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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua    ESKOLAKO  PARKOURRA 

Maila LMH 3 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (horiz) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

Adierazpen- 
eta 

arte-
ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan, bakarkako ekintzen dominioa lantzen da —lehena sailkapenean—, eta 

helburua da ikasleek hainbat ingurune egonkorretan jokabide motor eraginkorrak izaten ikastea 

eta beren buruarenganako konfiantza areagotzea. Horretarako, norberaren mugak ezagutu, 

ahalegina eta jarraikitasuna balioetsi eta gizabanako diren aldetik hobetzeaz gain, norberaren 

aurkako erronka motorrak gainditu beharko dituzte. 

Ekintza motor mota bat aukeratu da dominio hori lantzeko: eskolako parkourra. Ikasleek, lehenik, 

parkourreko mugimenduen zentzua ulertu beharko dute; ondoren, kontzientzia hartuko dute, bai 

norberaren gorputzaren neurriena eta indarrarena, baita norberaren beldurrarena eta 

ausardiarena ere. Horretarako, irakasleak proposatutako zirkuituetan ibiliko dira, eta bidean 

topatzen dituzten elementuak igaro edota gainditu beharko dituzte. Ikasleek egingo dituzten 

mugimenduek oinarrizko segurtasun-neurriak beteko dituzte; segurtasun hori irakaslearen ardura 

izango da hasieran, baina ikaslearena bilakatuz joango da saioak aurrera doazen heinean. 

Elementu horiek gainditzeko mugimenduei ikasleek asmatutako izenak jarriko zaizkie hasieran, 

eta, ondoren, parkourrean ezagunak diren izenak jarriko zaizkie, kalean egiten den parkourrarekin 

lotura egiten joateko. Azkenik, entseguen eta saiakeren bitartez, ikasleak bost edo sei elementuko 

ibilbideak egiteko gai izango dira. Modu horretan, norberaren aurkako erronka motorrak 

gaindituko dituzte, eta, ondorioz, parkourrean trebeagoak izango dira. 

Eskolako parkourreko jarduerek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, gorputz-eskemaren 

osaeran batez ere, baina baita koordinazioan eta orekan ere. Horretaz gain, ikasleek estereotipo 

motorrak automatizatzeko jarduerak landuko dituzte, eta, ondorioz, beren trebezia-maila 

handitzea lortuko dute. 

Eskolako parkourreko jardueren bidez, ikasleek beren ezaugarri fisikoak ezagutuko dituzte. 

Aurkeztutako arazo motorrak gainditzeko, egiteko era eta baliabide egokienak aukeratu beharko 

dituzte. Horrela, aukera izango dute ariketa fisikoak egoera fisikoan, osasunean edota norberaren 

garapen-prozesuan duen eraginaz jabetzeko eta beren jokabide motorrak hobetzeko. Bestalde, 

beren mugak, segurtasun falta eta beldurrak ere gainditu beharko dituzte. Horrek ekarriko die 

beren buruarenganako konfiantza areagotzea eta segurtasun handiagoarekin jokatzea. 
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Problema-egoera 

Testuingurua 

Ikasleek beren kirol jarduna bideratzen duten hainbat informazio jasotzen dute 

komunikabideetatik eta internetetik. Parkourraren kasuan, bi mezu kontrajarri jaso 

izan dituzte: oso arriskutsua dela (lesioak, istripuak), edota egun batetik bestera 

mugimendu arriskutsuak egiten hasi daitezkeela (ikusgarritasuna, you tuben 

arrakasta).  

 

Arazoa 

Gai izango ginateke bidean topatzen ditugun hainbat oztopo modu seguru eta 

eraginkorrean gainditzeko? 

Xedea 

Parkourreko ibilbidean jarritako hainbat oztopo gainditzeko moduak bilatzea, 
esperimentatzea, eta horietan trebatzea: lauoineko mugimenduak, altueratik 

joateko mugimenduak, oztopoen gainetik pasatzeko mugimenduak, hormara 

igotzeko mugimenduak, norabidea aldatzeko mugimenduak. 

 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

 

Ataza 

Mota askotako oztopo egonkorrak dituen parkourreko ibilbidea egitea,  norbere 

buruarentzat segurua eta eraginkorra den moduan. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak 
Ebaluazio-irizpideak 

(HEZIBERRI) 
Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Elementu anitzeko ibilbidean, 
oztopoak gainditzeko, 
parkourreko hainbat mugimendu 
modu eraginkorrean aplikatzea, 
amaieran oreka lortuz. 

1. Ezezagunak eta 

zalantzagarriak diren 

ingurune askotarikoetan 

egokitzea lekualdatzeak eta 

jauziak. 

Banku suediarraren gainean ibiltzen da, zutik 

eta lau oinean, erori gabe. 

Bi elementu egonkorren artean jauzi egiten du, 

eta amaieran oreka lortzen du. 

Korrika abiatu eta elementu egonkor batera 

igotzen da, gelditu gabe. 

Korrika abiatu eta elementu egonkor bat 

gainditzen du, eskuak gainean jarriz. 

Korrika abiatu, jauzi egin eta horma-barratik 

zintzilik geratzen da. 

Korrika doala, norabidea aldatzeko, Tiki-taka 

mugimendua erabiltzen du. 

 

Hasierako ebaluazio-orria 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria  

Koebaluazio-orria 
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Segurtasunez aritzea, arriskuak 
saihestuz, beldurrak gainditzeko 
eta norbere buruarekiko 
konfiantza hartzeko. 

4. Jarrera aktiboak izatea, 
egoera fisikoa oro har 
hobetzeko, eta jarduerak 
egitean kontuan hartzea 
norberaren gorputzaren eta 
mugimendu-gaitasunaren 
aukerak eta mugak. 

 

Egin beharreko ibilbidea aurrez aztertzeko 

denbora hartzen du. 

Beretzat egokiena den bidea topatzen 

ahalegintzen da, bere gaitasuna kontuan 

hartuz. 

Aukeratutako mugimenduak eraginkortasunez 

eta minik hartu gabe egiten ditu. 

Proposatutako egoeretan ez du bere burua 

arriskuan jartzen. 

Zailtasun handiko ariketetan, beharrezko 
laguntza eskatzen du. 

Jarduera fisiko guztiak egitean, 

norberarekin eta besteekin 

jarrera arduratsua izateko prest 

agertzea. 

 

6. Norberaren ahalegina eta 
taldearekin ezartzen diren 
harremanak identifikatzea 
jolasen eta kirol-jardueren 
oinarrizko balio diren 
aldetik, eta haiekin bat 
jokatzea. 
 

Jardueretan, gustura hartzen du parte, eta 

jarrera positiboa du. 

 

Hausnartzeko tartean, era positiboan eragiten 
du taldean, eta ekarpenak egiten ditu. 
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Jarduera fisikoa egitean 
ekipamenduari eta higiene-
ohiturei erreparatzea, bizi-ohitura 
osasungarriak finkatzen eta 
autonomia izaten laguntzeko. 

8. Jokabide aktiboak izatea, 

ariketa fisikoak 

osasunerako duen balioa 

aintzat hartuta, gorputza eta 

jarrera- nahiz elikadura-

ohiturak zaintzeko interesa 

izatea, eta drogen 

kontsumoa eta portaera-

mendetasunak sor 

ditzaketen jokabideak 

saihestea. 

Jarduera fisikoa egiteko arropa eta oinetako 
egokiak erabiltzen ditu. 

 
 

Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta higienea 
zaintzen ditu. 
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Edukiak 

• Parkourraren izaera eta zentzua, bakarkako dominio moduan 

• Eskolako parkourreko ibilbideen nolakotasuna 

• Parkourraren filosofia: norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea 

• Norberak sentitzen duen beldurra kudeatzea 

• Beldurraren eta ausardiaren arteko oreka 

• Parkourrean makurtuta joateko mugimenduak: Tximino-lauoinekoa aurreraka, Tximino-
lauoinekoa atzeraka, Karramarro-lauoinekoa atzeraka eta Karramarro-lauoinekoa 
aurreraka 

• Parkourreko erortze- edo harrera-mugimenduak: Erortze arrunta, Itzulipurdi-harrera 

• Parkourrean hutsuneak edo zuloak pasatzeko mugimenduak: Jauzi arrunta, Zehaztasun-
jauzia, Zehaztasun-jauzia oztopo txiki batekin 

• Parkourreko oztopoak gainditzeko mugimenduak: Igotzea, Lapurra, Hesi-zeharkatzea, 
Katua, Reverse, Albokoa 

• Mugimenduen arteko trantsizioak: Tiki-taka 

• Parkourrean hormetan ibiltzeko mugimenduak: Eskalatzea, Adar-harrera  

• Talde-hausnarketa: kritika eraikitzailea 

• Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia hartzea eta nork bere emozioak erregulatzea 

• Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

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

• Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

 

Unitate didaktiko honek jarraipena eman nahi dio Lehen Hezkuntzako 2. mailako Gimnastika 

unitateari. Hortaz, gimnastikan landutako trebeziek eta gaitasun fisikoek modu nabarmenean 

lagunduko diete ikasleei, eskolako parkourra lantzeko proposatutako jarduerak egitean. 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek, bakarkako ekintzen dominioan, parkourreko mugimenduen 
bidez ingurune egonkorretan ziurtasunez eta eraginkortasunez mugitzen ikasiko dute. 
Horretarako, ikasleek, gehienetan, bakarka egingo dute lan, nahiz eta jarduera batzuetan 
elkarlanean aritu.  

Jarduerak era progresiboan daude antolatuta, saioz saio: parkourreko mugimendu natural eta 
oinarrizkoenetatik abiatu, eta ikasleentzat zailtasun tekniko handiagoa duten mugimenduekin 
bukatu; halaber, ikasleen premien arabera egokituko ditu irakasleak jarduerak.  

 

Saio bakoitzaren hasieran, ikasleek ikasi behar duten mugimendua erabiliz esperimentatu egingo 
dute; horretarako, irakasleak jolas bat proposatuko die. Ondoren, ikasi beharreko mugimenduetan 
entrenatzen hasiko dira; horretarako, irakasleak modu progresiboan hainbat gune jarriko ditu, eta, 
ahal duen neurrian, ariketa ikasleen aurrean egingo du. Gune horiek zaintzen geratuko da 
irakaslea, eta, beharrezkoa denean, argibideak eta laguntza emango ditu. Gainera, aurreko 
saioetan landu dituzten mugimenduak errepasatzeko eta haietan trebatzeko, “esperimentazio-
gunea” ezarriko du irakasleak; izan ere, modu horretan, aurreko saioetan ikasitako mugimenduak 
errazago gogoratu eta barneratuko dituzte ikasleek, eta, hartara, prest egongo dira azken saioan 
osatu beharko duten ibilbidea egiteko. 

 

Hainbat saiotan, ikasleek parkourreko mugimenduak egiteko duten beldurra identifikatzeko, 
norberaren jardunaren behaketa-orriak beteko dituzte; izan ere, beldurra oso lotuta dago ikasleek 
mugimendu horietan saiatzeko eta trebatzeko duten jarrerarekin. Behaketa-orri horiek betez, 
ikasleek proposatutako mugimenduen aurrean zer-nolako beldurra edota ausardia sentitzen duten 
garbiago ikus dezakete. Saioak aurrera doazen heinean, eta unitatea amaitu aurretik, irakasleak 
berriz pasatuko dizkie behaketa-orriak ikasleei; era horretan, une horretan mugimendu zehatz 
horien aurrean sentitzen dutena identifikatuko dute, eta unitatean zehar egindako aurrerapausoa 
ikusteko aukera izango dute. 

 

Parkourra eskolako gimnasioan egingo da; horrela, ikasle guztiak arriskuetatik babestuta egongo 
dira, eta, gainera, eremua segurua izango dela bermatuko da. Hala ere, saioren batean, eskola 
ondoko parkera gerturatzeko aukera izango da, gimnasioan egindako mugimenduak parkean ere 
egin daitezkeela ikusteko.  

 

Materialaren aldetik, gimnasioko material babesgarri, bigun eta apar-gomazkoak oso baliagarriak 
izango dira, ikasleak seguru sentitzeko eta beren buruarenganako konfiantza areagotzeko. Beraz, 
honako material hauek erabiliko dira: beldurra kentzeko koltxoneta, koltxoneta txikiak eta apar-
gomazko blokeak. Horiez gain, material gogorrak izanagatik garrantzi gutxiago ez duten batzuk 
ere erabiliko dira: horma-barrak (elementu finko moduan lotuta), banku suediarrak (irakasleak 
mugitzekoak edo ikasleek kontu handiz mugi ditzaketenak) eta plintoak (eskoletan aspaldidanik 
daudenak, koltxoneta txikiekin babesturik erabiliko direnak). Plintorik izan ezean, eskolako ikasle-
mahaiak erabil daitezke (koltxoneta batez babesturik). Horiekin batera, ikasle-mahaiez, uztaiez, 
sokez eta kono txinatarrez ere balia liteke.  
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Ikasleek ahozko jardunean euskaraz aritzeko zailtasunak dituztela antzematen badugu, jolasten 
hasi aurretik, erreferentziazko esapide batzuen aipua egingo dugu. Horrela, jolasten diren 
bitartean euskaraz aritzeko ereduak erabil ditzakete (“Kontuz!”, “Ez bultzatu!”, “Aurrera!”, 
“Atzera!”, “Lagundu!”, “Denak batera!”, “Poliki!”, “Ez egin zaratarik!”…). 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

     Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera baikorra 
 
     Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko) 
 
     Arreta 



   BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 10 

Diziplina barneko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

• Parkourrarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea. 

• Parkourra lantzeko jardueretan, ideiak, azalpenak eta argudioak eraginkortasunez ematea 
eta besteenak entzutea. 

• Kritika eraikitzaileak onartzea eta horiek egiteko gaitasuna izatea. 

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

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

• Parkourreko mugimenduen jarraibideak azaltzea eta ulertzea. 

• Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

• Espazioaren antolaketaz ohartzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

• Gorputzaren ezagutzan sakontzea. 

• Osasuna hobetzeko asmotan, norberaren egoera fisikoa ezagutzea. 

• Informazioa lortzeko, zentzumenek duten garrantzia ulertzea. 

• Gorputza ezagutzeari esker, jarduera fisikoa hobeto kudeatzea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

• Parkourreko erakustaldiak bideoz grabatzea. 

• Jasotako irudiak pantaila digitalean ikustea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

• Norberaren emozioak asertibotasunez adieraztea eta kudeatzea. 

• Jardueretan norberaren erantzukizunak onartzea eta autonomia garatzea. 

• Sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzea. 

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

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

• Frustrazio-egoerak kudeatzeko estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 
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• Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

• Denbora librea betetzeko, jarduera fisikoa balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 

• Parkourreko mugimenduak erabiliz, traceurek egiten dituzten ibilbide ikusgarrietara 

hurbiltzea. 

7. Konpetentzia motorra 

• Esfortzu fisikoaren intentsitatea eta iraupena erregulatzea eta kudeatzea, egin beharreko 
probaren arabera. 

• Higiene-ohiturak sendotzea eta jarduera fisikoen praktikan hobetzea. 

• Sedentarismoaren arriskuak ezagutzea. 

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

• Erronka motorretan arrakasta lortzeko, jokabide motorrak etengabe egokitzea. 

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

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

• Kideekin harremanak izatea eta komunikatzea.  

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

• Trebetasun komunikatiboak garatzea. 

• Jardueren eta testen arauak ulertzea, erabiltzea eta errespetatzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

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

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

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

• Ikasteko eta hobetzeko prest egotea. 

• Ikasprozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

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

• Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz ikasitakoa beste egoera batzuetara 
egokitzea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

• Norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu asertiboan adieraztea, eta 
besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

• Kideekin harreman enpatikoak izatea. 

• Lana eginez, lana hobetuz eta gaitasunak garatuz, pertsona modura hobetzea eta, 
hobekuntza-prozesu horretan, kideekin harreman onak izatea. 

• Jolasteko eta jarduteko arauak errespetatzea eta betetzea. 

• Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

• Galtzen eta irabazten jakitea, eta emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak 
balioestea. 

• Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea. 
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4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

• Aritzeko estrategiak eta arauak sortzea eta ikasprozesua hobetzeko proposamenak 
egitea. 

• Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea. 

• Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

• Egindako jarduerak ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea.  

• Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

• Helburua lortu arte jarraikitasuna izatea. 

• Erronka motor berrien aurrean erabakiak hartzeko gai izatea. 

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

• Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

• Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

• Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

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

• Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

• Frustrazio-egoerak ulertzea, jasatea eta gainditzea. 

• Autoestimu errealista izatea. 

• Hobetzeko grina izatea. 

• Nork bere erabakiak autonomiaz hartzea eta erabakitakoaren gaineko erantzukizuna 
onartzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) 

1 
Hautemate-gaitasunak eta gaitasun motorrak aztertzea, nork bere 
buruarenganako konfiantza eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin. 

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

1. saioa 
Unitatearen aurkezpena. “Harrapaketa hondakinetan”. “4 elementuen ibilbideak”. 

“Izen egokia”. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Zubi arkuduna”. Ibilbide estuetan ibiltzea. Esperimentazio-

gunea. Irudikatze-ariketa: ikaslea basoan. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Arrokatik arrokara”. “Jauzi egiteko 8 guneak”. Ikasle talde 

baten proposamena I. Esperimentazio-gunea. Hausnartzeko tartea.  

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Marrazoak uretan”. Oztopoak gainditzeko moduak. Ikasle 

talde baten proposamena II. Esperimentazio-gunea. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 

Saioaren aurkezpena. “Armiarma-gizakia”. Hormara igo eta hormatik 

zintzilikatzeko mugimenduak. Ikasle talde baten proposamena III. Esperimentazio-

gunea. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 

 

Saioaren aurkezpena. “Inurriak hormatik”. Elementu batetik besterako trantsizioak. 

Ikasle talde baten proposamena III. Esperimentazio-gunea. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Launakako trena”. Irlako 2 ibilbideak. Ikasle talde baten 

proposamena IV. Esperimentazio-gunea. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Binakako trena”. “4 elementuen ibilbideak”. Norberaren 

jardunaren behaketarako esperimentazio-gunea. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Aukeratutako jolasa. Esperimentazio-gunea. “4 elementuen 

ibilbidea”n trebatzen. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena. Korrika lasaian. Ikasitakoa erakustea. Parkourreko 

ibilbideak gimnasioan eta kalean. Hausnartzeko tartea.  
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasleek parkourraz duten ezagutza- eta praktika-maila identifikatzea. 

Eskolako parkourraren mugimenduen zentzua ulertzea eta mugimenduei 
izenak jartzen hastea. 

Segurtasun-neurrien beharraz jabetzea. 

 

Non Gimnasioa  

Materiala 

Beldurra kentzeko koltxoneta, koltxonetak, banku suediarrak, horma-barrak, 
apar-gomazko blokeak, zapiak, ikaslearen hasierako ebaluazio-orria (2. 
eranskina), eskolako parkourrerako erabiliko den materiala (4. eranskina), 4 
elementuen ibilbideak (5. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitatearen aurkezpena Denbora 7 min 

 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleei galdetuko die ea zer dakiten 

parkourrari buruz, eta horretarako ikaslearen hasierako ebaluazio-

orria erabiliko du (2. eranskina). Dakiten horretatik abiatuta, eskolan 

zer egingo duten azalduko die irakasleak.  

Irakasleak eskolako parkourra ikasteko landuko dituzten ariketen 

zentzuaz hitz egingo die ikasleei. Izan ere, ikasleek ibilbide bat osatu 

beharko dute. Horretarako, kaleko parkourrean garatu diren 

ariketetatik eskolan egiteko egokienak irakatsiko zaizkie. Gainera, 

irakasleak ikasle bakoitzaren maila errespetatuko du (abiapuntua), eta 

ikasleei beren burua errespetatzen irakatsiko die. Izan ere, ohikoa da 

egoera batzuetan beldurra sentitzea, eta komeni da nork bere 

sentipenei kasu egitea. Ikasleak beldurra sentitzen badu, horrek esan 
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nahi du ikasle hori une horretan ez dagoela ariketa hori egiteko 

prestatuta. Baina ikasle horrek badu ariketa hori modu errazagoan 

egiteko gaitasuna, eta horretan lagunduko dio irakasleak. 

Halaber, irakasleak saio honetan egingo dituzten jarduerak eta 
jarduera horietan erabiliko dituzten materialak (4. eranskina) aipatuko 
dizkie ikasleei. Hainbat ibilbidetan mugituz, topatzen dituzten 
zailtasun edo erronkei erantzuna ematen saiatu beharko dute 
ikasleek. 

 

2. jarduera “Harrapaketa hondakinetan” Denbora 10 min 

 

15x15 m inguruko espazioa mugatuko da. Hainbat tamainatako apar-

gomazko blokeak barreiatuko dira espazio horretan. Blokeez gain, 

banku suediarrak ere jarriko dira, eremuaren ertzetan banku horiekin 

minik ez hartzeko. Harrapatzaile bat jarriko du irakasleak, eta 

gainerako ikasleak iheslariak izango dira. Harrapatzaileak kolore 

biziko zapi bat eramango du lepoan lotuta, gainerako guztiek ondo 

ikus dezaten. 

Irakasleak jolasa hasteko seinalea emango du, eta parte-hartzaileek 

mugatutako eremuan mugitu beharko dute, harrapatzailearengandik 

ihesean. Parte-hartzaileek blokeak eta bankuak lekuz mugitu gabe 

eta kideekin talka egin gabe mugitu beharko dute; baten batek 

aipatutako bi arau horietako bat betetzen ez badu, iheslariaren 

kasuan harrapatuta geratuko da eta harrapatzailearen kasuan ezingo 

du kidea harrapatutzat eman. Harrapatutako iheslaria harrapatzaile 

izango da, eta harrapatzailea zena iheslari. Jolasari erritmoa 

emateko, irakasleak harrapatzaile gehiago jar ditzake.  

Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

• “Zer egin duzue bidean bloke bat topatu duzuenean?”. 

• “Nola gainditu dituzue blokeak?”. 

• “Erraza izan al da gainetik salto egitea?”. 
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3. jarduera “4 elementuen ibilbideak” Denbora 20 min 

Bost ikasleko 4 talde egingo dira. Talde bakoitza gune batean 
kokatuko da. Gune bakoitzean, irakasleak prestatutako ibilbideak 
osatzen ahaleginduko dira ikasleak (5. eranskina). Ibilbide bakoitzak 
hainbat elementu izango ditu; adibidez, koltxoneta, horma-barra, 
blokeak, banku suediarra eta beldurra kentzeko koltxoneta. Talde 
berean egon arren, ikasle bakoitzak ibilbidea egiteko bere modua 
topatu beharko du.  

Irakasleak ez die esango ikasleei zer teknika erabiliz pasatu beharko 
dituzten elementuak; minik ez hartzeko aholkuak emango dizkie soilik. 

 

Taldeak gunez aldatuko dira, 5 minutu pasatu ostean. 

 

Ibilbide bakoitza naturako elementu batekin lotuta dago, eta hortik 

datorkie izena (sua, airea, lurra eta ura). Honako hauek dira 

ibilbideak:  

SUA (oztopoak gainditzeko) 

- Ibilbidearen ezaugarriak: laba egongo da lurrean zehar, eta ikasleek 

laba hori zapaldu gabe ibili beharko dute.  

- Ibilbidearen antolaketa: uztaiak laba gaineko harriak dira; bankuak, 

laba gaineko egur luzeak; plintoa, arroka handi bat... 

 

AIREA (altueretan ibiltzeko) 

- Ibilbidearen ezaugarriak: lurretik metro askotara dagoen eremuan 

ibili behar da, altuera handiko horma batean. 

- Ibilbidearen antolaketa: elkarren ondoan dauden horma-barrak, 

horietan ibiltzeko; beldurra kentzeko koltxoneta hormaren kontra zutik, 

hormara igotzeko... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUA 

 

 

AIREA 
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LURRA (makurtuta joateko) 

- Ibilbidearen ezaugarriak: azalera askotako lur-eremuak daude, eta, 

horietan, animalien moduan lau oinean ibili beharko dute. 

- Ibilbidearen antolaketa: koltxonetak, lau oinean lurrean ibiltzeko; 

banku suediarrak, lau oinean altueran dagoen eremu estu batean 

ibiltzeko; oihal handiak, horien azpitik makurtuta joateko... 

 

URA (jauziak egiteko) 

- Ibilbidearen ezaugarriak: ibaia makilaz eta enborrez beteta dator, eta 

ikasleek makila eta enbor guztien gainetik igaro beharko dute. 

Ezaugarri garrantzitsuenak arintasuna eta azkartasuna izango dira. 

- Ibilbidearen antolaketa: blokeak, sokak, konoak eta halakoak lurrean 

barreiatuta, horien gainetik salto egiteko. 

Behaketa egin ostean, irakasleak honako galdera hauek egingo dizkie 
ikasleei: 

• “Arriskutsuak iruditu al zaizkizue ibilbideak? Zergatik?”. 

• “Nola saihestu dezakegu arriskua ibilbidean?”. 

• “Minik ez hartzeko zer material jarriko zenukete?”. 

  

 

LURRA 

 

URA 

 

4. jarduera “Izen egokia” Denbora 15 min 

 

“4 elementuen ibilbidean” egindako talde berberak mantenduko dira. 

Talde bakoitzak koltxoneta bat eta bloke bat izango ditu bere gunean. 

Jarduera honetan, tamaina askotako blokeak erabiliko dira, baina 

talde bakoitzak bloke-tamaina bat bakarra erabiliko du. Blokea modu 

egokian nola gaindi dezaketen ikusiko dute, eta, gero, blokea 

gainditzeko modu horrentzako izen bat asmatuko dute.  
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Orri batean hizki larriz idatziko dute asmatutako izena, eta gunearen 

ondoan utziko dute, lurrean. 

Talde bakoitzak bere ariketa talde handiaren aurrean egin eta 

asmatutako izena erakutsi ondoren, gunez aldatuko dira taldeak, 

ordularien orratzen aldera mugituz. Gune horietan, erabakitako 

mugimendua 3 minutuz egingo dute ikasleek, talde guztiek gune 

guztiak pasatu arte. 

 

Behaketa egin ostean, irakasleak honako galdera hauek egingo dizkie 
ikasleei: 

• “Zein izan da zuen ustez blokea gainditzeko modurik 
egokiena?”. 

• “Blokearen neurriak ba al du zerikusirik gainditzeko 
moduarekin?”. 

• “Ba al dago denontzat egokia den mugimendurik? Zuen ustez, 
zergatik gertatzen da hori?”. 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea  Denbora 8 min 

 

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

 

Irakasleak honako galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Zertarako balio dute parkourreko mugimenduek?”. 

- ”Nola gainditu ditzakegu bidean topatzen ditugun oztopoak?”.  
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- “Nola senti gaitezke ziur parkourra praktikatzean?”.   

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

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

Saioaren 
helburua 

Altueran dagoen elementu bat zeharkatzea zutik eta lau oinean. 

Altueran dagoen elementu batetik jaisten eta erortzen ikastea, gorputzarentzat 
egokia den jarreran. 

Nork bere beldurraren kontzientzia hartzea. 

Non Gimnasioa  

Materiala 
Banku suediarrak, sokak, konoak, uztaiak, koltxonetak, horma-barrak, oihal 
handiak, norberaren jardunaren behaketa-orria 1 (13. eranskina), 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 1. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 2. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

2. jarduera “Zubi arkuduna” Denbora 10 min 

 

10x10 m inguruko bi zelai ditugu, bata bestearen ondoan jarrita, edo, 

bestela, 20x10 m inguruko zelai bat. Bi zelaiak banatzen, marra bat. 

Bi ikasle harrapatzaileak izango dira, eta gainerako ikasleek bi ikasle 

horiengandik ihes egin beharko dute. Irakaslearen abisua entzutean, 

zelai batean hasiko dira jolasten denak; beste zelaia ezingo dute 

zapaldu. Harrapatzaileak kideren bat harrapatzen duenean, harrapatu 

horrek erdiko marraren gainean jarri beharko du, hankak zabalik, 

hanka azpitik beste ikasle bat pasatzeko moduan. Bost kide 

harrapatuta daudenean, iheslariak eta harrapatzaileak ondoko zelaira 

pasa daitezke harrapatutakoen hanken artetik. Denak harrapatu arte, 

harrapatzaileak eta iheslariak nahi adina aldiz pasa daitezke 

“arkupeetatik” beste zelaira. Norbait jolas-eremutik ateratzen bada 

edo zelai batetik bestera modu desegokian pasatzen bada, 
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harrapatuta geldituko da. 

Harrapaketa azkarra izan bada, irakasleak harrapatzaile berriak 

izendatuko ditu, eta ikasleak berriz jolastuko dira. 

 

Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

• “Zer egin duzue kideen hanken artetik pasatzeko?”. 

• “Nola mugitu zarete?”. 

• “Zer gorputz-atal erabili dituzue mugitzeko?”. 

 

 

 

 

 

  3. jarduera Ibilbide estuetan ibiltzea Denbora 15 min 

 

Irakasleak gimnasioan oinez edota makurtuta joateko bideak egingo 

ditu, baita banku suediarretara igo eta horietatik jaisteko guneak ere. 

Horretarako, hainbat material erabiliko ditu: sokak, konoak, uztaiak, 

banku suediarrak eta horma-barrara lotutako oihal handiak.  

Bidea egiteko hainbat jarraibide emango ditu irakasleak, eta ikasleek 

txanda bakoitzean horietako bat bete beharko dute. Hauek dira 

jarraibideak: 

- Bide osoa lau oinean egin behar da. 

- Bide osoa zutik egin behar da. 

- Bide osoa bikotekideari eskua emanda egin behar da, baina 

bikotekidea ezingo da bide barrutik joan; bikotekideak aldamenean 

joan beharko du une oro. 

- Bide osoa bikoteka egin behar da, pertsona bat balira bezala eta 

une oro bien artean kontaktua mantenduta.  

- Bidea banaka egin behar da, eta, elementuetatik jaistean, uztai 

barruan geratu behar da orekan, 3 segundoan (uztaiak gehituko 

zaizkio ibilbideari). 

- Bidea banaka egin behar da; elementuetatik jaisteko izango dituzten 

koltxonetetara jauzi egin behar da, eta zutitu aurretik itzulipurdia 

ematen saiatuko dira jauziaren inertzia aprobetxatuz. Horretarako, 

irakasleak uztaiak kenduko ditu, koltxonetak jarri, eta itzulipurdia 

egoki nola egin azalduko du, 10. eranskinean (parkourreko 

mugimenduen irudiak 1) agertzen den moduan.  
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Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

• “Nola mugitu zarete errazago, zutik ala lau oinean?”. 

• “Bikoteka aritzean nola sentitu zarete seguruago, bikotea zuen 
bidetik zetorrenean edo ondotik zetorrenean?”. 

• “Jauzi egiteko, nola jarri dituzue belaunak? Eta oinak?”. 
 

Norberaren jardunaren behaketa-orria 1 (13. eranskina) beteko 
dute ikasleek, egindako mugimenduetan duten maila identifikatzeko 
eta izan dezaketen beldurraz jabetzeko. 
 

  4. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 10 min 

 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei, 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 
eskatzea. 

- Kideak errespetatzea. 

 

 

  5. jarduera Irudikatze-ariketa: ikaslea basoan Denbora 10 min 

 
Irakasleak musika lasaia jarriko du, bolumen baxuan. Ikasleek hoztu 
ez daitezen jertseak jantziko dituzte, eta koltxoneta gainean etzango 
dira isiltasunean. Irakasleak basora joan den ikasle baten egoera 
azalduko die. Ikasle horrek ibai bat zeharkatu beharko du, baina zubia 
puskatu samarra dago. Beraz, zubitik igarotzeko, oinak kontu handiz 
mugitu behar ditu eta, gainera, komeni da alboetara ez begiratzea, 
altuera handia baitago. Ikasleak behar duen denbora hartuko du zubia 
zeharkatzeko. Minutu batez irakaslea isildu egingo da, ikasleek 
egoera horretan behar duten denbora har dezaten. Amaitzeko, ikasle 
horrek etxerako bidea topatu duela argituko die irakasleak, eta 
lasaiago dagoela; pixkanaka begiak zabaldu eta esertzeko esango die 
ikasleei. 
 

Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

• “Ikasleak beldurra pasatu du zubitik igarotzean?”. 

• “Ikaslea zubiaren alde banatara begira joan da?”. 

• “Ikasleak zubia zeharkatzea lortu du? Nola sentitu da?” (Ikasle 
bakoitzak berak zer irudikatu duen azalduko du). 
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  6. jarduera Hausnartzeko tartea  Denbora 8 min 

 

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

 

Irakasleak honako galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Nola ibil gaitezke altuera batean?”. 

- “Nola jaits gaitezke altuera batetik?”.  

- “Zer sentitzen da altuera batean ibiltzean?”.   

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

Saio-bukaera une oso aproposa da 2. saio honetan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, 3. saioan zer ikasi eta zer landuko duten azaltzeko 
eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Bi elementu egonkorren artean jauzi egitea eta amaieran oreka lortzea. 

Norbera egiteko gai sentitzen den hori besterik ez egitea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Geletako ikasle-aulkiak eta -mahaiak, banku suediarrak, apar-gomazko 
blokeak, horma-barrak, koltxonetak, uztaiak, konoak, sokak, jauzi egiteko 8 
guneak (6. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

I 

kasle guztiak batera. 2. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 3. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

2. jarduera “Arrokatik arrokara” Denbora 10 min 

 

15x5 m inguruko espazioan hainbat elementu barreiatuko dira, haien 

artean distantzia handiegia utzi gabe (ikasleek batetik bestera jauzi 

egiteko moduan). Elementu gogorrak izango dira gehienak, hau da, 

ikasleak haien gainean jartzeko moduko gogortasuna duten 

elementuak, besteak beste, geletako ikasle-aulki batzuk, mahai bat 

edo bi eta banku suediarrak. Horiez gain, material bigunagoa ere 

jarriko dugu: autoetako gurpilen pneumatikoak edo psikomotrizitatean 

erabiltzen diren apar-gomazko blokeak. Gimnasioko horma-barrak ere 

egokiak dira ikasleentzat. 

Ikasle bat harrapatzailea izango da, eta altuera batera igota ez 

dauden ikasleak harrapatu beharko ditu. Kolore biziko zapi bat 

     

 



   BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 27 

eramango du lepoan lotuta, gainerakoek ondo ikus dezaten. 0tik 

10era ozen zenbatuz gero, ikasleek une horretan dauden altuera 

horretatik jaitsi beharko dute, eta beste leku batera mugitu, 

harrapatzaileak ez harrapatzeko. Harrapatzaileak iheslari bat 

harrapatzen baldin badu, iheslaria harrapatzaile izango da, eta 

harrapatzailea aske geratuko da. 

Harrapatzaile bakarrarekin aritu beharrean, birekin aritu daiteke, 

jolasari bizitasuna emateko. Kasu horretan, harrapatzaile bat 

zenbatzen hasten bada, bi harrapatzaileek geldirik geratu beharko 

dute, iheslariek minik hartu gabe altueretatik ihes egiteko aukera izan 

dezaten. 

Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

 

• “Erraza izan al da elementu batetik bestera joatea?”. 

• “Erraza izan al da jauziak egitean geldirik geratzea?”. 

• “Zer egin duzue gorputzarekin jauziaren ondoren geldirik 
geratzeko?”. 

 

3. jarduera “Jauzi egiteko 8 guneak” Denbora 20 min 

 

Irakasleak espazioa 8 gunetan antolatuko du (6. eranskina). Gune 

bakoitzean elementu egonkor bat edo bi egongo dira (plintoa, banku 

suediarra, gelako ikasle-aulkia eta -mahaia), eta koltxonetak, 

minitrampa, uztaiak, konoak eta sokak. 

Guneak modu progresiboan jarriko dira bata bestearen ondoan, 

ikasleek izan ditzaketen zailtasunak kontuan izanda. Irakasleak 

guneak zenbakiz izendatuko ditu 1etik 8ra, ikasle bakoitzak zailtasuna 

non duen identifikatzeko moduan. 

Ikasleak 8 guneetan banatuko dira, eta 2 minutuz egongo dira 

egokitutako gunean; beren burua horretarako prest ikusten badute, 

elementutik jauzi egingo dute. Zailtasunak izanez gero, beharrezko 

laguntza eskatu beharko dute. 

Behaketa egin ondoren, irakasleak honako galdera hauek egingo 

dizkie ikasleei: 

 

• “Gune guztiek zailtasun berbera zuten?”. 

• “Zuen ustez, zein gune izan da errazena?”. 

• “Zuen ustez, zein gune izan da zailena?”. 
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4. jarduera Ikasle talde baten proposamena I Denbora 10 min 

Ikasleak 5 taldetan banatuko dira, eta talde bakoitzari saio bat 
egokituko zaio zozketaz. Talde bakoitzak ibilbide bat prestatuko du 
kideentzat. Ibilbideak oinarrizko segurtasun-neurriak bete beharko 
ditu, eta irakaslearen oniritzia izan beharko du.  

Ibilbidea proposatuko duen taldea hasiko da ibilbidea nola egin behar 
den azaltzen, taldekideek banaka-banaka errepikatu dezaten. 
Ondoren, ibilbide berbera erabilita, kideei bidean zehar mugitzeko 
beren modua aukeratzen utziko zaie. Horren ostean, ibilbidea atzetik 
aurrera egingo dute ikasleek, ibilbidea proposatu duen taldeak 
egindako moduan. Eta azkenik, atzetik aurrerako ibilbide hori bera 
egingo dute ikasleek, norberak aukeratutako moduan. 

 

 

5. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 10 min 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 

eskatzea.  

- Kideak errespetatzea.  

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 7 min 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Zaila da elementu batetik bestera jauzi egitean orekan gelditzea?”. 

- “Zer uste duzue, beldur handia sentitu arren ariketa egin beharko 
genukeela?”.  

- “Zer esan nahi du norbera seguru sentitzen den hori besterik ez 
egitea esaldiak?”.   

 

 

 



   BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 29 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

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

Saioaren 
helburua 

Korrika abiatu eta elementu batera igotzea, bidean geldiunerik egin gabe. 

Korrika abiatu eta, besoen laguntzaz, elementu egonkor bat gainditzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, uztaiak, parkourreko mugimenduen irudiak 2 (11. 
eranskina), norberaren jardunaren behaketa 2 (14. eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 3. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 4. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

Ikasleek saio honetan oztopoak gainditzeko moduak ikasiko 
dituztenez, irakasleak ordenagailu eramangarri txiki batean bideoak 
izan ditzake eskura, mugimenduren bat ondo ulertzen ez bada 
argitzeko. 

 

2. jarduera “Marrazoak uretan” Denbora 10 min 

 

Jolas-eremuan koltxonetak eta bloke bigunak jarriko dira, batetik 

bestera 1 edo 2 metro utziz. Nahi izanez gero, zirkuluan jar daitezke 

elementuak, ikasleek bira osoa emateko aukera izan dezaten. Horiez 

gain, geletako ikasle-mahaiak eta plintoa jarriko dira jolas-eremuan. 

Ikasle bat marrazoa izango da. Marrazoa harrapatzailea izango da eta 

lau oinean mugituko da, eta gainerakoak txalupatik txalupara 

dabiltzan naufragoak izango dira (zutik egongo dira). Irakasleak 

hasiera ematean, naufragoak txalupa batetik bestera mugitzen hasiko 

dira, ura ez ukitzeko batetik bestera jauziak emanez. Jauzian 

txalupara iristen ez diren naufragoek 5 segundo izango dituzte uretan 

mugitzeko, marrazoak haiek harrapatu edo beste txalupa batera igo 

aurretik. Naufragoren batek oin bat edo biak uretan baldin baditu 5 

segundo pasatu ostean, marrazoa etorri eta naufragoa harrapa 

dezake. Harrapatutako naufrago bakoitza marrazo bilakatuko da. 

Partaide guztiak marrazo izan arte jarraituko du jolasak.  
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3. jarduera Oztopoak gainditzeko moduak   Denbora 18 min 

 

Irakasleak oztopo handiak gainditzeko moduak erakutsiko dizkie 
ikasleei. Horretarako, gainditu beharreko oztopoa aurkeztuko die. 
Oztopoak 4 altuera izango ditu, zailtasun txikiagotik handiagora. 
 
Oztopo horiek gainditzeko aholkuak emango dizkie hasieran: 
 
- “Aukeratu zuen neurrira egokitzen den oztopoa”. 
- “Hartu behar duzuen denbora, oztopoa gainditu aurretik”. 
- “Utzi espazioa ariketa egin behar duen pertsonari”. 
- “Seguru sentitzen ez bazarete, ez egin jarduera; ez arriskurik hartu”. 
 
Ondoren, ikasleek erronka berriak izan ditzaten, oztopoak gainditzeko 
“traba” txikiak jartzen joango da irakaslea. Ikaslea erronka txiki horiek 
gainditzen saiatuko da. 
 
- Bi eskuak elementuaren gainean jar ditzakezu eta baita oin bat ere. 
- Bi eskuak oztopoan dagoen elementuaren gainean jar ditzakezu, 
baina oinik ez. 
- Esku bat eta oin bat jar ditzakezu elementuan. 
 
Horren ostean, oztopo horiek gainditzeko, parkourrean ezagunak 
diren mugimendu batzuen izenak eta horien azalpenak emango dizkie 
irakasleak (11. eranskina): 
 
- Igotzea 
- Lapurra 
- Hesi-zeharkatzea 
- Katua 
- Reverse (ipurdia elementuaren gainean jarriz) 
- Albokoa 
 
Azkenik, norberaren jardunaren behaketa-orria 2 (14. eranskina) 
beteko dute ikasleek.  
 

 

4. jarduera Ikasle talde baten proposamena II Denbora 10 min 

3. saioan taldeak antolatu genituen. Talde horietatik oraindik 
proposamena egin ez duen talde batek ibilbide bat prestatuko du 
kideentzat. Ibilbideak oinarrizko segurtasun-neurriak bete beharko 
ditu, eta irakaslearen oniritzia izan beharko du.  

Ibilbidea proposatuko duen taldea hasiko da ibilbidea nola egin behar 
den azaltzen, taldekideek banaka-banaka errepikatu dezaten. 
Ondoren, ibilbide berbera erabilita, kideei bidean zehar mugitzeko 
beren modua aukeratzen utziko zaie. Horren ostean, ibilbidea atzetik 
aurrera egingo dute ikasleek, ibilbidea proposatu duen taldeak 
egindako moduan. Eta azkenik, atzetik aurrerako ibilbide hori bera 
egingo dute ikasleek, norberak aukeratutako moduan. 
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5. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 10 min 

 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 

eskatzea. 

- Kideak errespetatzea. 
 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 7 min 

 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Erraza al da bidean geldiunerik gabe elementu batera igotzea?”. 

- “Erraza al da besoen laguntzaz elementu bat gainditzea? Nola jarri 
behar ditugu besoak horretarako?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

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

Saioaren 
helburua 

Horma baten goiko aldera igotzeko moduak esperimentatzea. 

Horma-barratik zintzilikatzeko moduak ezagutzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, uztaiak, horma-barratik zintzilikatzeko progresioa 
(8. eranskina), norberaren jardunaren behaketa 3 (15. eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. 4. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 5. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

2. jarduera “Armiarma-gizakia” Denbora 10 min 

 

Jolas-eremuan bi harresi egingo dituzte ikasleek, bakoitza apar-
gomazko 6 blokerekin. Bi talde izango dira, eta bakoitzak gutxienez 2 
blokeko altuera duen harresia eraikiko du. Harresia prest dagoenean, 
irakasleak jolasa hasi dela adieraziko du, eta talde bakoitzak bere 
harresia zeharkatu beharko du blokeak bota gabe. Bloke bat erortzen 
den bakoitzean, talde horrek berriz hasi beharko du bere lana. 
Taldekide guztiak harresiaren beste aldera pasatzea izango da 
jolasaren xedea. Taldekideen artean laguntzeko modu bakarra 
ahozko mezuak ematea izango da; ezingo diote elkarri gorputz-
kontaktuaren bidez lagundu. Talde bateko partaide guztiek harresia 
zeharkatu duten unetik hasita, beste taldeak minutu bat gehiago 
izango du erronka amaitzeko. Minutua pasatu eta gero, amaitutzat 
emango dugu jolasaren lehenengo zatia. Ondoren, talde bakoitza 
beste harresira joango da, eta, harresiko egitura berberari eutsiz, 
harresi berria zeharkatzen saiatu beharko du. 
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3. jarduera 
Hormara igo eta hormatik zintzilikatzeko 

mugimenduak 
Denbora 15 min 

 
Irakasleak arazo bat planteatuko die ikasleei: koltxoneta handira nola 
igo. Zeregin horretarako, beldurra kentzeko koltxoneta jarriko du 
hormaren kontra, eta horri eusteko plintoa jar dezake ondoan. 
 
Koltxonetara igotzeko gomendioak emango dizkie: 
 
- “Korrika abiatu eta koltxonetara iristean, oin bat egonkor kokatu 
koltxonetan, eta koltxonetaren kontra indar egin gorantz”. 
 
Ondoren, horma-barratik zintzilikatzeko zer egin dezaketen galdetuko 
die irakasleak ikasleei, eta progresio bat eskainiko die saiatzen eta 
trebatzen joateko (8. eranskina). 
 

Azkenik, norberaren jardunaren behaketa-orria 3 (15. eranskina) 
beteko dute ikasleek.  
 

 

 

 

 

4. jarduera Ikasle talde baten proposamena III Denbora 10 min 

 

Talde batek ibilbide bat prestatuko du kideentzat (aurretik egin ez 
duen talde batek). Ibilbideak oinarrizko segurtasun-neurriak bete 
beharko ditu, eta irakaslearen oniritzia izan beharko du.  

Ibilbidea proposatuko duen taldea hasiko da ibilbidea nola egin behar 
den azaltzen, eta taldekideek banaka-banaka errepikatu egingo dute 
haiek agindutakoa. Ondoren, ibilbide berbera erabilita, kideei bidean 
zehar mugitzeko beren modua aukeratzen utziko zaie. Horren ostean, 
ibilbidea atzetik aurrera egingo dute ikasleek, ibilbidea proposatu 
duen taldeak egindako moduan. Eta azkenik, atzetik aurrerako ibilbide 
hori bera egingo dute ikasleek, norberak aukeratutako moduan. 

 

 

5. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 12 min 

 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 
eskatzea. 

- Kideak errespetatzea. 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

 

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

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Nola igo zaitezkete beldurra kentzeko koltxonetara? Oinekin zer 
egingo zenukete?”. 

- ”Nola zintzilikatu gaitezke horma-barratik? Besoak nola jarriko 
zenituzkete?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

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

Saioaren 
helburua 

Mugimenduen arteko trantsizioak ulertzea eta ibilbideetan erabiltzea. 

Ibilbidean norabidea aldatzeko Tiki-taka mugimendua ezagutzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, uztaiak, elementu batetik besterako trantsizioak 
(9. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 5. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 6. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

 

 

 

 

2. jarduera “Inurriak hormatik” Denbora 12 min 

 

saioan egindako “Armiarma-gizakia” jolasaren antzekoa izango da 

hau, baina kasu honetan ikasleek kono txinatar bat garraiatu beharko 

dute buru gainean, azukre-maluta bat daramaten inurriak balira 

bezala eta konoari eskuekin eutsi gabe. Konoak harresitik 10 metrora 

jarriko dira, ikasleek ibilbide luzeagoa egin dezaten. Ikasle bati buru 

gainetik konoa erortzen bazaio, ikasle horrek konoa hartu eta 

hasierako lekura itzuli beharko du. Talde bakoitzak lortutako puntuak 

zenbatuko ditu. 
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3. jarduera Elementu batetik besterako trantsizioak  Denbora 15 min 

 

Irakasleak parkourreko mugimenduak egiteko 3 gune prestatuko ditu 

(9. eranskina), eta, hor, 3 elementuz osatutako ibilbidea erakutsiko 

du. Elementu horien artean distantzia berbera jarriko du, hiruzpalau 

pausokoa. 

Ikasleak 3 guneetan banatuko dira, eta txandaka-txandaka 

irakaslearen aginduak betetzen joango dira: 

- Elementuen artean 5 pauso eman behar dira. 

- Elementuen artean 4 pauso eman behar dira. 

- Elementuen artean 3 pauso eman behar dira. 

Elementuen artean uztai bat jarriko du irakasleak: 

- Uztai barruan oin trebea sartu behar da. 

- Uztai barruan oin ez-trebea sartu behar da. 

- Uztai barruan, lehenengo oin trebea sartu behar da eta, segidan, oin 

ez-trebea. 

 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera Ikasle talde baten proposamena IV Denbora 10 min 

 

3. saioan antolatutako eta oraindik ibilbidea prestatu ez duen beste 
talde batek ibilbide bat prestatuko du kideentzat. Ibilbideak oinarrizko 
segurtasun-neurriak bete beharko ditu, eta irakaslearen oniritzia izan 
beharko du.  

 

Ibilbidea proposatuko duen taldea hasiko da ibilbidea nola egin behar 
den azaltzen, taldekideek banaka-banaka errepikatu dezaten. 
Ondoren, ibilbide berbera erabilita, kideei bidean zehar mugitzeko 
beren modua aukeratzen utziko zaie. Horren ostean, ibilbidea atzetik 
aurrera egingo dute ikasleek, ibilbidea proposatu duen taldeak 
egindako moduan. Eta azkenik, atzetik aurrerako ibilbidea egingo  
dute ikasleek, norberak aukeratutako moduan. 
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5. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 10 min 

 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 
eskatzea. 

- Kideak errespetatzea. 

 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Zertarako balio dute trantsizioek? Zerbaitetan laguntzen al digute?”. 

- ”Nola alda dezakegu norabidez elementu batetik bestera 
goazenean?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

Saio-bukaera une oso aproposa da saio honetan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, 7. saioan zer ikasi eta zer landuko duten azaltzeko 
eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Egin beharreko ibilbideak aztertzeko denbora nahikoa hartzea. 

Norbera bere bidea egiten saiatzea, norbere gaitasuna kontuan hartuz. 

Non Gimnasioa, eta eskolako patioa edo parkea 

Materiala 
Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, beldurra kentzeko koltxoneta, oihal handiak, 
uztaiak, irlako 2 ibilbideak (9. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 6. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 7. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

 

 

2. jarduera “Launakako trena” Denbora 10 min 

Eskolako patioan edo parkean hasiko da jolasa, eta irakasleak 

aukeratuko du eremuaren zabalera; zabalera handi samarra jartzen 

badugu, ikasleek mugimendu-aukera zabalagoa izango dute. Lauko 

taldetan banatuko ditugu ikasleak. Talde bakoitzean tren-gidari bat 

egongo da, 30 segundoan behin aldatzen joango dena; lehenengoak 

egiten duen ibilbide berbera egin beharko dute atzekoek ere, ilara 

mantenduz. Lehenengoak lana amaitzen duenean, atzera pasatu 

beharko du, eta bigarren doanak hartuko du haren lekua. Taldekide 

guztiek gidari-lana egin arte ez da amaituko jolasaren lehenengo 

zatia. 

Ondoren, gimnasioan sartuko gara, eta kanpoan egindako ariketa 

bera egingo dugu. Talde berberak mantenduko dira. Gimnasioan, 

horma-barrak erabiltzera animatuko ditugu ikasleak, horietatik gertu 

banku suediarrak, apar-gomazko blokeak eta koltxonetak jarriko 

ditugu, mugimendu-aukera gehiago izateko. 
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3. jarduera “Irlako 2 ibilbideak” Denbora 17 min 

 
Irakasleak irla batean kokatuko ditu ikasleak, eta bi ibilbide 
proposatuko ditu (9. eranskina): ibilbide bat irlaren barrutik eta bestea 
irlaren kanpotik. Barruko ibilbidean, oihana gurutzatu beharko da; 
kanpoko ibilbidean, berriz, hondartza eta inguruko arrokak zeharkatu 
beharko dituzte. 
 
Irla barruko ibilbidea 
 
- Landaretzaren barrutik tximinoekin batera mugitu behar da; 
horretarako, horma-barratik ikasle-mahai batera lotutako oihal handi 
baten azpitik pasatuko dira ikasleak, tximino-lauoinekoa mugimendua 
eginez. 
- Zuhaitzetara platano bila igo behar da; horretarako, horma-barretara 
igoko dira. 
- Zuhaitzetik zuhaitzera mugitu behar da; horretarako, soka bat (edo 
oihal handi bat) jarriko da zintzilik, eta, soka horretatik zintzilik, zuhaitz 
batetik bestera mugituko dira ikasleak. 
- Sugeen gainetik jauzi egin behar da; horretarako, lurrean soka 
biribildu batzuk jarriko dira bilduta, eta horien gainetik jauzi eginez 
pasatu beharko dute. 
- ... 
 
Irla inguratzen duen ibilbidea 
 
- Arrokatik arrokara jauzi egin behar da; horretarako, banku 
suediarrak paraleloan jarriko dira, eta banku batetik bestera jauzi egin 
beharko dute ikasleek. 
- Hordartzan karramarroekin batera mugitu behar da; horretarako, 
karramarro-lauoinekoa atzeraka egin beharko dute, gora begira. 
- Itsasertzean dagoen txalupara igo eta jaitsi behar da; horretarako, 
ikasle-mahai batera igo, eta mahai horretatik lurrera jauzi egin 
beharko dute ikasleek. 
- … 
 
Irakasleak bi ibilbideetan norabide-aldaketa egiteko bi gune jarriko 
ditu, eta, gune horietan, Tiki-taka mugimendua nola egiten den 
azalduko die ikasleei. 
Tiki-taka mugimendua egiteko, horma-barraren kontra jarritako banku 
suediarraren gainetik (inklinatua) pasatuko dira ikasleak. Ariketa hori 
gainditzea lortzen dutenek hormaren kontra egin dezakete Tiki-Taka 
mugimendua, hormaren ondoan dagoen oztopo txiki bat gaindituz. 
 
Bi talde egingo dira. Talde bat ibilbide batean hasiko da, eta bestea 
beste ibilbidean. 10 minutu pasatu ondoren, aldatu egingo dira 
ibilbidez. 
 
Behaketa egin ondoren, honako hau galdetuko die irakasleak ikasleei: 
 

- ”Ibilbidea egiten hasi aurretik, hartu al duzue denbora nahikoa 
ibilbide horretan zer dagoen aztertzeko?”. 
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- ”Erraza izan al da ibilbide guztia segidan egitea?”. 
 

- “Lekuren bat bereziki zaila egin al zaizue? Nola lortu duzue 
leku horretatik ateratzea?”. 

 
 

4. jarduera Ikasle talde baten proposamena V Denbora 10 min 

3. saioan antolatutako eta oraindik ibilbidea prestatu ez duen beste 
talde batek ibilbide bat prestatuko du kideentzat. Ibilbideak oinarrizko 
segurtasun-neurriak bete beharko ditu, eta irakaslearen oniritzia izan 
beharko du.  

Ibilbidea proposatuko duen taldea hasiko da ibilbidea nola egin behar 
den azaltzen, taldekideek banaka-banaka errepikatu dezaten. 
Ondoren, ibilbide berbera erabilita, kideei bidean zehar mugitzeko 
beren modua aukeratzen utziko zaie. Horren ostean, ibilbidea atzetik 
aurrera egingo dute ikasleek, ibilbidea proposatu duen taldeak 
egindako moduan. Eta azkenik, atzetik aurrerako ibilbide hori bera 
egingo dute ikasleek, norberak aukeratutako moduan. 

 

 

5. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 10 min 

10 minutuko tartea emango zaie ikasleei esperimentatu nahi dituzten 
mugimenduak egiteko —betiere parkourrarekin lotura duten 
mugimenduak—. Irakasleak hiru lege hauek ezarriko dizkie ikasleei 
jarduera arriskurik gabe egin dezaten:  

- Norbera seguru sentitzen den hori besterik ez egitea. 

- Zailtasun handia duten jarduerak egiteko behar duten laguntza 

eskatzea. 

- Kideak errespetatzea.  

 

 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 
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- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Egin beharreko ibilbidea pentsatu gabe egitea komeni da? Zer gerta 
daiteke pentsatu gabe eginez gero?”. 

- “Beharrezkoa da guztiok ibilbidea modu berean egitea? Edo nork 
berean zentratu behar du?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

Saio-bukaera une oso aproposa da saio honetan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, 8. saioan zer ikasi eta zer landuko duten azaltzeko 
eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Aurrez ezaguna den ibilbide batean trebatzea. 

Mugimenduak nola egiten dituzten identifikatzea eta unitatearen hasieratik 
honako hobekuntza aztertzea. 

 

Non Gimnasioa, eta eskolako patioa edo parkea 

Materiala 

Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, beldurra kentzeko koltxoneta, oihal handiak, 
uztaiak, 4 elementuen ibilbideak (5. eranskina), norberaren jardunaren 
behaketa-orriak 1, 2 eta 3 (13., 14. eta 15. eranskinak) eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 7. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 8. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

 

 

 

 

 

2. jarduera “Binakako trena” Denbora 10 min 

 

7. saioan egindako “Launakako trena” jolasaren antzekoa izango da 

hau, baina kasu honetan binakako taldeak egingo dira. Bikoteak 

patioan edo parkean hasiko dute ariketa, eta minuturo aldatuko dute 

gidaria. Irakasleak esango du gidariz noiz aldatu behar den, eta 

txilibitu bat erabiliko du horretarako. Jolasaren lehenengo zatia bukatu 

ostean, gimnasiora joango dira, eta han amaituko dute jolasa. 

    

 



   BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 44 

3. jarduera “4 ementuen ibilbideak”  Denbora 20 min 

 

Ikasleak uraren, lurraren, suaren eta airearen ibilbideetan ibiliko dira 

lehenik (5. eranskina). Gune bakoitzean, 3 minutu egongo dira.  

 

Ondoren, “4 elementuen ibilbideak” jarduerako ibilbide guztiak lotuko 

ditu irakasleak, eta ordena bat ezarriko du, adibidez, ura, lurra, sua, 

airea. Ikasleek txandak errespetatuz, ibilbide osoa egingo dute, eta 

bidean sortzen zaizkien zailtasunak edo egin dituzten hobekuntzak 

identifikatuko dituzte. 

 

Behaketa egin ondoren, honako hau galdetuko die irakasleak ikasleei: 

- “Ibilbideak errazak iruditu al zaizkizue?”. 

- “1. saiotik hona sumatu al duzue hobekuntzarik?”. 

 

 

4. jarduera 
Norberaren jardunaren behaketarako esperimentazio-

gunea 
Denbora 18 min 

 

Ikasleek 15 minutu izango dituzte egin dituzten hobekuntzak kontuan 
hartuz norberaren jardunaren behaketa-orrien (1, 2, 3) bigarren zatia 
betetzeko (13., 14. eta 15. eranskinak). Ikasleek hainbat ariketa “4 
elementuen ibilbidea”n egin dituztela kontuan izanik, orria betetzeko 
informazio nahikoa izango dute, eta, gainera, egin gabe geratu diren 
ariketak egiteko tartea izango dute.  

 

Zeregin horretarako, ikasleek, irakaslearen laguntzaz, jarduera 
egiteko guneak prestatuko dituzte. Prestatu beharreko elementurik 
garrantzitsuena plintoa edo antzeko funtzioa beteko duen elementua 
da. Izan ere, mota horretako oztopoa gainditzeko mugimenduak asko 
dira, eta ez dira “4 elementuen ibilbidea”n agertu. Komeni da 
plintoaren funtzioa beteko duten hainbat elementu jartzea (ikasle-
kopuruagatik), eta elementu horiek altuera desberdina izatea (ikasle 
bakoitzaren mailara egokitzeko). 

 

Ariketa horiez gain, orria betetzeko beharrezkoak dituzten 

mugimenduetarako guneak ere jarriko dituzte. 
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5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 7 min 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Gogoratzen al zineten proposatutako ibilbide hau aurretik egina 

zenutela?”. 

- “Lehenengo saiotik hona aldaketarik sumatu al duzue parkourreko 
mugimenduak egitean? Zein?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

Saio-bukaera une oso aproposa da saio honetan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, 8. saioan zer ikasi eta zer landuko duten azaltzeko 
eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ibilbide berbera modu desberdinetan igarotzeko bideak aztertzea. 

Kidea ebaluatzeko ezagutza nahikoa izatea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, beldurra kentzeko koltxoneta, oihal handiak, 
uztaiak, 4 elementuen ibilbideak (5. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. 8. saioan zer landu zuten gogoraraziko die 
irakasleak, eta 9. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

 

 

2. jarduera Aukeratutako jolasa Denbora 10 min 

 

Ikasleek unitate honetako saioetatik gustukoen duten jolasa 

aukeratuko dute bozketa bidez. Irakasleak, ikasleen laguntzaz, jolas-

eremua prestatuko du. Jolasaren arauak betearaztea eta denbora 

kontrolatzea irakaslearen ardura izango dira. 

      

3. jarduera Esperimentazio-gunea Denbora 15 min 

 

Ikasleek parkourreko mugimenduen eta ibilbideen inguruan dituzten 

beharrak asetzeko gunea izango da.  
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4. jarduera “4 elementuen ibilbidea”n trebatzen Denbora 22 min 

“4 elementuen ibilbidea” prestatuko du irakasleak ikasleen laguntzaz 

(5. eranskina), eta txandak antolatuko ditu ikasleekin batera ibilbidean 

trebatzeko. Ikasle guztiek ibilbidea behin egin dutenean, atzetik 

aurrera egiteko proposamena luzatuko die irakasleak. Ondoren, 

uraren, lurraren, suaren eta airearen ordena aldatuko du. Eta horrela, 

irakasleak hainbat proposamen egingo dizkie ikasleei haien 

esperimentazioa bultzatzeko. 

  

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

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

 

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Ibilbidea modu bakarrean egin al duzue? Zenbat modutan egin 
duzue bidea?”. 

- “Zer gomendio emango genizkioke kide bati, ibilbidea egoki 
egiteko?”. 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

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

Saioaren 
helburua 

Ikasitakoa erakustea. 

Gimnasioan ikasitakoa beste ingurune batean egitea. 

Non Gimnasioa eta eskolako parkea 

Materiala 

Apar-gomazko blokeak, horma-barrak, banku suediarrak, geletako ikasle-
mahaiak, plintoa, koltxonetak, beldurra kentzeko koltxoneta, oihal handiak, 
uztaiak, 4 elementuen ibilbidea (5. eranskina), koebaluazio-orria (16. 
eranskina), unitatearen ikasleen balorazioa (17. eranskina), lorpenen jarraipen-
orria (1. eranskina), eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan zer landu zuten gogoraraziko 
die irakasleak, eta 10. saio honetan zer egingo duten azaldu.  

 

 

 

 

 

 

 

2. jarduera Korrika lasaian Denbora 5 min 

 

Eskolako patioan, ikasleek 5 minutuz egingo dute korrika, erritmo 

lasaian. Korrika egiten duten bitartean, kideekin hitz egin dezakete, 

baina gelditu gabe. 
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3. jarduera Ikasitakoa erakustea    Denbora 23 min 

 

Ikasleak binaka jarriko dira, eta irakasleak banatutako koebaluazio-

orria (16. eranskina) irakurriko dute. Gimnasioan, “4 elementuen 

ibilbidea” egingo dute ikasleek (5. eranskina), elementu batetik 

bestera nahi duten ordenan mugituz.  

 

Bikoteko batek ibilbidea egiten duen bitartean, kideak koebaluazio-

orria beteko du, eta, gero, alderantziz egingo dute. 

Denek osatu beharko dute ibilbidea, eta bikotearen koebaluazio-orria 

bete. 

 

Amaitzeko, koebaluazio-orriko informazioa pasatuko dio ikasle batek 

besteari. 

 

Irakasleak, bitartean, lorpenen jarraipen-orria beteko du (1. 

eranskina). Izan ere, irakaslea unitate osoan jarraipen-orria betetzen 

joan da, eta 10. saio hau amaitzean azken datuak jasoko ditu, 

ikasleek unitatearen hasieratik hona egindako hobekuntza ikusteko. 

 

 

4. jarduera Parkourreko ibilbideak gimnasioan eta kalean Denbora 15 min 

 

Ikasleak irakaslearekin batera eskolako parkera aterako dira, eta 

parkeko elementuak aztertuko dituzte (eskailerak, bankuak, 

koskak...). Ikasleek leku bakoitzean zer egin daitekeen (parkourreko 

mugimendua) aztertu eta, irakaslearen oniritzia jaso ondoren, ilara 

luze bat egingo dute. 

 

Ikasle bat hasiko da, eta ibilbidearen zati txiki bat egingo du; gero, 

ilararen atzera pasatuko da. Ondoren, ilarako hurrengo ikasleak 

lehenengo ikaslearen ibilbide zatiari berea gehituko dio, eta ilararen 

atzera joango da. Modu horretan egingo dute beste ikasle guztiek ere, 

baten bati ibilbidearen aurreko zatiak ahazten zaizkion arte. Une 

horretan, ilaran atzean dagoen ikasleak, berriz hasi beharko du beste 

ibilbide bat. 
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5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 12 min 

 

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

Irakasleak galdera hauek egin ditzake:  

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 

- “Gaizki sentitu da norbait? Zergatik?”. 

- “Lotsa sentitu du norbaitek?”. 

- “Zer iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak, zailak ala errazak?”. 

- “Gustura sentitu zarete egindako ibilbidearekin? Zergatik?”. 

- “Gimnasiotik aparte, non egin daitezke parkourreko mugimenduak?”. 

- “Parkean parkourra egiteko, hartu beharko al zenukete segurtasun-
neurririk?”. 

 

Eta galdera garrantzitsuena:  

             “Zer ikasi duzue gaur?”. 

 

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan eta unitate osoan zer ikasi 
duten azpimarratzeko. 

 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute, eta unitatearen ikasleen balioespena (17. eranskina) egingo 
dute. 
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Eranskinak 

• 1. eranskina: lorpenen jarraipen-orria  

• 2. eranskina: ikaslearen hasierako ebaluazio-orria 

• 3. eranskina: autoebaluazio-orria 

• 4. eranskina: eskolako parkourrerako erabiliko den materiala 

• 5. eranskina: 4 elementuen ibilbideak 

• 6. eranskina: jauzi egiteko 8 guneak 

• 7. eranskina: irlako 2 ibilbideak 

• 8. eranskina: horma-barratik zintzilikatzeko progresioa 

• 9. eranskina: elementu batetik besterako trantsizioak 

• 10. eranskina: parkourreko mugimenduen irudiak 1 

• 11. eranskina: parkourreko mugimenduen irudiak 2 

• 12. eranskina: parkourreko mugimenduen irudiak 3 

• 13. eranskina: norberaren jardunaren behaketa 1 

• 14. eranskina: norberaren jardunaren behaketa 2 

• 15. eranskina: norberaren jardunaren behaketa 3 

• 16. eranskina: koebaluazio-orria 

• 17. eranskina: unitatearen ikasleen balioespena 

• 18. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa. Gorputz Hezkuntzako 
programazioa 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (1. eranskina) 

LMH 3 
EBALUAZIOA 
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IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina)  

 

 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

 

1. Inoiz entzun al duzu parkourrari buruzko zerbait? 
 

2. Inoiz ikusi al duzu parkourra egiten duen norbait? 
 

 
3. Inoiz aritu al zara parkourrean?  

 
 

4. Zer pentsatzen duzu, parkourreko ariketak bi aldiz pentsatu gabe egin behar 
direla? 

 

5. Zer iruditzen zaizu, parkourra praktikatzeko segurtasun-neurriak hartu behar 
direla?  

 
 

6. Zer uste duzu, parkourreko mugimenduak ikasteko ariketak era progresiboan 
egin behar direla? 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 

 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 

      

Arropa eta oinetako egokiak 
ekarri eta erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan hartu 
dut, gauza berriak ikasi 

ditut. 
Gustura aritu naiz. Azalpenak adi entzun ditut. Arauak errespetatu ditut. Errespetuz aritu naiz. 

Jarrera ona izan dut. 

1. saioa O O O O O O 

2. saioa O O O O O O 

3. saioa O O O O O O 

4. saioa O O O O O O 

5. saioa O O O O O O 

6. saioa O O O O O O 

7. saioa O O O O O O 

8. saioa O O O O O O 

9. saioa O O O O O O 

10. saioa O O O O O O 
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ESKOLAKO PARKOURRERAKO 

 ERABILIKO DEN MATERIALA (4. eranskina) 

 

 

HORMA-BARRAK 

 

 

BANKU SUEDIARRAK 

 

BELDURRA KENTZEKO KOLTXONETA 

 

 

KOLTXONETAK 

 

APAR-GOMAZKO BLOKEAK 

 

MINITRAMPA 
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IKASLE-MAHAIA 

 

IKASLE-AULKIAK 

 

PLINTOA

 

SOKAK 

 

UZTAIAK 

 

KONOAK 

 

ZAPIAK 

 

OIHAL HANDIA 
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4 ELEMENTUEN IBILBIDEAK (5. eranskina) 

 

 

 

 

SUA 

 

AIREA 

 

LURRA 

 

URA 
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JAUZI EGITEKO 8 GUNEAK (6. eranskina) 

 

 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 
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6 

 

7 

 

8 
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IRLAKO 2 IBILBIDEAK (9. eranskina) 

 

 

 

 

 

OIHAN BARRUKO 

IBILBIDEA 

 

 

 

 

 

OIHAN KANPOKO 

IBILBIDEA 

 

 

 

 

 

2 IBILBIDEAK 
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HORMA-BARRATIK ZINTZILIKATZEKO PROGRESIOA (8. eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

HORMA-BARRATIK 

ZINTZILIKATZEA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMA-BARRATIK 

ZINTZILIKATZEA 2 

 

 

 

 

 

 

 

HORMA-BARRATIK 

ZINTZILIKATZEA 3 
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ELEMENTU BATETIK BESTERAKO TRANTSIZIOAK (9. eranskina) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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3 
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PARKOURREKO MUGIMENDUEN IRUDIAK 1 (10. eranskina) 

 

 

 

 

 

LURRERA EGOKI ERORTZEA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu batetik lurrera jaistean minik ez hartzeko. 

Nola egiten da? 

Erortzea edo jauzia egin ondoren oina lurrera iristean, orpoa airean 

geratu behar da, baina hanka puntetan geratu gabe. 

Bizkarra zuzen jarri behar da, eta gorputza orekatu. 

Belaunen flexioak 90º baino handiagoa izan behar du. 

Erortzean ez dira giltzadurak blokeatu behar, indargetzea bilatu behar 

da (malguki-efektua).  
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JAUZI EGIN ETA EGOKI ERORTZEA 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Hutsune edo zulo bat gainditzeko. 

Nola egiten da? 

Gorputza makurturik dagoela, besoak atzera eraman behar dira. 

Jauzia hasteko besoak gorantz eta aurrerantz luzatu behar dira. 

Belaunak 90º edo gehiagoko flexioan eraman behar dira, aurrerantz 

eramanez, ondo erortzeko. 

Besoak erabili behar dira erortzea orekatzeko. 
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LURRERA JAUZI ETA ITZULIPURDIA EGITEA 

 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu batetik lurrera jaitsi ondoren abiadura gutxitzeko eta minik 

ez hartzeko. 

Nola egiten da? 

Biraketa bi besoak alde batera bildu eta sorbalda sartu ondoren hasi 

behar da. (Aholkua: koltxonetan ariketa egitean, besoak non jarri 

markatzeak hasiera erraztuko die ikasleei). 

Buruarekin ez da lurra ukitu behar. 

Mugimendua biribiltzen saiatu behar da. 

 

 

 

 



BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                                                      ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 68 

 

 

BANKU SUEDIARRAREN GAINEAN LAU OINEAN IBILTZEA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Altueran dagoen elementu baten gainetik zutitu gabe ibiltzeko. 

Nola egiten da? 

Beso eta hanken mugimenduak txandakatua eta gurutzatua izan 

behar du; horretarako, lehenengo, eskuineko besoa eta ezkerreko 

hanka mugitu behar dira aldi berean, eta, gero, ezkerreko besoa eta 

eskuineko hanka. 

Komeni da bizkarra lurrarekiko ahalik eta paraleloen eramatea. 

Belaunak lurretik gertu eramaten saiatu behar da. 
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PARKOURREKO MUGIMENDUEN IRUDIAK 2 (11. eranskina) 

 

 

 

JAUZIAN ELEMENTU BATERA IGOTZEA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Tamaina ertaineko elementu batera igotzeko. 

Nola egiten da? 

Hiru gune (bi eskuak eta oin bat, edo bi oinak eta esku bat) behar dira 

segurtasuna bermatzeko. 

Belaunak ez dira jarri behar elementuaren gainean, txarra baita; 

gainera, oso zaila izaten da ohitura hori kentzea. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, igo beharreko altuera txikia jarriko da, eta azalera handiko 

elementua, ikasleak erraz igotzeko moduan; gero, altuera eta 

elementuaren azalera handiagotuko ditugu. 
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LAPURRA MUGIMENDUA 

 

 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu bat bi besoen laguntzaz gainditzeko. 

Nola egiten da? 

Aurreraka joan behar da elementura. 

Bi eskuak jarri behar dira elementuaren gainean. 

Hankak albo batetik pasatu behar dira aurrera. 

Hankak albotik datozela, esku bat altxatu, eta hankak azpitik pasatu 

behar dira, eta, ondoren, eskua berriz jarri behar da elementuaren 

gainean. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, oin bat edo biak oztopoaren gainean jar daitezke, 

mugimendua errazago egiteko; gero, oinak airean pasatu beharko 

dira.  

 



BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                                                      ESKOLAKO PARKOURRA 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA 71 

 

 

 

 

 

HESI-ZEHARKATZEA MUGIMENDUA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Hesi bat edo elementu bat abiadura galdu gabe gainditzeko. 

Nola egiten da? 

Korrika joan eta esku bat gainean jarri behar da. 

Hankek alde batetik joan behar dute. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, oin bat oztopoaren gainean jar daiteke, mugimendua 

errazago egiteko; gero, oinak airean pasatu beharko dira.  
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KATUA MUGIMENDUA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu bat bi besoen laguntzaz gainditzeko. 

Nola egiten da? 

Korrika joan eta elementuaren gainean bi eskuak jarri behar dira, 

beren artean sorbalden zabalera baino distantzia handiagoa dutela. 

Elementuaren gainean eskuekin bultza egin eta hankak besoen artetik 

pasatu behar dira. 

Oinak aurretik doazela lurrera jaitsi behar da. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, bi oinak oztopoaren gainean jar daitezke; gero, oinak airean 

pasatzeko, besoekin indar gehiago egiten joan behar da. 

Abiadura gehitzeak (betiere, ikaslearen segurtasuna bermatuta 

dagoela) mugimendua erraztu dezake. 
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REVERSE (goian eseriz) 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu bat gainditzeko, bi besoen laguntzaz eta atzerakako 

biraketaz. 

Nola egiten da? 

Elementura korrika joan behar da. 

Bizkarrez sartu behar da elementura, gorputza biratuz. 

Bizkarrez eser daiteke gainean. 

Burua beti goian mantendu behar da. 

Gorputzaren biraketarekin jarraitu beharko da, beste aldera iritsi arte. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, oztopoaren gainean eserita gera daiteke; gero, oztopoaren 

gainean eseri eta gorputza biratu daiteke; eta azkenik, mugimendu 

osoa egin daiteke.  

Ikasleren batek trebetasun nahikoa lortu badu, mugimendua 

oztopoaren gainean eseri gabe egiten ahalegindu daiteke. 
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ALBOKOA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu bat gainditzeko, bi besoen laguntzaz eta alboka joanda. 

Nola egiten da? 

Korrika joanda, alboka gerturatu behar da elementura. 

Esku bat jarri behar da; gero, hankak pasatu behar dira, eta beste 

eskua, ondoren. 

Hankak pasatzeko, kanpoaldeko hanka sartu behar da, lehenik. 

Eskuek mugimenduaren aldera joan behar dute. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, oztopoaren gainean eser daiteke; gero, ipurdiarekin 

oztopoa ukitu gabe pasatu beharko da. 
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PARKOURREKO MUGIMENDUEN IRUDIAK 3 (12. eranskina) 

 

HORMA-BARRATIK ZINTZILIKATZEA 

 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Barra batetik zintzilik geratzeko. 

Nola egiten da? 

Oinak aurreraka eraman behar dira. 

Ez dira oinak goregi igo behar; hori garrantzitsua da, erortzeko 

arriskua saihesteko. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, horma-barraren kontra koltxoneta bat jar daiteke, 

belaunetan minik ez hartzeko; gero, elementu egonkor batetik jauzi 

egin daiteke horma-barrara (altueratik); eta azkenik, oinak egoki 

jartzea lortzean (belaunekin horma-barra ukitu gabe), mugimendua 

koltxonetarik gabe egin daiteke. 
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HORMA-BARRATIK ZINTZILIKATZEA OINAK ZUTOINEAN 

JARRITA 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Barra batetik zintzilik geratzeko, oinak jartzeko leku gutxi dagoenean. 

Nola egiten da? 

Horma-barratik zintzilikatzeko modu berean jarri behar da gorputza, 

baina oinak bata bestearen gainean elkarturik. 

Zer progresio egin daiteke? 

Horma-barratik zintzilikatzeko egiten den moduan egingo da, baina 

oinak ezartzeko azalera txikituz, oinak horma-barren arteko zutoinean 

jarri arte. 
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BELDURRA KENTZEKO KOLTXONETARA IGOTZEA 

 

 

 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Horma batera edo elementu handi batera igotzeko. 

Nola egiten da? 

Korrika egiteko abiadura ongi aprobetxatu behar da. 

Oinekin koltxonetari indarra egin behar zaio, behera erori gabe 

gorantz joateko. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, oin bat koltxonetaren kontra jarri behar da; gero, oinarekin 

indarra egin behar da gorantz; eta, azkenik, koltxonetaren goiko 

aldean eskuak jarrita, goraino igo behar da. 
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TIKI-TAKA MUGIMENDUA 

 

 

 

 

Zertarako balio du? 

Elementu bat gainditzeko horma baten laguntzaz, baita norabidez 

aldatzeko ere. 

Nola egiten da? 

Norabide-aldaketa egin nahi den lekuan elementu bat jarri behar da 

hormaren ondoan. 

Elementura gerturatzean, elementua ukitu gabe goitik pasatzen saiatu 

behar da, horman oinak jarriz. 

Oinekin inpultsoa hartu beharko da. 

Belaunak joan nahi den aldera bideratu behar dira, eta gorputza 

orekatu. 

Zer progresio egin daiteke? 

Hasieran, horma-barran lotutako banku suediar bat jarri behar da, 

modu inklinatuan. Inklinazioa gehituz joan daiteke irakaslea, ikasleen 

maila hobetuz doan heinean. (Ikasleek korrika abiatu eta jauzi bat 

egin behar dute, eta oinak bankuaren gainean jarri behar dituzte; 

bigarren jauzia bankutik lurrera jaisteko erabili behar dute).  

Ikasleek plano inklinatuan mugimendua egitea lortu baldin badute, 

ariketa horman egiteko proposatuko die irakasleak, bankurik gabe eta 

horma ondoan dagoen oztopo bat gaindituz. 
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NORBERAREN JARDUNAREN BEHAKETA-ORRIA 1 (13. eranskina) 

 

 

 

 

NOLA EGITEN DITUT 

PARKOURREKO MUGIMENDUAK? 

(2. saioan GOMETSA LARANJA jarri, 

8. saioan GOMETSA URDINA jarri) 

 

ARIKETA EZ DUT INOIZ EGIN ARIKETA NOIZBAIT EGIN DUT ARIKETA ASKOTAN EGIN 

DUT 

BELDUR HANDIA 

EMATEN DIT 

 

 

EZ DUT INOIZ 

PROBATU 

 

 

BELDUR PIXKAT 

EMATEN DIT 

 

 

ERRAZA EGITEN 

ZAIT ETA 

IRAKASLEAK ESAN 

DIT ONDO EGIN 

DUDALA 

 

EZ DIT BELDURRIK 

EMATEN ETA 

IRAKASLEAK ESAN DIT 

ARIKETA OSO ONDO 

EGIN DUDALA 

 

LURRERA EGOKI ERORTZEA      

LURRERA JAUZI EGITEA ETA 

EGOKI ERORTZEA 

     

LURRERA JAUZI EGITEA ETA 

ITZULIPURDIA EGITEA 

     

BANKU SUEDIARRAREN GAINEAN 

LAU OINEAN IBILTZEA 
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NORBERAREN JARDUNAREN BEHAKETA-ORRIA 2 (14. eranskina) 

NOLA EGITEN DITUT 

PARKOURREKO 

MUGIMENDUAK? 

(2. saioan GOMETSA 

LARANJA jarri, 8. saioan 

GOMETSA URDINA jarri) 

ARIKETA EZ DUT INOIZ EGIN ARIKETA NOIZBAIT EGIN DUT ARIKETA ASKOTAN EGIN DUT 

BELDUR HANDIA 

EMATEN DIT 

 

 

EZ DUT INOIZ 

PROBATU 

 

 

BELDUR 

PIXKAT 

EMATEN DIT 

 

 

ERRAZA EGITEN 

ZAIT ETA 

IRAKASLEAK ESAN 

DIT ONDO EGIN 

DUDALA 

 

EZ DIT BELDURRIK EMATEN 

ETA IRAKASLEAK ESAN DIT 

ARIKETA OSO ONDO EGIN 

DUDALA 

 

JAUZIAN ELEMENTU 

BATERA IGOTZEA 

     

LAPURRA MUGIMENDUA      

HESI-ZEHARKATZEA 

MUGIMENDUA 

     

KATUA MUGIMENDUA      

REVERSE MUGIMENDUA 

(goian eseriz) 

     

ALBOKOA MUGIMENDUA      
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NORBERAREN JARDUNAREN BEHAKETA-ORRIA 3 (15. eranskina) 

 

NOLA EGIN DITUT PARKOURREKO 

MUGIMENDUAK? 

 

(2. saioan, GOMETSA LARANJA jarri; 

8. saioan, GOMETSA URDINA) 

 

ARIKETA EZ DUT INOIZ EGIN ARIKETA NOIZBAIT EGIN DUT ARIKETA ASKOTAN EGIN 

DUT 

BELDUR 

HANDIA EMAN 

DIT 

 

 

EZ DUT INOIZ 

PROBATU 

 

 

BELDUR PIXKAT 

EMAN DIT 

 

 

ERRAZA EGIN ZAIT 

ETA IRAKASLEAK 

ESAN DIT ONDO 

EGIN DUDALA 

 

EZ DIT BELDURRIK EMAN 

ETA IRAKASLEAK ESAN 

DIT ARIKETA OSO ONDO 

EGIN DUDALA 

 

HORMA-BARRATIK ZINTZILIKATZEA                 

(ADAR-HARRERA) 

     

BARRATIK ZINTZILIKATZEA OINAK 

ZUTOINEAN JARRITA 

     

BELDURRA KENTZEKO 

KOLTXONETARA IGOTZEA   

(ESKALATZEA) 

     

TIKI-TAKA MUGIMENDUA      
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KOEBALUAZIO-ORRIA (16. eranskina) 

 

 

 

 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

__________________________________ 
 

BAI 

 

ERDIPURDI 

 

EZ 

Lorpen-adierazleak 

Egin beharreko ibilbidea aztertzeko denbora 

nahikoa hartu du. 

   

Bidean topatu dituen elementuak gainditu ditu. 
   

Ibilbidea geldiune nabaririk gabe egin du. 
   

Aukeratutako mugimenduak minik hartu gabe 

egin ditu. 

   

Bere gaitasuna kontuan hartu du, eta ez du bere 

burua arriskuan jarri. 

   

Elementuak gainditzean ziurtasunez egin ditu 

mugimenduak.  

   

Gustura hartu du parte.  
   

Gauzak egoki egiten saiatu da. 
   

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 

 

_______________________________________________________ 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (17. eranskina) 
 
    
 
IZENA:______________________________________________  
MAILA:_____________ 

    
 

1. Gustatu zaizu “Eskolako parkourra” unitate didaktikoa?  

a. Bai □ 

b. Ez □      

 

2. Oro har, egokiak izan al dira jarduerak?  

a. Bai □ 

b. Ez □  

 

3. Saioetako helburuak lortu dituzula uste al duzu?  
a. Parkourreko mugimenduak zertarako erabiltzen diren ulertzea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

b. Erortzeak eta jauziak ezagutzea eta egitea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

c. Banku suediarraren gainean zutik eta lau oinean ibiltzea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

d. Oztopoak gainditzeko mugimenduak ezagutzea eta egitea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

e. Horma-barratik zintzilikatzeko mugimenduak ezagutzea eta egitea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

f. Beldurra kentzeko koltxonetara igotzeko mugimenduak ezagutzea eta 
egitea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

g. Parkourrean ikasitako mugimenduak ibilbide batean zehar egitea. 

i. Bai □ 
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ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

h. Parkourreko ibilbidea eten nabaririk gabe egitea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

i. Beldurraren eta ausardiaren arteko oreka lortzea. 

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

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

i. Bai □ 

ii. Ez □ 

iii. Erdipurdi □  

 

5. Zer aldatu edo hobetuko zenuke “Eskolako parkourra” unitatean? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Unitatearen hasieran zenekienetik unitatearen bukaeran dakizunera, 
hobekuntzarik nabaritu al duzu? Zerbait ikasi al duzu? Zer? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ-HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (18. eranskina) 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (LEHENENGO ZIKLOA)      

  GORPUTZ-HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 2. maila 3. maila 

1. unitatea 
Munstro harrapatzaileak 

Ipuin motorra 
Erronka motor kooperatiboak 

2. unitatea Jolasak ikastetxe inguruan Mendi-ibilia 

3. unitatea Zirkua Akrosporta eta Mimoa 

4. unitatea Taldeko jolasak baloiarekin Saskibaloia 

5. unitatea Gimnastika  Eskolako parkourra  

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

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 
 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 

 
 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
 


