Antolaketa: Seikoteka 

Eremua: 7 m x 7 mko hiru karratu

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 2 egoeran arituko

dira. Erasoan ibiliko diren hiru jokalari

karratuaren kanpoan egongo dira; eta

bestea, barruan. Bi defendatzaileak karra-

tuaren barruan egongo dira baloia lapur-

tzen saiatzen. Jokalari bakoitzak gehienez

hiru ukitu izango ditu, eta rolak baloia gal-

tzen den bakoitzean aldatuko dira

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bostnaka

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai

Denbora: 2 x 7 minutu

Materiala: 5 baloi, txinoak, 8 pika

Deskribapena: Baloia dagoen txinoan bi

jokalari jarriko dira; eta gainontzekoetan,

bat. Jarduera hauek burutuko dira:

-Slaloma eta baloia hurrengoari pasatu

-Pika artetik nork bere buruari baloia

pasatu eta baloia hurrengoari pasatu

-Baloia sigi-sagan eraman eta hurrengo-

ari pasatu

-Skiping-a pika artean eta baloia hurren-

goari pasatu

Aldaketa: norabidea aldatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan. Bat, zelai-erdian; eta bestea, ondoko marran

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak zenbaki bat esan, eta

hori duten bi jokalariak elkarren aurka lehiatuko dira. Zelai-erdian dagoenak erasoa egingo du ate-

rantz, eta ondoko marrakoak honek gola sartzea ekidin beharko du. Denak egin ostean aldatuko

dira rolak eta zenbakiak.

Aldaketak: 1 x 1, 2 x 2 eta 3 x 3 egoerak bultzatu, 1, 2 eta 3 zenbakiak oihukatuz
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 16 m x 8 mko bost zelai

Denbora: 9 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 10 pika eta 5 zinta

Deskribapena: Futbol-tenisean arituko dira, 2 x 2 egoeran. Bikote bakoitzak lau ukitu eta bi bote

edukiko ditu. Partidak bi minutuko iraupena edukiko du eta guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

28 Teknika Eraso eta defentsa-teknikak
20 baloi, petoak, txinoak, 

10 pika eta 5 zinta

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 7 m x 4 mko bost lauki

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 10 pika eta 5

zinta

Deskribapena: Baloia elkarri pasatuko

diote, aldiko baloia laukiaren alde bakoi-

tzetik eta txino artetik pasatuz. 

Aldaketak: hanka ez abilaren erabilera

bultzatu. Kontrola baloia eraman nahi den

beste hankaz egitera behartu. Baloiaren

norabidea aldatu

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 16 m x 8 mko bost zelai

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 1 egoeran arituko dira.

Defentsa-lanean dabilenaren bikoteak atse-

dena hartuko du. Lehenengo jokalaria  bere

eremutik aterako da baloiarekin. Bere biko-

tekidearekin (bigarren jokalaria) hormarena

egin eta gola bi ateetako batean sartu

beharko du. Horretarako hiru ukitu baino ez

ditu izango. Defentsan ibiliko den jokalariak

lehenengo jokalariak gola ez sartzea lortu

beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Boskoteka 

Eremua: 25 m x 25 mko hiru karratu

Denbora: 8 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 2 egoeran arituko dira eta helburua hau izango da: karratuaren alde bakoitzean

dauden ate txikietatik baloia, hori kontrolatuta dutela, sartzea. Jokalari bakoitzak hiru ukitu izango

ditu aldiko.

Partidek hiru minutuko iraupena izango dute, eta aldiko boskote batek hartuko du atsedena

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

29 Teknika Eraso eta defentsa-teknikak
20 baloi, petoak, 
txinoak, 6 kono

Antolaketa: Boskoteka

Eremua: 30 m x 15 mko lau zelai

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 kono

Deskribapena: Hasierako posizioan bi

kide egongo dira; eta gainontzeko txino

bakoitzean, kide bat. Lehenengo jokala-

riak bere atean gola sartu eta bigarren

jokalariari pasatuko dio baloia. Bigarrenak

bere atean gola sartu eta hirugarrenari

pasatuko dio baloia. Hirugarrenak bere

atean gola sartu eta pase luzea emango

dio laugarrenari. Honek baloia ondo kon-

trolatu eta  bosgarrenari pasatuko dio.

Sekuentzia bakoitzaren ostean hurrengo

postara mugituko dira guztiak

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Baloia duenak hori gida-

tzen duela abiatuko da zelai erditik. Area

ertzean dagoen bikotekidearekin hormare-

na egin eta atera jaurtiko du baloia

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 25 m x 20 mko bots zelai

Denbora: 9 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira. Partidek bi minutu iraungo dute eta guztiak guztien

aurka arituko dira.

1. zelaia: bi ate txikirekin

2. zelaia: lau ate txikirekin

3. zelaia: marra baloiarekin gainditu

4. zelaia: ondoko marrako konoak bota

5. zelaia: alboko marretako lau ateetan sartu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Jokalari bat baloia gidatuz

abiatuko da zelai-erditik. Area ertzean

baloia zapaldu eta bertan utziko du.

Atzetik datorren bikoteak atera jaurtiko du

baloia

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitza zelai laurden batean egongo da. Ariketa bikoteka egingo da. Baloia

duenak slaloma egingo du alboko marra ondoan. Baloia areaz kanpoko txinoetaraino gidatu eta

erdiraketa egingo du. Baloia beste jokalariak errematatuko du. Hori ezin izango da geldirik egon,

baloira mugimenduan ailegatu beharko da beti. Ondoren, ariketa berdina egingo da, baina erdirake-

tak beste aldetik burutuz

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

30 Teknika Eraso eta defentsa-teknikak
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 pika, 4 ate txiki

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, 4 pika, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitzak 10 minutuan

ahalik eta gol gehien sartu beharko ditu.

Sekuentzia hau burutuko da: slaloma, txino

artean; baloia nork bere buruari pasatu, pika-

ren inguruan; baloia txinoraino gidatzea; eta

jaurtiketa, txinotik zazpi metrora egongo den

ate txikira. Ondoren, baloia gidatuz hasierara

itzuli eta beste kide bati pasatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia elkarri pasatuko

diote. Pase laburrak eta luzeak izango

dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Areako erpin bakoitzean ate txiki bat egongo da; eta talde bakoitza, ate baten albo-

an. Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori dutenek

penalti-puntuan dauden baloietako bat hartu, eta aurreko taldearen atean gola sartzen saiatuko

dira. Puntua lehenarentzat izango da. Aldaketa: gola sartu behar den atea aldatzea

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 20 m x 15 mko bost zelai

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bikoteen arteko lehiak

izango dira. Defentsan dabilen bikoteko

batek atsedena hartuko du aldiko. 

Lehenengo jokalariak baloia duela aterako

da bere eremutik, eta berarekin batera ate-

rako den bigarren jokalariari pasea emango

dio erdiko eremuan. Bigarrenak bi ateetako

batean sartu beharko du gola, lau ukitu

eman aurretik. Bigarrenarekin batera atera-

ko den defendatzaileak erasoa ekidin

beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 15 m x 15 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira bi ateko zelaian. Erasoa 20 segundo baino tarte laburra-

goan burutuko da, eta erasoan dabilen taldeak bi aukera baino ez ditu izango. Ondoren, beste bi

talde arituko dira eta horrela, guztiek posta bakoitzean bost aldiz jardun arte. Gol gehien sartzen

duen bikotea irabazlea izango da.

Aldaketa: bikote asko badago, bi zelaitan banatu.

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 3 minutuko lana

Materiala: 20 baloi, txinoak, 3 pika

Deskribapena: Bata besteren atzetik

ondoko zirkuitua burutu:

-Bost ukitu baloiaz, gidatze azkarra +

gidaktze lasaia bigarren zutaberaino

-Baloia zapalduz mugitu, norberak bere

buruari pasea eman pika artetik + gida-

tze lasaia hirugarren zutaberaino 

-Baloia hankaz aldatuz eraman sigi-

sagan, gidatze azkarra + gidatze lasaia

laugarren zutaberaino 

-Gidaketa azkarra, iskintxoa pikari +

gidatze lasaia lehenengo zutaberaino

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

31 Prestakuntza fisikoa Erresistentzia orokorra
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 uztai, 3 pika
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 8 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bi talde elkarren aurka

arituko dira lauki barruan; eta hirugarrena

laukitik kanpo ibiliko da komodin bezala.

Defentsa-lanean dabilen taldeak hiru

minutu izango ditu ahalik eta baloi gehien

lapurtzeko. Talde bakoitza bi aldiz egongo

da defentsan. Guztira baloi gehien lapur-

tzen duen taldea irabazlea izango da.

Komodinaren eginkizunetan dabiltzanek

gehienez bi ukitu izango dituzte

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 15 m x 15 mko karratua

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, uztai 1

Deskribapena: Karratuaren erpin bakoi-

tzean talde bat egongo da. Taldekide

bakoitzak zenbaki bat izango du.

Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori

dutenek karratuaren inguruan buelta bat

emango dute, baloia hanketan dutela.

Baloia azkar-azkar utziko dute karratua-

ren erdiko uztai barruan. Puntua, lehenen-

goarentzat

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 uztai

Deskribapena: 20 metroko errelebutako lasterketak egingo dituzte taldeka. Lehenengoa baloiare-

kin irtengo da. Baloia 20 metrora dagoen uztai barruan utzi eta korrika joango da, bigarren jokala-

riari eskua ematera. Bigarrenak baloia jasoko du uztai barrutik eta hirugarrenari emango dio. Honek

uztai barruan jarriko du berriro. Horrela, baloia 10 aldiz uztai barruan jarri arte.

Puntua lehenengoarentzat izango da.

Aldaketa: uztairako bidean sigi-sagan egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 5 baloi

Deskribapena: Bi taldeak elkarren aurka arituko dira zelai-erdian. Gola sartzeko, taldekide guztiek

ukitu beharko dute baloia

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

32 Taktika Baloia mantentzea
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate handi

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 15 m x 15 mko bi karratu

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira karratu barruan, eta karratuaren alde bakoitzean komo-

din bat egongo da. 6 x 2 egoera izango da. Defentsan dabiltzanek bi minutuan ahalik eta baloi

gehien lapurtu beharko dute.

Bikote bakoitza bi aldiz ibiliko da defentsa-lanetan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 16 m x 16 mko karratua, 8 m x 8 mko lau karratutan zatitua

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Eremu bakoitzean, 2 x 2 egoeran arituko da. Guztiak baloi batekin arituko dira.

Erasoan dabiltzanetako bikote batek baloia galtzen duenean, gainontzeko erasotzaileak defentsa-

lanak egitera pasatuko dira.

Atsedenaldi ostean, zain egon diren bikoteek jokoan hartuko dute parte, eta jokatzen ibili direnek

atsedena hartuko dute

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelai-erdian zirkunferen-

tzia osatuko da eta bertan 2 x 2 egoeran

arituko dira. Zirkunferentziatik kanpo

beste bikote bat egongo da komodin

bezala. Defentsan dabilen bikoteak hiru-

garren baloia lapurtzen duenean, kontrae-

rasoa egingo du atera, komodinen lagun-

tzarekin. Area ertzean dagoen beste biko-

teak kontraerasoa ekidin beharko du.

Rolak ekintza bakoitzaren ostean aldatu-

ko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 porteria handi

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira. Talde bakoitzak komodinaren eginkizunak beteko dituen

beste bikote bat izango du beste zelaiko ondoko marratik kanpo. Gola beste zelaiko atean sartu

beharko dute. 

Bi minutuko partidak izango dira. Golak balio izateko, komodinetako batek baloia ukitu beharko du.

Gehienez bi ukitu izango dituzte

�

�

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Laukoteka  

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai (hiru

eremu horizontaletan banatuak)

Denbora: 5 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 4 egoeran arituko

dira. Helburua gola aurkarien atean sar-

tzea izango da. Horretarako beharrezkoa

izango da taldekide guztiek baloia erdiko

eremuan ukitzea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: 4 x 2 egoeran arituko

dira. Laukotea zelai erditik abiatuko da,

erasoa egiteko. Areako marran bi defen-

datzaileak egongo dira. Horiek gainditu

eta atean gola sartu beharko dute.

Laukote guztiek zortzi eraso burutuko

dituzte. Eraso bakoitza burutzeko, gehie-

nez 15 segundo edukiko dute

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

33 Teknika Jokaldien garapena
20 baloi, petoak, 
txinoak, 3 pika

Antolaketa: Bi taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 3 pika

Deskribapena: Talde bakoitza zelai laurden batean egongo da, eta jokaldiak baloia ate handira

jaurtiz egingo dituzte. 

-Slaloma baloiaz, iskintxoa pikari eta jaurtiketa ate handira

-Baloia sigi-sagan eraman, pika artetik baloia nork bere buruari pasatu eta jaurtiketa ate handira

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 5 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 4 egoeran arituko dira

zelai bakoitzean. Bostgarren laukoteko

kideak komodin-lanetan arituko dira, bakoi-

tza zelai bateko hegaleko eremuan dagoe-

la.

Golak balio izateko, talde bakoitzak bi

hegaletako komodinekin jokatu beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

34 Taktika Baloiari eustea 
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate txiki

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 40 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

karratu barruan. Beste bi taldeetako kide-

ak karratuaren ertzean egongo dira,

bakoitza kartzela moduko batean sartuta

egongo balitz bezala. 

Karratu barruko talde bakoitzak kanpoan

dagoen talde bateko kide guztiak ahalik

eta azkarren atera beharko ditu kartzela-

tik. Horretarako, baloiak eurengana iritsi

beharko du.

Kartzelatik atera ahala falta diren presoak

askatzen lagunduko diote taldeari.

Talde guztiak birritan pasatuko dira rol

bakoitzetik. Presoak azkarren askatzen

dituen taldea izango da irabazlea.

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Baina hegaletan, 1 x 1 egoeran; eta

erdiko eremuan, 3 x 3 egoeran.

Gola sartzeko, taldekide guztiek ukitu

beharko dute baloia. Honek eremu guztie-

tatik pasatu beharko du.

Partidak gehienez bi minutuko iraupena

izango du. Gol bakoitzaren ostean, gola

jaso duen taldea kanporatu eta beste bat

sartuko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40m x 30mko bi zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 5 x 3 egoeran arituko dira.

Baloia galtzen den momentuan, erasoan

dabilen taldea bost kidekoa izatetik hiru

kidekoa izatera pasatuko da. Defentsak

baloia berreskuratzen duenean, kanpoan

dauden bi jokalariak erasoa egitera sartu-

ko dira. Helburua beste zelaiko ate txikian

gola sartzea izango da. Guztiek guztien

aurka jokatuko dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 40 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

karratu barruan. Talde bakoitzak beste

bost jokalari edukiko ditu karratu kanpoan,

komodin bezala. Ahalik eta azkarren egin

beharko dituzte 50 pase.

Talde bakoitza bi aldiz pasatuko da erdiko

roletik

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

35 Teknika Jokaldien garapena
20 baloi, petoak, 

4 hesi, 2 pika, txinoak

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, 4 hesi, 2 pika, txinoak

Deskribapena: Kide bakoitza posta bate-

an egongo da. Erdiraketak eta erremateak

burutuko dituzte:

-1. posta: saltoak, baloia pasatu lauga-

rrenari, pika inguratu, eta errematea

lehenengo zutoin parera

-4. posta: lehenengoak emandako

pasea ateari bizkarra emanez eta lehen

ukituan bigarenari itzuli, pika inguratu,

eta errematea bigarren zutoin parera  

-2. posta: laugarrenaren paseari kontrol

egokiaz erantzun, hirugarrenari pase

aurreratua eman, eta horren atzetik

korrika joanez hegalera zabaldu

-3. posta: bigarrenak emandako baloia

aurrerantz gidatu, bigarrenari hegalera

pasatu eta errematea penalti-puntu alde-

ra 

�

�

�

�

�



113BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan  

Eremua: 30 m x 40 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola aurkarien atean sartu beharko

da, baina horretarako derrigorrezkoa izan-

go da talde bakoitzak etenik gabeko lau

pase ematea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 50 m x 30 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Zelaiaren ondoko marra bakoitzean

jokalari bat ipiniko da. Puntua baloia

ondoko marretako bi jokalarien eskuetara

iristen denean eskuratuko da.  

Talde bakoitzak bi partida jokatuko ditu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan  

Eremua: 50 m x 30 m

Denbora: 8 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

lauki barruan. Beste talde bat egongo da

laukitik kanpo, komodin-lanetan.

Puntua lauki barruan lau pase jarraian eta

laukitik kanpo hiru pase jarraian ematen

badira, lortuko da. Ezin izango da laukitik

atera barruan lau pase eman arte

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hiru taldetan 

Eremua: 30 m x 20 mko zelaia, 10 m x 20 mko hiru eremu horizontaletan banatuta

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bi talde arituko dira elkarren aurka. Eremu bakoitzean 2 x 2 egoera emango da.

Helburua baloia aurkarien atean sartzea izango da. Horretarako, baloiak eremu guztietatik pasa

beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hiru taldetan 

Eremua: 30 m x 20 m

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 10 baloi, txinoak

Deskribapena: Mahai-futbolearen antzeko jokoa egingo dute, baina jokalariak horizontalki baino

ezin izango dira mugitu. 

Lerro bakoitzean taldeko bi jokalari egongo dira, eta talde bateko jokalari-lerroa beste taldeko joka-

lariek inguratuta egongo da.

Guztiek guztien aurka jokatuko dute

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

36 Taktika Baloiaren progresioa 20 baloi, petoak, txinoak
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hiru taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu barruan bi talde

arituko dira elkarren aurka. Hirugarren tal-

deko lau jokalari ondoko bi marretan

egongo dira sakabanatuta; eta beste biak,

karratu barruan, komodin bezala. Gola

lortzeko, baloiak ondoko bi marretako

jokalariak ukitu behar ditu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hiru taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bi talde elkarren aurka ari-

tuko dira. Gola aurkarien atean sartu

beharko da, baina horretarako taldekide

guztiek aurkarien zelaian egon beharko

dute. Partidak gehienez bi minutuko iraupe-

na izango du. Gol bakoitzaren ostean, gola

jaso duen taldea kanpora joan eta bestea

sartuko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

37 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, 6 ate txiki,

10 kono, txinoak, 8 pika
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: 20 m x 10 mko bost zelai

Denbora: 9 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, 6 ate txiki, 10 kono,

txinoak

Deskribapena: Zelai bakoitzean 2 x 2

egoeran arituko dira. Zelaitxo bakoitzean

gola modu ezberdinetan lortuko da:

-1. zelaia: lau ate txiki

-2. zelaia: bi ate txiki

-3. zelaia: zelaian zabaldutako konoak

bota

-4. zelaia: baloiarekin marra gainditu

-5. zelaia: ondoko marrako konoak bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 minutuko lana/45 segundoko

atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, 8 pika, txinoak, kono-

ak, ate txikia

Deskribapena: Posta bakoitzean bi biko-

te jarri, ondoko zirkuitua burutzeko:

-Skiping-a piken artetik, eta jaurtiketa

ate txikira 

-Saltoak, eta bikotearen paseari buruz

erantzun

-Oinkadak zeharka, eta ate handiko

langa jo

-Defentsa atzeraka, eta bikotearen

paseari buruz erantzun

-Slaloma baloiarekin, eta konoari emate-

ra

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Batak besteari baloia eskuz pasatu, eta besteak modu hauetan erantzun:

-Bi oinen barruko aldeaz

-Buruz 

-Bularrez kontrolatu eta hankaz pasatu

-Izterrez kontrolatu eta hankaz pasatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

38 Teknika Defentsa-teknika 20 baloi, petoak, txinoak

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 8 m x 8 mko bost karratu, elka-

rren ondoan

Denbora: 2 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Lau karratutan 3 x 1 ego-

eran arituko dira. Bostgarrenean hiru era-

sotzaile defendatzaile baten zain kokatu-

ko dira. 3 x 1 egoerako karratu bakoitze-

an, baloia galtzen duen erasotzailea hiru

pertsonak osatutako karratura joango da,

defentsa-lana betetzera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 8 m x 8 mko bost karratu

Denbora: 4 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 1 egoeran arituko

dira. Defendatzaileek bi minutuan ahalik

eta baloi gehien lapurtu beharko dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Hiru jokalari zelai-erdian kokatuko dira; eta bestea, area handiko marran. 3 x 1 ego-

eran, erasotzaileek gola ate handian sartzea lortu beharko dute

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Erdiko lerroa erabiliko da,

zelaia bereizteko. 2-3 sisteman jokatuko

dute, eta jokalariak ezin izango dira euren

eremutik atera. Defentsa 3 x 2 egoeran

arituko da beti, beraz, kontu handiz ibiliko

da hiru aurrelariengandik babesteko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 30 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Hegaletan bost metro

zabalerako bi eremu bertikal ezarriko dira.

Horietako bakoitzean komodin bat egongo

da. Gola komodinen erdiraketatik etorri

beharko da. Gola sartzen duen taldeak

jarriko du martxan baloia

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

39 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, txinoak, 6 ate
txiki, 16 pika, 2 hesi, konoak

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 45 segundoko lana / 30 segundoko

atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, saltoentzako 2 hesi, 8 uztai,

konoak, pikak

Deskribapena: 10 posta hauek osatutako zirkui-

tua burutu:

-Baloia burura pasatu eta salto eginez eran-

tzun

-Baloia eskuz pasatu eta eskuineko oinaren

barruko aldeaz erantzun

-Baloia eskuz pasatu eta ezkerreko oinaren

barruko aldeaz erantzun

-Bi salto eta bestearen paseari buruz erantzun

-Slaloma, baloia aurrerantz eramanez

-Slaloma, baloia atzerantz eramanez eta hori

zapalduz

-Baloia, sigi-sagan eraman 

-Saltoka uztaietatik 

-Skiping-a pika artetik, eta konoari baloiarekin

eman

-Bikoteka. Baloia elkarri pasatu, hori jo eta bi

pauso atzerantz 

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 8 x 2 minutu

Materiala: 5 baloi, 2 ate txiki

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Penalti-puntuaren paretik ahalik

eta puntu gehien lortu beharko dituzte bi

minutuan. Ate handiaren barruan bi ate

txiki egongo dira.

-Ate txikian sartzeak, puntu 1

-Ate txiki nahiz handiko langari emateak,

2 puntu

-Baloia ate handiko langatik gora jaurti-

tzeak, 3 puntu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 20 m x 10 mko bost zelai

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki, 16

pika (ate txikiak egiteko)

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko

dira. Talde guztiek birritan jokatuko dute

elkarren aurka. Bi motatako zelaiak izan-

go dira:

-Lau ate txikikoak

-Bi ate txikikoak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 20 m x 20 mko bi zelai (bakoitza, 10 m x 10 mko lau karratutan banatuta)

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Karratu bakoitzean taldekide bat egongo da, eta bostga-

rren kidea komodin-lanetan arituko da karratu guztietan. 

Guztiek guztien aurka jokatuko dute, eta baloia lau karratuetatik pasatzen denean eskuratuko da

puntua

�

�

�

�

�

Antolaketa: Taldea bi zelaitan banatuta

Eremua: 30 m x 10 mko bi zelai

Denbora: 45 segundoko lana / 30 segundoko atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko dira. Taldekide bakoitza eremu batean egongo da, eta komo-

din bat ere egongo da eremuko.

2 x 1 egoeran arituko dira uneoro. Puntua baloia eremu bakoitzetik birritan pasatzen denean esku-

ratuko da

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

40 Taktika Baloiaren progresioa 20 baloi, petoak, txinoak
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitza txino bate-

an egongo da. Atsedenaldiaren ostean

eskuineko postara mugituko dira.

Burutu beharreko sekuentzia:

-Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu

-Bigarrenak kontrolatu eta hirugarrenari

pasatu

-Hirugarrenak laugarrenarekin hormare-

na egin eta baloia erdiratu

-Beste hiruak errematea egingo dute,

baina bakoitza erremateko eremu ezber-

dinetara joango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua aurkarien atean gola sar-

tzea izango da. Baina zelaiaren erdian

baloia eta jokalariak sartu ezin izango

diren 3 m x 3 mko eremu bat egongo da.

Partidek bi minutuko iraupena izango dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



124
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 8 m x 8 mko bost karratu

Denbora: 8 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 1 egoeran kokatuko dira. Erdian dagoenak bi minutuan ahalik eta baloi gehien

lapurtu beharko du. Bakoitza birritan egongo da defentsan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

41 Teknika  Defentsa-teknika 20 baloi, txinoak

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: 8 m x 8 mko lau karratu

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Hiru karratutan 4 x 2 ego-

eran arituko dira, eta laugarrenean lau

pertsona egongo dira. Baloia galtzen

duen bikotea rolez aldatu eta lau pertso-

nek osatutako karratura mugituko da

defentsa-lanak betetzera

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko ate handi baka-

rreko bi zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 4 egoeran arituko

dira. Bost jokalariko taldeak erasoa egin-

go du ate handira, eta lau laguneko talde-

ak hori defendatu beharko du.  

Guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 50 m x 30 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 10 x 5 egoeran arituko

dira, eta aldiko talde batek hartuko du

atsedena. Baloia galtzen duen taldea

defentsara pasatuko da. Lau minutuan

defentsan ahalik eta gutxien egotea izan-

go da helburua

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitza txino batean egongo da. Atsedenaldiaren ostean eskuineko txinora

mugituko dira.

Burutu beharreko sekuentzia:

-Ezkerreko hegalekoak aurrelariari baloia pasatu

-Honek ukitu bat eman ondoren erdilariari itzuli

-Erdilariak eskuineko hegaleko jokalariari pase aurreratua eman

-Eskuineko hegalekoak baloia erdiratu

-Beste hiruak, bakoitza eremu batean dagoela, errematatu

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

42 Taktika Amaierak 20 baloi, petoak, txinoak
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 20 m x 20 mko eremuan,

5 x 5 egoeran arituko dira. Karratutik

kanpo 5 komodin egongo dira. Talde

batek 5 pase jarraian eman ostean eraso

azkarra egingo du aterantz. Defentsan

dabilen taldeak erasoa ekidin beharko du.

Eraso bakoitzaren ostean aldatuko dira

rolak.

Ea zein taldek lortzen duen gol gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola bost pase eman aurretik esku-

ratu beharko da. Bost pase baino gehiago

ematen badira, beste taldekoek hartuko

dute baloia. Jokalari bakoitzak hiru ukitu

izango ditu.

Partidek bi minutuko iraupena izango

dute. Gol bakoitzaren ostean, gola jaso

duen taldea kanpora joango da, eta beste

bat sartu.

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m (10 m, 20 m eta 10

m zabalerako hiru eremu bertikaletan

banatuta)

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelaia hiru eremu bertika-

letan banatuko da. Erdiko eremuan 4 x 4

egoeran arituko dira. Hegaletako eremu

bakoitzean bi taldeek erabili ahalko duten

komodin bat egongo da.

Golak hegaletako komodinen erdiraketatik

etorri beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Bakarka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, ate txikia, pika 1

Deskribapena: Ondoko zirkuitua:

-Slaloma baloiarekin eta gidatze azkarra

-Baloia sigi-sagan eraman eta jaurtiketa

ate txikira 

-Slaloma baloia atzerantz eramanez eta

iskintxoa pikari

-Gidatze lasaia, gidatze azkarra eta gida-

tze lasaia

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 30 m x 30 m

Denbora: 6 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira karratu barruan. Karratutik kanpo beste talde bat kokatu-

ko da komodin bezala.

Irabazlea 50 pase egiten duena izango da.

Aldiko bi talde ezberdinek hartuko dute parte

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

43 Prestakuntza fisikoa Erresistentzia orokorra 
20 baloi, petoak, txinoak,

pika 1, 6 ate txiki



129BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 30 m x 3 0m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: Bi talde, bata bestearen

aurka. Hirugarren taldea komodin bezala

arituko da. Hiru jokalari zelaitik kanpo

izango dira; eta bi, barruan. Zelaiko sei

ate txikietan gola sartzea izango da hel-

burua. Guztiek ate guztietan sartu ahalko

dute baloia

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Guztiak 8 postetan banatuta

Eremua: Area handia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Burutu beharreko sekuen-

tzia bi aldeetatik izango da  berdina:

-Lehenengoak hirugarrenari baloia pasatu

(zortzigarrenak seigarrenari) 

-Hirugarrenak bigarrenari baloia parez

pare  utzi (seigarrenak zazpigarrenari)

-Bigarrenak laugarrenari baloia pasatu

(zazpigarrenak bostgarrenari)

-Laugarrenak atera jaurti (bostgarrenak)

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Area handia

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Ate handi batean, 3 x 3 egoeran arituko dira. Bi minutuan ahalik eta gol gehien

sartu beharko da. Golak balio izateko, baloia area handitik atera beharko da behin.

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

44 Teknika Jokaldien amaiera
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 uztai, 6 ate txiki
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 30 m x 20 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko dira

hiru zelaietan. Zelai bakoitza ezberdina

izango da. Guztiak guztien aurka arituko

dira zelai guztietan. Taldeak lau pase

eman aurretik eskuratu beharko du gola.

-1. zelaia: bi ate handi

-2. zelaia: bi ate txiki

-3. zelaia: lau ate txiki

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: Area handia

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 3 baloi, 4 uztai

Deskribapena: Penalti-puntutik ahalik eta

jaurtiketa gehien egingo dute bi minutuan.

Aldiko hirukote batek hartuko du parte.

Bakoitzak baloi bat izango du. Heburua

atean zintzilik dauden uztaietatik baloia

sartzea izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitza ate txiki

batetik bost metroko distantziara kokatuko

da. Talde bakoitza baloi batekin arituko

da, ea zenbat aldiz ematen dioten langari

bost minutuan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitza ate txiki

batetik 10 mko distantziara kokatuko da.

Talde bakoitza baloi batekin arituko da, ea

zenbat gol sartzen duten bost minutuan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

45 Teknika Jokaldien amaiera
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate txiki
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 12 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak jokalari bakoi-

tzari area ertzera hiru pase emateko agin-

duko dio. Talde bakoitzak jaurtiketa bidez

ea zenbat gol lortzen duen ate handian

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 6 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

zelai bakoitzean. Guztiek bi zelaietan

jokatuko dute elkarren aurka. Golak balio

izateko, taldekide guztiek ukitu beharko

dute baloia. Guztira gol gehien sartzen

duen taldea izango da irabazlea.

-1. zelaia: bi ate handirekin

-2. zelaia: lau ate txikirekin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 12 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak taldekide bakoi-

tzari hiru baloi botako dizkio burura.

Taldeak baloia ea zenbat aldiz buruz sar-

tzen duen ate handian

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

�

�

�

�

�

Antolaketa: Seikoteka 

Eremua: 12 m x 12 mko hiru karratu

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 2 egoeran arituko dira

eremu bakoitzean. Defendatzaileek ahalik

eta baloi gehien lapurtu beharko dute hiru

minutuan.

Bikote bakoitza birritan egongo da defen-

tsan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bederatzinaka 

Eremua: 16 m x 7 mko bi zelai

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 6 x 3 egoeran arituko dira.

Lauki barruan, 3 x 3 egoeran arituko dira

eta beste hiru erasotzaileak karratuaren

ertzetan ezarriko dira. Bi minutuan ahalik

eta baloi gehien lapurtu beharko da. Hiru-

kote bakoitza birritan egongo da defentsan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

46 Taktika Defentsa-taktika
20 baloi, petoak, 

txinoak, 6 ate txiki

Antolaketa: Hirukoteka, zelai bakoitzean

3 hirukote

Eremua: 16 m x 7 mko bi zelai, (7 m x 

7 m; 2 m x 7 m; 7 m x 7 mko hiru laukitan

banatuta)

Denbora: 2 x 8 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 7 m x 7 mko karratu bate-

an, 3 x 2 egoeran arituko dira. Erdian, 

2 m x 7 mko ermu batean, hirugarren

defendatzailea egongo da. Eta 7 m x 

7 mko beste ertzean, erasoan ibiliko den

beste hirukotea. Bi ertzetako karratuetako

hirukoteek euren artean joka dezakete

baloia, baina defendatzaileek oztopak jarri

beharko dizkiete. Defendatzaile batek beti

egon beharko du erdiko laukian.

Baloia galtzen duen hirukoteak defentsa-

lana egingo du
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira. Zelaitik kanpo beste hirukote bat

egongo da komodin bezala.

Talde batek erasoa egingo du ate handira;

eta besteek, hiru ate txikietara.

Guztiek guztien aurka jokatuko dute birri-

tan, zelai ezberdinean aldiko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: baloi 1

Deskribapena: Talde bateko kideek elka-

rri pasatuko diote baloia. Baloia daukana

ezin izango da mugitu. Helburua beste

taldeko guztiak baloiarekin ukitzea izango

da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitza karratuaren erpin batean egongo da, ate txikien atzean. Bakoitzak

zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori dutenek baloi bat hartuko dute

karratu erditik. Baloia ate txikian sartu beharko dute. 

Aldaketak: baloia gure atean sartu ordez, beste ateetako batean sartu

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

47 Prestakuntza fisikoa Abiadura 
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 uztai, 4 ate txiki

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, 4 uztai

Deskribapena: Guztiak area handiko ma-

rran egongo dira. Taldekide bakoitzak zen-

baki bat izango du. Entrenatzaileak zenbaki

bat esan eta hori dutenek hainbat lasterke-

ta egingo dute zelai erdiko marrara arte:

-Konoaren inguruan

-Slaloma

-Baloia uztai barruan utzi
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 25 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 3 ate txiki

Deskribapena: 3 x 2 egoeran arituko

dira. Laukiaren albo batean hiru ate txiki

kokatuko dira, eta erasoa horietara egin

beharko du hirukoteak. Erasotzaileek 20

segundoko bi saialdi izango dituzte.

Guztiek guztien aurka jokatuko dute birri-

tan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitza txino bate-

an egongo da. 3 x 1 egoerako erasoak

burutuko dira. Jokaldi bakoitzaren ostean,

bertan parte hartu duten jokalariak esku-

mako postara mugituko dira.

Eraso bakoitza 20 segundo  baino tarte

laburragoan burutuko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 20 m x 20 mko bi zelai

Denbora: 9 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: Zelai bakoitzean hiru hirukote egongo dira. 3 x 3 egoeran arituko dira, eta komodin

bat egongo da erasoan dabilen hirukoteari laguntzeko.

Helburua lau ertzeetan egongo diren ate txikietan golak sartzea izango da.

Guztiek egingo dute komodinarena

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

48 Taktika Defentsa-taktika
20 baloi, petoak, 

txinoak, 8 ate txiki
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelai bakoitza bitan bana-

tuko da. Defentsa-eremuan bi kide koka-

tuko dira; eta eraso-eremuan, hiru. Zelai-

erdi bakoitzean 3 x 2 egoerak bilatuko

dira, eta jokalari bakoitza ezin izango da

bere zelaitik atera. Guztiek guztien aurka

jokatuko dute birritan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Talde bakoitza txino bate-

an egongo da. Ezkerreko hegalekoak

erdikoari pasatuko dio baloia; eta erdiko-

ak, eskuineko hegalekoari. Honek baloia

aurrerantz gidatuko du eta erdiratu egingo

du, bi hauek erasotzeko. Area ertzean

zegoenak defentsa-lana egingo du

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, 4 kono

Deskribapena: Talde guztiak areako

marran izango dira. Taldekide bakoitzak

zenbaki bat izango du. Entrenatzaileak

zenbaki bat esan eta hori dutenek sigi-

sagan eramango dute baloia. Zelai-erdian

egongo den konoaren inguruan buelta

eman, eta sigi-sagan itzuli

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: Baloi 1, 10 kono, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Erasoan dabilen taldeak zelaian

zehar zabaldutako 10 konoak ahalik eta

azkarren bota beharko ditu.

Guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 15 m x 15 mko bi karratu

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 2 egoeran arituko dira. Erasoan dabiltzanek ahalik eta pase gehien egin behar-

ko dute bi minutuan. Bi defendatzaileek oztopoak jarri beharko dizkiete. Pertsona bakoitza birritan

egongo da defendatzaile-lanetan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

49 Prestakuntza fisikoa Abiadura 
20 baloi, petoak, 
10 kono, txinoak
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua aurkarien atean gola sar-

tzea izango da. Zelaia hiru eremu hori-

zontaletan egongo da banatuta, eta talde

bakoitzak ezin izango du eremu bakoitze-

an hiru pase baino gehiago eman.

Jokalari bakoitzak gehienez hiru ukitu

izango ditu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelai-erdian zirkunferentzia osatuko da eta bertan 3 x 2 egoeran arituko dira.

Defendatzaileek hirugarren baloia lapurtuz gero, azkar-azkar pasatuko diote zelai-erdiko hegal

batean dagoen beste kideari. Kontraeraso azkarra egingo dute aterantz. Erasoan zebilen hirukote-

ak defentsa-lana beteko du

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

50 Taktika Amaierak  
20 baloi, petoak, 
txinoak, 6 pika



Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 pika

Deskribapena: Burutu beharreko sekuen-

tzia:

-Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu

-Bigarrenak hirugarrenari pase aurreratua

eman

-Hirugarrenak pika artean slaloma egin

eta erdiraketa

-Lehenengoak eta bigarrenak errematea

egingo dute: bata aurreko pikatik bigarren

zutoinera mugituz; eta bestea atzeko

pikatik lehenengo zutoinera

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bi talde elkarren aurka

arituko dira eta hiru minutuan ate handian

gol gehien lortzen duen taldea irabazlea

izango da. Baloia hartu orduko eraso

azkarrak egin beharko dira.

Beste bi taldeak baloiak jasotzen ibiliko

dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu barruan 3 x 3

egoeran arituko dira. Talde bakoitzak ate

txiki bati egin beharko dio erasoa eta ate

horren albo bakoitzean komodin bat izan-

go du. Gola komodinaren pasearen bidez

lortu beharko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



144
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 8 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika, 4 ate

handi, 4 kono

Deskribapena: Talde bakoitza posta

batean kokatuko da. Bakoitzean, ahalik

eta puntu gehien lortzea izango da helbu-

rua. Birritan pasatuko dira posta bakoitze-

tik.

-1. posta: penaltiak bota. Zutoin eta

zutoinetik metro batera kokatutako pika

artetik ea zenbat jaurtiketa sartzen

duten

-2. posta: kornerrak atera eta botea

eman aurretik, ea zenbat erremate buru-

tzen duten atera

-3. posta: alboko saketik ea zenbat kono

jaurtitzen duten lehengo botea eman

baino lehen

-4. posta: area kanpotik ea zenbat jaurti-

keta egiten duten langara

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

51 Estrategia Eraso-estrategia
20 baloi, petoak, txinoak, 

2 pika, 4 ate handi, 8 kono
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 kono

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira, eta helburua aurkarien atean gola

sartzea izango da. Zelaian zehar konoak

egongo dira. Hauek ukitzen badituzte,

jokoa gelditu eta bertatik estrategia-jokaldi

bat egingo dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 kono

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira, eta helburua aurkarien atean gola

sartzea izango da. Zelaian zehar konoak

egongo dira, eta hauek ukitzen badituzte,

baloia beste taldeak eskuratuko du. Beste

taldeak jokaldi baratz baten bidez jarriko

du baloia mugimenduan

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 10 m x 10 mko bi zelai, bakoitza

lau karratu berdinetan banatuta

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: 1 x 1 egoeran arituko dira

karratu bakoitzean, eta talde bakoitzak

komodin bat edukiko du. Karratu bakoitze-

an ate txiki bat egongo da eta bertan

karratuko kideek baino ezin izango dute

gola sartu

�

�

�

�

�
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II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 20 m x 20 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 10 kono

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Helburua zelaian zehar dauden 10 konoak ahalik eta

azkarren botatzea da. Defentsan dabilen taldeak hori saihestu beharko du

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.42.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.1 mesozikloa
(urtarrila)

2.2 mesozikloa
(otsaila)

2.3 mesozikloa
(martxoa)

2. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

52 Taktika 
Eraso-taktikaren elementu

guztien nahasketa
20 baloi, petoak, txinoak, 

10 kono, 8 ate txiki



147BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

II. MAKROZIKLOA: JARDUERA ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Zelaiaren lau ertzetan beste talde

bateko kideak ezarriko dira, eta bosgarren

kidea, zelai barruan. Hauek guztiak komo-

dinak izango dira.

Talde guztiak guztien aurka arituko dira

birritan. Gola beste atean lortu beharko

da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m (zelaia 3 eremu

horizontaletan banatuta)

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Defentsa-eremuan  gehienez bi ukitu

izango dituzte; erdiko eremuan, lau; eta

eraso-eremuan, nahi beste. 

Gola aurkako taldearen atean sartu

beharko da. Talde guztiak guztien aurka

arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea





3. Makrozikloa
Lehiaketa-jarduerak
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Hemen azaltzen ditugun ariketak adibideak baino ez dira. Entrenatzaile bakoitzak horiek
edo beste batzuk jorra ditzake jokalariekin, gustu eta asmoen arabera.

Beroketa

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 4 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Baloia elkarri pasatu:

-Lekutik mugitu gabe

-Zelaitik mugituz

-Pase laburrak

-Pase luzeak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 3 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: Bata bestearen parean

jarriko dira. Batak besteari eskuz pasatuta-

ko baloiari modu ezberdinetan erantzun:

-10 aldiz eskuineko oinaren barruko alde-

az

-10 aldiz ezkerreko oinaren barruko alde-

az

-10 aldiz baloia bularrez kontrolatu

-10 burukada salto egin gabe

-10 burukada salto eginez

Batek ariketak egiten dituenean, bestea-

ren txanda izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Borobilean

Eremua: 10 m x 10 m

Denbora: 4 minutu

Materiala: 20 baloi, 15 uztai

Deskribapena: 15-20 segundo inguruan

ondoko luzaketak egin

�

�

�

�

�



151BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

53 Teknika Jokaldien garapena 
20 baloi, petoak, 

txinoak, 2 ate txiki

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Erdiraketa eta erremateen

sekuentziak :

-Lehenengoak slaloma baloiarekin, biga-

rrenari pasatu eta hirugarrenaren atzetik

korrika joan

-Bigarrenak hirugarrenarekin jokatu

-Hirugarrenak bigarrenari itzuli

-Bigarrenak lehenengoari baloia hegale-

ra zabaldu

-Lehenengoak erdiraketa egin

-Bigarrenak eta hirugarrenak erremateak

egin 

Ariketak alde batetik egin; eta ondoren,

beste aldetik

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: Area handia

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 6 baloi, txinoak, 2 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitzak bi minu-

tuan ahalik eta gol gehien sartu beharko

du ate txikian. Jaurtiketa zazpi metrotik

burutuko da, eta horren aurretik bost

metroko slaloma egin beharko da, eta

baloia bost metroan sigi-sagan eraman. 

Bi hirukote lehiatuko dira aldi berean

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai (5 m, 

20 m, eta 5 mko hiru eremu horizontale-

tan banatuta)

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira. Golak balio izateko, erdiko eremuan

gutxienez lau pase eman beharko dituzte.

Guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Hirukotea zortziak edo

“trentzak” osatuz mugituko da, zelai-erdi-

tik area ertzeraino baloia elkarri pasatzen

diotela. Area ertzera iritsi eta baloia dau-

kanak jaurtiketa burutuko du. Ea zein

hirukotek lortzen duen gol gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 15 mko aldeak dituen bi triange-

lu aldekide

Denbora: 2 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko dira

triangelu barruan, eta kanpoan hiru komo-

din egongo dira. Baloia daukan taldeak 10

paseko sekuentziak egitea izango da hel-

burua. Komodinek beti erdikoei pasatu

beharko diete baloia.

Aldaketa: ukituak mugatu. Barrukoek,

hiru; eta komodinek, bi

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 20 m x 20 mko bi karratu

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 6 x 3 egoeran arituko dira. Lau jokalari karratuaren alde bakoitzean kokatuko dira;

eta beste biak, karratu barruan. Guztira 10 baloi aterako dira, eta defentsek 10 baloiak lapurtzeko

behar duten denbora neurtuko da. Talde bakoitzak birritan burutuko du defentsaren rola

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 20 m x 20 mko bi karratu

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu bakoitzean hiru

hirukote egongo dira. 6 x 3 egoeran aritu-

ko dira. Kide bakoitzak gehienez hiru

ukitu izango ditu, eta erasoan dabiltzan

sei jokalariek 10 paseko sekuentziak egi-

tea izango da helburua. Talde bakoitza

birritan egongo da defentsan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

54 Taktika 
Eraso-taktika: 
baloiari eustea

20 baloi, petoak, 
txinoak, 6 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 12 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua baloia ate barrura sartzea

izango da. Horretarako, talde bakoitzak

lau ate txiki izango ditu: bi, aurkako zelai-

ko ondoko marran; eta bi, zelai-erdian.

Baloia aurrera eta atzera eraman beharko

dute, eten barik

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



155BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 30 m x 30 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du atsedena. 10 x 5 egoeran arituko dira.

Defendatzaileak baloia lapurtu eta elkarri

hiru pase eman beharko dizkiote, defen-

tsaren roletik askatzeko. Hori lortzen dute-

nean, baloia galdu duen kidearen taldeak

pasatuko da defendatzera.

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 4 x 3 minutu

Materiala: 5 baloi, txinoak

Deskribapena: Hegaletan bi taldeetako

kideak kokatuko dira; eta erdian, hiruga-

rren taldeko defendatzaileak. Erdiko joka-

lariek hiru minutuan ertzetako jokalariek

emandako ahalik eta pase gehien moztu

beharko dute. Ea zein taldek lapurtzen

duen baloi gehien

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

55 Teknika Defentsa-teknika 
20 baloi, petoak, 

txinoak, 8 ate txiki

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 30 m x 30 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko du atsedena. 10 x 5 egoeran arituko dira. Erasoan dabil-

tzan bi taldeek, bost pase eman ostean, zelai ertzeetan dauden zortzi ate txikietako edozeinetan

sartu ahalko dute gola. Jokalari bakoitzak gehienez hiru ukitu izango ditu. Defendatzaileek golak

sartzea ekidin beharko dute. Talde guztiak pasatuko dira defendatzailearen roletik. Gol gutxien jaso-

tzen duen taldea izango da irabazlea

�

�

�

�

�



156
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Aurkarien atean gola sartzea izango

da helburua. Talde bakoitzak ezin izango

du bere zelaian bi jokalari baino gehiago

eduki. Beraz, baloia beste zelaian lapur-

tzea lortu beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK



158
BENJAMIN ETA AURREBENJAMINEN FUTBOL ENTRENAMENDUAREN URTEKO PLANGINTZA

III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 20 m x 20 mko bi karratu

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu bakoitzean 6 x 3 egoeran arituko dira. Lau jokalari alboetan kokatuko dira;

eta beste biak, barruan. Helburua baloia alboetako lau jokalariengana iristea izango da, atzelariek

hori lapurtu gabe. Hirukote bakoitzak birritan beteko du defentsaren rola

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 12 m x 5 mko bi lauki (bakoitza 5 m, 2 m eta 5 mko hiru eremutan banatuta)

Denbora: 2 x 7 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Hegaletako 5 m x 5 mko eremu bakoitzean hirukote bat kokatuko da. Horietako

batean defentsa-lana beteko duen hirukoteko bi lagun egongo dira; eta hirugarrena, erdiko 2 m x 5

mko eremuan. Erasotzaileek baloia alde batetik bestera pasatu beharko diote elkarri, defendatzaile-

ek hori ukitu barik.  Horretarako, gutxienez hiru pase eman beharko dituzte euren karratu barruan.

Baloia aldez aldatzen denean, bi atzelari beste hegaleko karratura mugituko dira. Baloia lapurtzen

den bakoitzean aldatuko da rolez

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

56 Taktika  
Eraso-taktika: 

orientazio-aldaketak
20 baloi, petoak, txinoak
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 50 m x 30 m (5 m, 40 m eta 5

mko hiru eremu bertikaletan banatuta)

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

40 m x 30 mko eremuan. Talde bakoitzak

komodin bat edukiko du beste zelaiko

hegaletako eremu bakoitzean, eta hauek

beste zelaian baino ezin izango dute

parte hartu. Golak balio izateko, derrigo-

rrezkoa izango da bi komodinekin joka-

tzea. Guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zelaiaren erdian 10 m x 5

mko eremu debekatua egongo da. Baloia

eta jokalariak ezin izango dira bertatik

pasatu. Alboetako bideren bat itxita bada-

go, beste aldera aldatu eta bertatik jarrai-

tu beharko da. Helburua orientazio-alda-

ketak egitea da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Bostkoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Txinoak horizontalki eta bata bestetik zazpi metrora kokatuko dira. Txino bakoitze-

an jokalari bat egongo da; eta baloia dagoen ertzean, bi jokalari. Lehenengoa baloiarekin atera,

bigarrenarekin hormarena egin ostean, hirugarrenarekin ere egingo du hormarena, eta baloia lau-

garrenari pasatuko dio. Horrek hirugarrenarekin egingo du hormarena, gero bigarrenarekin, eta

baloia bosgarrenari pasatuko dio. Ondoren, posta txandakatuko dute guztiek

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bostkoteka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Txinoak horizontalki eta bata bestetik zazpi metrora kokatuko dira. Txino bakoitzean

jokalari bat egongo da; eta baloia dagoen ertzean, bi jokalari. Lehenengoa baloiarekin aterako da,

bigarrenarekin egingo du hormarena eta baloia laugarrenari pasatuko dio. Honek horma egingo du

hirugarrenarekin eta baloia bosgarrenari pasatuko dio. Ondoren, posta txandakatuko dute guztiek

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

57 Teknika Jokaldien garapena 20 baloi, petoak, txinoak
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Laukoteka 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4 x 4 egoeran arituko dira, eta beste laukote bat komodin-lanetan ibiliko da (bi joka-

lari, zelaitik kanpo; eta beste biak, barruan). Golak balio izateko, kanpoko komodin biek baloia ukitu

beharko dute. Pertsona bakoitzak gehienez hiru ukitu izango ditu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bostkoteka  

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 4 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Zelaiaren ondoko marra bakoitzean zain dauden bi tal-

deetako jokalari bat egongo da. Helburua bi ondoko marretako jokalariei baloia iristea da.

Horretarako, baloiak leku batetik bestera ibili beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Burutu beharreko sekuentzia:

-Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu

-Bigarrenak hirugarren eta laugarrenarekin

hormarena egin, eta atera jaurti 

Ondoren, hurrengo postara mugituko dira

jokalariak. Ea zein laukotek sartzen duen

gol gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 10 m x 10 mko bi karratu

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu bakoitzean, 6 x 3

egoeran arituko dira. Erasoan dabiltzane-

tako lau jokalari karratutik kanpo kokatuko

dira; eta beste bi, barruan. Defentsan dabi-

len hirukoteak bi minutuan ahalik eta baloi

gehien lapurtu beharko du. Hirukote bakoi-

tzak birritan beteko du defentsaren rola.

Aldaketa: ukitu-kopurua mugatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 7 m x 7 mko bi karratu

Denbora: 6 x 2 min

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu bakoitzean hiru

hirukote egongo dira, 6 x 3 egoeran.

Hirukote bakoitzak bi minutuan ea zenbat

baloi lapurtzen duen. Hirukote bakoitzak

birritan beteko du defentsaren rola

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira eta komodin bat egongo da. Azken honek erasoan dabi-

len taldeari lagunduko dio. Talde batek ate handia eraso beharko du; eta besteak zelaiaren zabale-

ran zehar jarriko diren hiru ate txiki. Beraz, talde batek jokalariak barreiatuta daudela defendituko

du; eta besteak, jokalariak elkartuta daudela. Guztiak guztien aurka arituko dira bi noranzkoan

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

58 Taktika 
Defentsa-taktika: defentsa

elkartzea eta presioa
20 baloi, petoak, 

txinoak, 6 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua gola beste atean sartzea

izango da. Baina horretarako, taldekide

guztiek beste zelaian egon beharko dute.

Ondoren, beste zelaitik ekingo diote pre-

sioari

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola beste atean sartu beharko da.

Baina aurkariak euren zelaira baloiarekin

sartzen direnean, ezin izango dute defen-

datu. Hori bai, zelai-erdia gainditu ostean

hiru pase eta hiru ukitu izango dituzte

gola sartzeko.

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Guztiak 8 postetan banatuta

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Areatik kanpo, 5 m x 5

mko bi karratu osatuko dira. Jokalariak

karratuen erpinetan kokatuko dira.

Lehenik karratu batekoek burutuko dute

jaurtiketa-sekuentzia; ondoren, bestekoek.

-Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu

-Bigarrenak hori kontrolatu eta laugarre-

nari pasatu 

-Laugarrenak hirugarrenari baloia zabal-

du eta hirugarrenak hori jaurti 

Jokalariak karratuko hurrengo postara

mugituko dira beti. 10 minutu ostean,

beste karratura pasatu

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

59 Teknika Jokaldien amaiera
20 baloi, petoak, txinoak, 

2 pika, 2 ate txiki



Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Talde batek bi ate txiki erasoko ditu;

eta besteak, ate handia. Ate handia era-

sotzen duenak debekatuta izango du

baloia atetik zortzi metro baino gertuago-

tik gola sartzea. Jokalari bakoitzak gehie-

nez hiru ukitu izango ditu, eta gola bost

pase eman aurretik lortu beharko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak ate ondotik

eskuz egingo ditu paseak, eta jokalariek

horiek buruz errematatuko dituzte area

txikiko marraren ingurutik. Jokalari bakoi-

tzak hiru erremate burutuko ditu. Gol

gehien lortzen duen taldea irabazlea izan-

go da

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 2 pika

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak ate ondotik eman-

dako paseak errematatuko dituzte areaz

kanpotik. Jokalari bakoitzak hiru erremate

burutuko ditu. Golak balio izateko, baloia

zutoin eta horretarik metro batera dagoen

pika artetik sartu beharko da. Gol gehien

lortzen duen taldea irabazlea izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 2 pika

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak ate ondotik eman-

dako paseak errematatuko dituzte penalti-

puntutik. Jokalari bakoitzak hiru erremate

burutuko ditu. Golak balio izateko, baloia

zutoin eta horretatik metro batera dagoen

pika artetik sartu beharko da. Gol gehien

lortzen duen taldea irabazlea izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 7 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Atetik 40 metrora, 4 x 4 egoerako errondoan arituko dira. Defentsak baloia lapur-

tzen duenean, kontraerasoa burutuko dute atera. Erasoan zebiltzanek hori eragotzi beharko dute.

Aldaketak: defentsa-lana bi lagunek bakarrik betetzea, kontraerasoko ukitu eta pase-kopurua muga-

tzea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Erdiraketak eta erremate-

ak burutuko dituzte. Hiru lagunek erasoa

egingo dute; eta batek, defentsa.

Eskuineko hegalekoak burutuko du erdira-

keta, eta atzelariak atzerantz mugitu

beharko du, defentsa-lana betetzeko

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

60 Taktika 
Defentsa-taktika: atzeraldia

eta laguntza-sistema
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m, lau eremu bertikale-

tan banatuta

Denbora: 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira.

Erasoa nahi bezala burutuko dute. Baina

defentsa-lana betetzeko, 4-1 sisteman

kokatuko dira. Horretarako, zelaian irudika-

tutako eremu bertikalak hartuko dituzte

erreferentziatzat. Aurkarien bi ate txikietako

edozeinetan sartu ahalko da gola

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola beste atean sartu beharko

dute, baina aurkariak euren zelaira baloia-

rekin sartzen badira, une horretan daude-

nek baino ezin izango dute eraso hori eki-

din. Erasoa amaitu orduko euren zelaira

azkar mugitzean egongo da gakoa

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hiru taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Zelai-erditik bi lagun irten-

go dira, aterantz baloia elkarri pasatuz.

Area ertzean egongo den hirugarren joka-

lariak erasoa ekidin beharko du.

Aldaketa: erasoan dabiltzanei ukitu-kopu-

rua mugatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 5 m x 5 mko bost karratu

Denbora: 4 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Karratu bakoitzean lauko-

te bat egongo da, 3 x 1 egoeran.

Defentsa-lanean dabilen kideak ahalik eta

baloi gehien lapurtu beharko du bi minu-

tuan. Baloi gehien lapurtzen duena ira-

bazlea izango da. 

Aldaketa: erasoan dabiltzanei ukitu-kopu-

rua mugatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Zelai-erditik hiru lagun irtengo dira, aterantz baloia elkarri pasatuz. Area ertzean

egongo den laugarren jokalariak erasoa ekidin beharko du.

Aldaketa: erasoan dabiltzanei ukitu-kopurua mugatu

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

61 Teknika  Defentsa-teknika
20 baloi, petoak, 

txinoak, 8 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 5 x 2 min. 30 segundo

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: 4 x 4 egoeran arituko

dira. Talde biak zelaian zehar zabaldutako

zortzi ateetan sartu ahalko dute gola. Lau

defentsen artean zortzi ateak defendatu

beharko dituzte. Gola sartzeko, talde

bakoitzak lau pase eman beharko ditu.

Aldaketa: ukituak mugatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Laukoteka

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 10 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 4 x 3 egoeran arituko

dira. Erasotzaileek euren artean lau pase

eman ostean, lau ateetako edozeinean

sartu ahalko dute gola. Hiru defendatzai-

leek lau ateak defendatu beharko dituzte.

Erasoan dabilen taldeak lau erasoaldi

edukiko ditu. Ondoren, beste bi taldek

burutuko dute jarduera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 20 baloi, txinoak

Denbora: 2 x 7 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: 6 x 3 egoeran arituko dira karratu bakoitzean: lau jokalari, karratutik kanpo; eta bi, ba-

rruan. Barruko eta kanpoko jokalariek elkarrekin jokatzen duten bakoitzean, euren postuak trukatuko

dituzte. Erdikoek baloia lapurtzen duten bakoitzean, aldatuko dira rolak. Aldaketa: ukitu-kopurua mugatu

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

62 Taktika
Eraso-taktika: 

kokapenak elkartrukatzea 
20 baloi, petoak, txinoak
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Normalean jokatzen duten lekua utzi

eta beste postu batean arituko dira: aurre-

lariak atzelari bezala, erdilariak aurrelari

bezala ...

Guztiak guztien aurka arituko dira. Gola

jasotzen duen taldea kalera joango da eta

beste bat sartuko da jokatzera. Bi minu-

tuan golik sartzen ez bada, bi taldeak

kalera joango dira, eta beste biak sartuko

dira jokatzera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m (zelaia 5 m x 5 mko

karratuetan banatuta)

Denbora: 6 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira.

Hegaletan beste talde bateko bi lagun

kokatuko dira, komodin bezala. Talde bere-

ko bi jokalari ezin izango dira karratu bere-

an egon. Bat baloiarekin bere kidea zego-

en karratura sartzen bada, besteek beste

batera sartu beharko dute. Helburua beste

atean gola sartzea izango da. Guztiak guz-

tien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m (13 m x 30 mko

hiru eremu horizontaletan banatuta)

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Eremu bakoitzean gehienez bi kide

egon ahalko dira. Bi kide dauden eremura

hirugarren bat baloiarekin sartzen bada,

aurretiaz zeudenetako batek bertatik atera

beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 3 pika

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko du parte. Entrenatzaileak ate ondotik emandako pasea

kontrolatu, area kanpoko pikari iskintxoa egin eta penalti-puntutik, zutoin eta horretatik metro batera

dagoen pika artetik baloia sartu beharko dute. Jokalari bakoitzak hiru erremate izango ditu. Gol

gehien lortzen duen taldea irabazlea izango da

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

63 Teknika Jokaldien amaiera
20 baloi, petoak, 
txinoak, 3 pika
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Talde bakoitzak bi ateetako edozei-

netan sartu ahalko du gola. Baina horreta-

rako, lau pase eman beharko dituzte.

Kide bakoitzak hiru ukitu edukiko ditu,

hala ere lau pase eman ostean nahi beste

pase izango dute

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Area handia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Erdiraketak eta erremate-

ak burutuko dituzte taldeka. Aldiko talde

batek hartuko du parte. Hiru kide area

txiki inguruan kokatuko dira; bestea, area-

tik kanpo baloiarekin. Honek area barruko

kide batekin hormarena egin eta erdiratu

egingo du. Erdiraketak botea eman aurre-

tik, beste hirurek errematatu beharko

dute. Talde bakoitzak 10 erdiraketa egin-

go ditu. Gol gehien lortzen duena, irabaz-

lea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka: bat ondoko

marran eta bestea penalti puntu inguruan 

Eremua: Area handia

Denbora: 5 minutu

Materiala: 10 baloi

Deskribapena: 5 x 5 egoerako jabetzan

arituko dira. Defentsan dabilen taldeak

baloia berreskuratzen duenean, bi ondoko

marretako ateetako batean lortu beharko

du gola sartzea. Baloia galdu duen talde-

ak besteak gola sartzea ekidin beharko

du.

Aldiko bi talde ezberdinek hartuko dute

parte

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Area handia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, 3 pika

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko

du parte. Entrenatzaileak ate ondotik e-

mango du pasea eta horri lehenengo uki-

tuan, nork areatik kanpoko pikan bere bu-

ruari egindako pasearen bidez, erantzun

beharko diote. Penalti-puntutik, zutoin eta

horretatik metro batera dagoen pika artetik

baloia sartu beharko dute. Jokalari bakoi-

tzak hiru erremate izango ditu. Gol gehien

lortzen duen taldea irabazlea izango da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: Zelai bakoitzean hiru hirukote egongo dira; batek atsedena hartuko du. 3 x 3 egoe-

ran arituko dira. Helburua aurkarien bi ate txikietan gola sartzea izango da. Talde bakoitzak gehie-

nez lau pase eman ahalko ditu gola sartu aurretik

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai (5 m x 5 mko karratutan banatuta)

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, 3 pika

Deskribapena: Zelai bakoitzean hiru hirukote egongo dira. 3 x 3 egoeran arituko dira. Baloia due-

nak ezin izango du horrekin beste karratu batera sartu. Pase bila ibiliko dira uneoro. Karratu berean

ezin izango dira talde bereko bi kide egon. Helburua beste atean gola sartzea izango da

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

64 Taktika 
Eraso-taktika: 

jokoaren kontrola
20 baloi, petoak, 

txinoak, 8 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Bakoitzak bi ukitu edukiko ditu bere

zelaian; eta beste zelaian, nahi beste. Bi

minutuko partidak izango dira eta golak

aurkarien atean sartuko dira. Euren

zelaian baloia denbora luzean edukitzeak

ekar ditzakeen arriskuez ohartzea izango

da helburua

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua beste atean gola sartzea

izango da, baina talde bakoitzak gehienez

lau pase eman ahalko ditu. Partidak bi

goletara jokatuko dira. Galtzaileak kanpo-

ra aterako dira, eta beste talde bat sartu-

ko da jolastera.

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Bikoteka 

Eremua: 15 m x 15 mko karratua

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Bikote bakoitza posta batean

egongo da. Posta bakoitzean 45 segundoko lana

egingo dute, eta 30 segundoko atsedena.

Zirkuituaren inguruan bi buelta emango dituzte:

-Batak besteari baloia eskuz pasatu eta beste-

ak, ezkerreko hanka gainean saltoka dabilela,

eskuineko oinaren barruko aldeaz erantzun.

-Batak besteari baloia eskuz pasatu eta beste-

ak, eskuineko hanka gainean saltoka dabilela,

ezker oinaren barruko aldeaz erantzun.

-Batak besteari baloia eskuz pasatu eta beste-

ak buruz erantzun.

-Bien artean burukak jarraian egin 

-Batek salto handiak egin beharko ditu, baina

besteak beherantz bultzako du, oztopoak jarriz.

-Batek salto handiak egin beharko ditu, eta bes-

teak gorantz bultzako du, lagunduz.

-Igelak bezala jarri eta bestearen ipurdia ukitu.

-Biak eskutik helduta egongo dira, eta oin bat

aurrera edukiko dute. Bestea mugitzen saiatu

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

65 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 hesi, 4 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Area handia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 hesi

Deskribapena: Jaurtiketak burutuko dira. 

-Saltoak egin ostean, baloia hartu eta bes-

teari pasatu.

-Besteak txinoetatik slaloma egin eta pase

atzeratua jarri area ertzaren inguruan.

-Jokaldia hasi duenaren jaurtiketa.

Ondoren, postak lekuz aldatuko dira eta

jaurtiketak ezkerreko oinaz egingo dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Atea handian baloia lehen sartzen

duenak jolasten jarraituko du. Gola jaso-

tzen duena kanpora joango da eta beste

talde bat sartuko da.

Ea zein taldek sartzen duen gol gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka 

Eremua: 30 m x 20 mko hiru zelai

Denbora: 8 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Hiru zelaietan batera ari-

tuko dira bi minutuko partidak jokatzen.

Amaieran galtzaileak maila baxuagoko

zelaira jaitsiko dira, eta irabazleak mailaz

igoko dira. Igotzerik edo jaisterik ez bada-

go, bertan geldituko dira.

-1. champions: bi ate handirekin

-2. europa lige: lau ate txikirekin

-3. erreginaren kopa: marra baloiarekin

gainditu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m (9 lauki berdinetan banatuta)

Denbora: 4 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Barruan beste bi lagun kokatuko dira komodin bezala.

Lauki bakoitzean ezin izango dira bi pase baino gehiago eman. Golak balio izateko, gutxienez bost

pase eman beharko ditu talde bakoitzak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 4 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira, eta alboko marra bakoitzean bi jokalari kokatuko dira

komodin bezala. Golak balio izateko, hori euren atean eta aurkakoenean sartzea lortu beharko da.

Baloia lapurtzen ez den zelaian lortu beharko da lehenengo gola

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

66 Taktika 
Eraso-taktika: 

orientazio-aldaketak
20 baloi, petoak, 
txinoak, 12 kono
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m (erdian 10 m x 5

mko eremu debekatua)

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Helburua aurkarien atean gola sar-

tzea izango da. Horretarako, baloiak

hegaletako bi ateetatik pasatu beharko

du. Baina, erdiko eremu debekatutik ezin

izango dira ez baloia, ez jokalariak pasatu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 30 m x 30 m

Denbora: 8 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 12 kono

Deskribapena: 10 x 5 egoeran arituko

dira. Erasoan dabiltzan jokalariek ahalik

eta azkarren bota beharko dituzte zelaian

zehar banatutako 12 konoak. Baina, zelai-

erdian inor sartu ezin den 5 m x 5 mko

eremu debekatua izango dute oztopo. 

Talde bakoitzak birritan beteko du defen-

tsaren rola 

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 30 m x 20 mko hiru zelai

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 ate txiki

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira. Guztiak guztien aurka jokatuko dute.

Zelai guztiak berdinak izango dira, bi ate

txikikoak

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Area handia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Jaurtiketen sekuentzia

hau burutuko da:

-Lehenengoak hirugarrenari pasatu

-Hirugarrenak bigarrenarekin hormarena

egin eta atera jaurti

Jaurtiketa bakoitzaren ostean mugituko

dira hurrengo postara

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bikoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 minutuko lana/45 segundoko

atsedena. 2 serie

Materiala: 20 baloi, 8 pika, txinoak, kono-

ak, ate txikia

Deskribapena: Posta bakoitzean bi biko-

te egongo dira eta ondoko zirkuitua buru-

tuko dute:

-Skipinga pika artetik, baloia hartu eta

jaurtiketa ate txikira 

-Saltoak eta bikotearen paseari buruz

erantzun 

-Oinkadak zeharka, baloia hartu eta ate

handiko langa jo

-Defentsa atzeraka eta bikotearen pase-

ari buruz erantzun

-Slaloma baloiarekin eta konoari emate-

ra

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

67 Prestakuntza fisikoa Indar orokorra
20 baloi, petoak, 8 pika, 

txinoak, konoak, 6 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

eta ate bakoitzaren alde bakoitzean

komodin bat egongo da. Gola komodina-

ren pasetik etorri beharko da eta guztiek

ukitu beharko dute baloia golak balio iza-

teko. Gola jasotzen duen taldea kanpora

joango da eta beste talde bat sartuko da

jokatzera. Ea zein taldek lortzen duen gol

gehien

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Zortzi taldetan banatuta

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Zortzi postetan banatuko

dira guztiak. Jokaldi bakoitzaren ostean

eskuinera mugituko dira. Jokaldi bakoitze-

an bi erasoaldi burutuko dira: bat, ezke-

rraldetik; eta bestea, eskuinaldetik.

Erasoan dabiltzan hiru jokalariek hiru ere-

muak hartuko dituzte errematearen

momentuan. Eremu horietariko bakoitze-

an atzelari bat egongo da erasoa ekiditze-

ko. 

Aldaketa: atsedenaldiaren ostean atzelari

bakoitzak aurrelari bat defendatu beharko

du. Defendatu beharreko eremuak alde

batera utziko dituzte

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

68 Taktika 
Defentsa-taktika: markaketa,

aurrea hartzea eta intertzeptazioa
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate txiki



Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola aurkarien bi ate txikietan lortu

beharko da, baina jokalari bakoitzak den-

bora guztian jokalari bera defendatu

beharko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 3 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 4+1 x 4+1 egoeran aritu-

ko dira. Talde bakoitzak komodin bat edu-

kiko du, baina komodinari soilik beste

komodin batek kendu ahalko dio baloia.

Beste taldearen ondoko marra baloiarekin

gainditzen denean eskuratuko da gola

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai osoa

Denbora: 15 minutu

Materiala: Baloi bat

Deskribapena: Zelaian zehar dauden ate guztietan gola ahalik eta azkarren sartzea izango da hel-

burua. Bakoitzean talde batek hartuko du parte, eta denborak neurtuko dira. Taldekideak zelaitik

barreiatuta egotea komeni da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai laurdena

Denbora: 5 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Lau taldeak aldi berean

arituko dira. Talde bakoitzak baloi bat edu-

kiko du. Bost minutuan ea zenbat gol sar-

tzen duen talde bakoitzak. Burutu beha-

rreko sekuentzia:

-Slaloma baloiarekin eta zazpi metrotik

ate txikira bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai laurdena

Denbora: 5 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Lau taldeak aldi berean

arituko dira. Talde bakoitzak baloi bat edu-

kiko du. Bost minutuan ea zenbat gol sar-

tzen duen talde bakoitzak. Burutu beha-

rreko sekuentzia:

-Baloia sigi-sagan eraman eta zazpi

metrotik ate txikira bota

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

69 Prestakuntza fisikoa Abiadura 
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 ate txiki, uztai 1
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: 30 m x 20 mko bi zelai

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira. Zelai bakoitzean hiru hirukote egon-

go dira. Paseak aurrerantz burutu behar-

ko dira. Eraso bakoitzaren ostean, erasoa

burutu duena kanpora joango da, defen-

tsan zebilena erasoa egitera pasatuko da,

eta kanpoko hirukoteak defentsa-lana

beteko du

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 15 m x 15 mko karratua

Denbora: 15 minutu

Materiala: 4 baloi, 4 txino, uztai 1

Deskribapena: Karratuaren erpin bakoitzean talde bat kokatuko da baloi batekin. Jokalari bakoi-

tzak zenbaki bat edukiko du. Entrenatzaileak zenbaki bat esan eta hori dutenek baloiarekin buelta

bat emango dute karratuaren inguruan. Baloia kideen hanka artetik pasatu eta karratuaren erdiko

uztaian sartu beharko dute. Puntua, lehenengoarentzat. 

Aldaketa: oin ez abilaz egin

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Bi minutuko partidak izango dira,

baina talde bakoitzak ezin izango du

baloia 20 segundo baino tarte luzeagoan

eduki. Galtzailea kanpora joango eta

beste talde bat sartuko da. Berdinduz

gero, talde biak joango dira kanpora

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 15 minutu

Materiala: 20 baloi, 4 txino

Deskribapena: Kontraeraso-jokaldi baten

lanketa burutuko da erdiraketa eta erre-

mateen sekuentziaren bidez :

-Lehenengoak laugarrenari pasatu

-Laugarrenak bigarrenari pasatu, lehe-

nengo ukituan eta ateari bizkarra ema-

ten diola

-Bigarrenak baloia hegalera zabaldu

-Hirugarrenak erdiratu

-Lehenengoak, laugarrenak eta bigarre-

nak errematea egin

Lehen, alde batetik; ondoren, bestetik

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

70 Taktika Eraso-taktika: kontraerasoa 20 baloi, petoak, 4 txino
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Golak balio izateko, kide guztiek

beste zelaian egon beharko dute.

Defentsan dabilen taldeak baloia berres-

kuratzen duen bakoitzean eraso azkarra

burutzen saiatu beharko du, beste taldea

oso aurreratuta egongo baita

�

�

�

�

�

Antolaketa: Hirukoteka

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: Zelai-erdiko zirkunferen-

tzian, 6 x 3 egoeran arituko dira. Erasoan

dabiltzan sei jokalarietako hiru zirkunfe-

rentziatik kanpo kokatuko dira. Baloia hiru

aldiz lapurtzen dutenean, defentsan dabil-

tzanek kontraerasoa burutuko dute ate-

rantz. Gehienez 15 segundo eta bost

pase izango dituzte hori egiteko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 2 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Euren zelaian nahi beste ukitu eta

pase eman ahalko dute, baina beste

zelaian gehienez hiru pase emateko

aukera izango dute

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Helburua ondoko marratik

zelai erdiko marrara iristea izango da.

Batek kideen artetik slaloma burutuko du

baloiarekin, eta aurrera iristen denean

baloia kideen hanka artetik pasatuko dio

azkenekoari. Sekuentzia zelai erdira arte

burutuko da

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

71 Prestakuntza fisikoa Abiadura 
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 ate txiki, 8 kono

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi

Deskribapena: Bost kide elkarri lotuta eta ondoko marrarari ipurdia emanez jarriko dira. Baloia

jokalarien hanken artetik pasatu beharko da lehenengotik azkenera arte. Azkenak baloia hartu,

aurrera mugitu, eta sekuentzia berdina burutuko da berriro. Horrela, zelai erdiraino iritsi arte

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan, guztiak

ondoko marran

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Bost metrotik bost metro-

ra kokatutako sei txino edukiko ditu talde

bakoitzak aurrean. Errelebutan arituko

dira eta baloiarekin hau burutuko dute:

-1-2 txino artean: baloia zapalduz 

-2-3 txino artean: baloia atzeraka zapal-

duz

-3-4 txinoen artean: baloia oinez aldatuz

-4-5 txinoen artean: atzeraka, baloia oin

ez abilaz zapalduz

-5-6 txinoen artean: oin ez abilaz zapal-

duz

-Itzulera: baloia gidatu eta hurrengoari

utzi

Jokalari bakoitzak hiru aldiz burutuko du

ariketa

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan, guztiak

ondoko marran 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 10 minutu

Materiala: 4 baloi, txinoak

Deskribapena: Bost metrotik bost metro-

ra kokatutako sei txino edukiko ditu talde

bakoitzak aurrean. Errelebutan arituko

dira eta baloiarekin hau burutuko dute:

-Bigarren txinoaren inguruan buelta

eman eta ondoren, lehenengoaren ingu-

ruan

-Laugarren txinoaren inguruan buelta

eman eta ondoren, hirugarrenaren ingu-

ruan

-Seigarren txinoaren inguruan buelta

eman eta ilarako bigarrenari baloia utzi.

Jokalari bakoitzak hiru aldiz burutuko du

ariketa.

Aldaketa: oin ez abilaz egin.

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Hirukoteka  

Eremua: 30 m x 20 mko hiru zelai

Denbora: 25 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki, 8

kono

Deskribapena: Zelai bakoitzean 3 x 3

egoeran arituko dira. Txapelketa jokatuko

dute, ea zeinek lortzen duen puntu

gehien.

-1. zelaia: bi ate handirekin

-2. zelaia: lau ate txikirekin

-3. zelaia: ondoko marrako konoak bota

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: 12 m x 12 mko karratua

Denbora: 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Guztiek baloia gidatuko

dute karratuan zehar. Karratu barruan 6 m

x 6 mko beste lau karratu ezarriko dira

eta bakoitzari kolore bat emango zaio.

Entrenatzaileak kolore bat eta zenbaki bat

esan eta jokalariak kolore horretako karra-

tuan kokatuko dira, esandako zenbakia-

ren araberako paketeak osatuz. Paketerik

gabeko kideek puxtarriak jasoko dituzte

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Eremutik kanpo beste bi taldetako

kideak ezarriko dira zelaian zehar barreia-

tuta. Barrukoek ahalik eta kanpoko gehien

eurenganatu beharko dute.

Eurenganatzeko, nahikoa da horiei pase

on bat eman eta horiek baloia ondo itzul-

tzearekin. Askatuak askatutako taldeko

partaide izatera pasatuko dira

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

72 Taktika 
Eraso-taktika: 

baloiaren progresioa
20 baloi, petoak, txinoak

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai, hiru eremu horizontaletan banatuta

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira. Helburua aurkarien atean gola sartzea izango da. Baina

horretarako, eremu bakoitzean ezin izango dute hiru pase baino gehiago eman

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai; 12 m, 5

m eta 12 mko hiru eremu horizontaletan

banatuta

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira, 3-2 sisteman. Ezin izango da erdiko

eremuan inor sartu. Baloiak airetik zehar-

katu beharko du erdiko eremua

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 40 m

Denbora: 20 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Aldiko bi taldek hartuko

dute parte. Karratuaren erdian bost metro-

ko aldeak dituen hiruki aldekidea ezarriko

da. Gola hirukiaren edozein aldetan sartu

ahalko da. Baina atetik bost m baino ger-

tuagotik jaurtitzea debekatuta egongo da.

Gol bakoitzaren ostean, gola jaso duen

taldea aterako da, eta beste talde bat sar-

tuko da jokatzera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea



Antolaketa: Bikoteka  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 2 x 10 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Irudian adierazten den

bezala kokatuko dira. Baloia daukanak

erabakiko du noiz hasi, eta bi txino artetik

pasatu beharko du derrigorrean. Gola sar-

tzea izango da bere helburua, baina bera-

rekin batera irten den bere kidea erasoa

ekiditen saiatuko da. Lehen, alde batetik

burutuko da; eta ondoren, bestetik

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Bakarka 

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 15 minutu

Materiala: 20 baloi, 16 uztai

Deskribapena: Guztiak area txikiko marran kokatuko dira. Entrenatzaileak seinalea eman eta,

baloia hanketan dutela, areatik kanpo kokatutako uztai barrura sartu beharko dira. Uztairik gabe

gelditzen direnek puxtarriak jasoko dituzte.

Aldaketa: seinaleak aldatu, hasierako posizioak aldatu, bikoteka eskutik helduta...

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

73 Prestakuntza fisikoa Abiadura 
20 baloi, petoak, 
txinoak, 16 uztai
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 25 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Aurkarien atean gola sartzea izango

da helburua. Bi gol azkarren lortzen

dituen taldea izango da irabazlea.

Galtzailea kanporatu eta beste talde bat

sartuko da jokatzera

�

�

�

�

�

Antolaketa: Bi taldetan 

Eremua: 50 m x 40 m

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 10 x 10 egoeran arituko

dira, baina bikoteka eta eskutik helduta.

Talde bakoitza bost bikotek osatuko dute,

eta partida bi baloirekin jokatuko da. Gola

beste atean sartu baharko dute. Partidak

hiru zati edukiko ditu eta bakoitzean biko-

te ezberdin batekin arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 8 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika, 4 ate

handi

Deskribapena: Talde bakoitza posta

batean kokatuko da. Bakoitzean ahalik

eta puntu gehien lortzea izango da helbu-

rua. Birritan pasatuko dira posta bakoitze-

tik.

-1. posta: penaltiak jaurti. Zutoin eta

horretatik metro batera dagoen pika arte-

tik ea zenbat jaurtiketa sartu

-2. posta: kornerrak atera, eta baloia

botea eman aurretik ea zenbat erremate

burutzen den atera

-3. posta: alboko sakeko jokalditik ea zen-

bat jaurtiketa egiten den atera

-4. posta: areatik kanpo ea zenbat jaurti-

keta egiten den langara

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

74 Estrategia Eraso-estrategia
20 baloi, petoak, txinoak, 

2 pika, 4 ate handi
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 6 x 2 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Bi minutuko partidak jokatuko dituzte

eta guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko dira

bi zelaietan. Guztiak guztien aurka arituko

dira eta gola aurkarien atean sartu behar-

ko da. Entrenatzaileak nahi duenean gel-

dituko du jokoa eta estrategia-jokaldi bat

burutzeko esango dio erasoan dabilen tal-

deari: adibidez falta bat, kornerra...

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Gola modu ezberdinetan eskuratu

ahalko da: zelai-erdiko ateetatik baloia

kontrolpean dugula pasatuz edo ondoko

marra baloia oinetan dugula zeharkatuz.

Zelai-erdiko ateak defenditzeko oso

garrantzitsua izango da taldea beste

zelaian sartu eta bertan presioa egitea

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 50 m x 40 m

Denbora: 4 x 4 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 10 x 5 egoeran arituko

dira. Laugarren taldeak atsedena hartuko

du. Hiru taldeak baloiari eusten arituko

dira: bi talde, baloiari eusten; eta hiruga-

rrena, hori lapurtzen saiatzen. Baloia gal-

tzen duen taldea defentsara pasatuko da

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

75 Taktika 
Defentsa-taktika: presioa 

eta laguntza-sistema
20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 ate txiki

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki

Deskribapena: Talde bakoitzak bi ate txiki izango ditu defenditzeko; eta beste bi, erasotzeko.

Golak balio izateko, talde osoak beste zelaian sartuta egon beharko du

�

�

�

�

�
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: 70 m x 40 mko eremua, 30 m,

10 m eta 30 mko hiru eremu horizontale-

tan banatuta

Denbora: 4 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Hiru taldek hartuko dute

parte beti. Ertz batean bi talde egongo

dira; eta bestean, hirugarrena. Jolasa bi

taldeak dauden ertzetik hasiko da, baina

horietako batek ez du parte hartuko.

Besteak hasiko du erasoa. 

Erasoan dabilen taldeak erdiko eremura

baloiarekin iristea izango du helburu.

Lortzen badu, beste taldea beste ertzera

pasatuko da defenditzera; lortzen ez

badu, eurak pasatuko dira beste eremura

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan  

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 8 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika, 4 ate

handi

Deskribapena: Talde bakoitza posta

batean kokatuko da. Bakoitzean ahalik

eta puntu gehien lortzea izango da helbu-

rua. Birritan pasatuko dira posta bakoitze-

tik.

-1. posta: penaltiak jaurti. Zutoin eta

horretatik metro batera dagoen pika

artetik ea zenbat jaurtiketa sartu

-2. posta: kornerrak atera, eta botea

eman aurretik 1, 2 edo 3 eremuetatik

errematea egin atera. Gola lortzen bada,

errematea egin den eremuaren puntua-

zioa eskuratuko da. 

-3. posta: alboko sakeko jokalditik ea

zenbat jaurtiketa egiten den atera

-4. posta: areatik kanpotik ea zenbat

jaurtiketa sartzen den uztaietatik 

�

�

�

�

�

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

76 Estrategia Eraso-estrategia
20 baloi, petoak, txinoak, 4
uztai, 2 pika, 4 ate handi
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira, baina guztiek 2-2-1 sisteman jokatu

beharko dute. Guztiak guztien aurka aritu-

ko dira, eta gola beste atean sartu behar-

ko da

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 40 mko zelaia, 5 m, 

30 m eta 5 m zabalerako hiru eremu berti-

kaletan banatuta

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: Erdiko eremuan, 4 x 4

egoeran arituko dira. Hegal batean talde

bateko jokalaria jarriko da; eta bestean,

beste taldekoa. Hegaletako biak bi talde-

entzat arituko dira, eta gola hauen erdira-

ketatik lortu beharko da. Ondorioz, baloia

uneoro hegaletara zabaldu beharko da,

eta erremateak egin.

Guztiak guztien aurka arituko dira

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

77 Taktika Eraso-taktika: amaierak
20 baloi, petoak, txinoak, 

4 ate handi, 8 ate txiki
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III. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

Antolaketa: Lau taldetan

Eremua: Zelai-erdia

Denbora: 5 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate handi, 2 ate txiki

Deskribapena: Zelaia bost postetan egongo da banatuta. Posta bakoitzean taldekide bat jarriko da.

Jardueran zehar taldeak lortutako gol-kopurua zenbatuko da amaieran. Guztiak pasatuko dira leku

guztietatik:

-Entrenatzaileak atera egindako erdiraketei buruz erantzun 

-Slaloma eta jaurtiketa ate txikira 

-Pikari ixkintxoa eta ate handiko langari ematera 

-Baloia oin ez abilaz sigi-sagan eraman, eta ate txikira jaurti

-Slaloma eta ate handiko zutoin eta horretatik metro batera dagoen pika artetik baloia sartu

�

�

�

�

�

Antolaketa: Lau taldetan 

Eremua: 40 m x 30 mko bi zelai

Denbora: 6 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 8 ate txiki

Deskribapena: Munduko txapelketa txikia jokatuko dute, guztiak guztien aurka eta bi zelaietan.

Zelai batean guztiontzat diren zortzi ate txiki egongo dira; eta bestean, bi ate handi. Orotara lortzen

den gol-kopuruak izango du garrantzia

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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Beroketa

Atal nagusia

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.43.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1 mesozikloa
(apirila)

3.2 mesozikloa
(maiatza)

3.3 mesozikloa
(ekaina)

3. MAKROZIKLOA: LEHIAKETA-JARDUERAK

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

78 Estrategia Eraso estrategia
20 baloi, petoak, txinoak, 2 pika, 8

kono, 3 ate txiki, 4 ate handi, 15 uztai

Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: Zelai osoa

Denbora: 10 x 5 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika, 8

kono, 3 ate txiki, 4 ate handi, 15 uztai

Deskribapena: Zelaia 10 postetan egon-

go da banatuta. Posta bakoitzean taldeki-

de bat kokatuko da. Elkarren aurka aritu-

ko dira eta irabazten duenak puntu bat

eskuratuko du bere taldearentzat.

Lehenengo taldekoak eskuinerantz alda-

tuko dira; eta bigarren taldekoak, ezkerre-

rantz. Horrela, posta bakoitzean aurkari

ezberdin bat izango dute.

�

�

�

�

�

-1. posta: ea zenbat penalti jaurtitzen duten zutoin eta piken artetik

-2. posta: alboko saketik konoari ea zenbat aldiz ematen dioten

-3. posta: ea zenbat korner ateratzen duten hirugarren eremura

-4. posta: txinotik ea zenbat jaurtiketa egiten duten ate txikira

-5. posta: konotik ea zenbat jaurtiketa egiten duten ate txikiko langara

-6. posta: area kanpotik ea zenbat jaurtiketa egiten duten langara

-7. posta: ea zenbat korner sartzen duten arean kokatutako uztaien barruan

-8. posta: area kanpotik ea zenbat jaurtiketa egiten duten uztai barrura

-9. posta: oin ez abilaz ea zenbat jaurtiketa egiten duten ate txikira

-10. posta: txinotik ea zeinek botatzen duen kono gehien
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Antolaketa: Bi taldetan

Eremua: 40 m x 30 m

Denbora: 3 x 6 minutu

Materiala: 20 baloi, txinoak

Deskribapena: 5 x 5 egoeran arituko

dira. Guztiek jokatu beharko dute, eta

euren artean moldatu beharko dira alda-

ketak egiteko

�

�

�

�

�

Antolaketa: Guztiak borobilean  

Denbora: 4 minutu

Deskribapena: Luzaketak egin

�

�

�

Lasaitasunera itzultzea
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