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Justifikazioa
Unitate didaktiko honetan, elkarlaneko ekintzen dominioa lantzen da —hirugarrena
sailkapenean—, eta helburu nagusia da ikasleek ingurune egonkor batean elkarrekintzan aritzen
ikastea xede komun bat lortzeko.
Ekintza motor bat aukeratu da dominio hori lantzeko: desafioa edo erronka kooperatiboa.
Desafioak edo erronka motor kooperatiboak helburu komuna eta arau jakin batzuk dituzten
ekintza motorrak dira; talde-erronka gisa planteatzen dira eta zeregin horretan taldekideek
irtenbide anitzeko problema bat gainditu behar dute elkarrekintzan. Beraz, partaideen artean,
interdependentzia-harremana sortzen da, helburu partekatua lortzeko.
Erronka motor kooperatiboek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, batez ere bakarkako
portaera motorra kideen interakzioari egokitzeko gaitasuna. Ekintza aproposak dira ikasle
guztien parte-hartzea bultzatzeko eta talde-kohesioa indartzeko. Hala, ikasleek elkarlanean
aritzeko beren arteko komunikazioa, laguntza eta errespetua lantzen dutenez, gaitasun soziala
eta gaitasun afektiboa ere garatuko dituzte.
Halaber, erronka kooperatibo motorrek ikaslearen inklusioa eta parte-hartzea ahalbidetzen
dituzte. Ikasleak pentsatzen, komunikatzen, elkarri laguntzen, elkarrekin bizitzen eta
autonomoak izaten trebatzen dira. Eta trebetasun horiek guztiak estrapolagarriak dira bizitzaren
edozein testuinguru eta esparrutara.
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Problema-egoera
Testuingurua
Bizitzan zehar une askotan taldean elkarrekintzan aritu beharrean, bakarka aritzen gara.
Ikasleek materiala jasotzerako orduan, kate bat egin eta jaso beharrekoa elkarri eman
beharrean, bakarka jaso ohi dituzue materialak. Beste zenbaitetan batzuk jaso gabe aldagelara
joaten dira. Taldean aritzeak abantaila ugari dituela jabetzeko honako bideoak erabil daitezke:
- https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
- https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI

Arazoa
Gai ote ginateke, antzarak bezala, taldearen onurarako elkarrekintzan aritzeko?
Xedea
Erronka motor kooperatiboen bidez, xede komun bat lortzeko elkarrekintzan aritzea.
Helburuak
Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak.
Ataza
Taldekide guztiek pate hartzen duten erronka motorrak ebaztea era kooperatiboan.
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Helburuak eta ebaluazioa
Helburu
didaktikoak
Elkarrekintzako
egoeretan, nork bere
portaera motorra
kideen interakzioari
egokitzea, ekintza
bateratua,
koordinatua eta
eraginkorra
sortzeko.
Erronka
kooperatiboetan
taldekideekin
erabakiak adosteko
gai izatea, estrategia
komunak aurkitzeko.
Oinarrizko ekintza
motorrak erabiltzea,
koordinatzea eta
jarrera arduratsua
izatea
eraginkortasunez
aritzeko kideekin.
Taldearen izaera
balioetsiz, norbera
taldearen parte
sentitzea eta
gainerakoak aintzat
hartzea, elkarlana
eta elkarrekintza
hobetzeko.
Norberak
kontzientzia
emozionala gehitzea
eta erregulazio
emozionala
hobetzea, harreman
positiboak eta
orekatuak izateko.

Ebaluazio-irizpideak
(HEZIBERRI)

5. Modu koordinatuan eta
lankidetzan jardutea,
erronkak ebazteko edo
taldeko jolasetan aurkari
bati edo batzuei aurre
egiteko, bai erasotzaile
gisa, bai defendatzaile gisa.

Lorpen-adierazleak

Erronka kooperatiboak
gainditzeko jarraibidea
errespetatzen du.
Erronka kooperatiboak
ebazteko estrategiak
proposatzen ditu.
Kideen ekarpenak
entzun eta kontuan
hartzen ditu.
Mugimendua taldearen
beharretara egokitzen
du.

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

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

Ebaluaziotresnak

Parte-hartze aktiboa
du.
Norberaren eta besteen
mugak errespetatzen
ditu.
Ekintza motor
eraginkorrak ditu.

Hasierako
ebaluazio-orria
Lorpenen
jarraipen-orria
Autoebaluazioorria
Koebaluazioorria

Kide guztiekin
errespetuz aritzen da.
Bere emozioak
identifikatu eta
erregulatzen 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 elikaduraohiturak zaintzeko interesa
izatea, eta drogen
kontsumoa eta portaeramendetasunak sor
ditzaketen jokabideak
saihestea.

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

Jarduera fisikoa egiteko
arropa eta oinetako
egokiak erabiltzen ditu.
Jarduera
fisikoa
egitean, osasuna eta
higienea zaintzen ditu.
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Edukiak
•

Elkarrekintzazko

jarduerak

ingurune

egonkorrean:

erronka

kooperatiboak

eta

komunikazio-estrategiak

eta

talde-kohesiorako dinamikak
•

Erronka motor kooperatiboen prozedurak eta arauak

•

Elkarrekintza

motorraren

oinarrizko

ikaskuntzak:

elkarrekintza-estrategiak
•

Problemen ebazpena

•

Emozioen azterketa: nork bere emozioak ezagutzea eta erregulatzea

•

Talde-kohesioa: taldeko kide izatearen sentimendua eta harreman positiboak

•

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa

•

Osasun- eta higiene-ohiturak

•

Talde-hausnarketa: kritika eraikitzailea
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Irizpide metodologikoak
Unitate didaktiko honetan, ikasleek ingurune egonkorrean eta zuzeneko aurkaririk gabe,
elkarlaneko ekintzen dominioa landuko dute. Erronka motor kooperatiboak izango dira
dominioari dagozkion ikaskuntzak barneratzeko erabiliko diren elkarrekintza-egoera nagusiak.
Unitatearen ardatza elkarrekintzaren oinarrizko printzipioen ikaskuntza izango da, eta, hori
lortzeko, bilaketan oinarritutako ikaskuntza aktiboa izango da metodologia: irakasleak era
askotariko erronka kooperatiboak proposaturik, ikasleek, era autonomoan, erronkei aurre
egiteko irtenbideak bilatuko dituzte, hutsegite-asmatzeak oinarri.
Ikasleen esperientzia kooperatiboan aniztasuna bermatzeko, praxiologiaren ikuspuntutik helburu
askotariko erronkak lantzen dira saioetan; zortzi egoera kooperatibo mota zehazki. Jarduerak,
saioz saio, zailtasun-mailaren arabera daude antolatuta: ulerterrazak eta erraz gainditzeko
erronketatik hasita, konplexuagotara. Irakasleak erronkak eraldatu, zaildu, aldatu edo errepikatu
egingo ditu, ikasleen progresioaren eta beharretara egokitzeko.
Kooperazioa konfiantzazko giroan gauzatzeko eta eraginkorra izateko, ikasleek talde
egonkorretan elkartuta gaindituko dituzte erronkak. Horretarako, irakasleak lauzpabost laguneko
talde heterogeneoak eratuko ditu, eta saio guztietan talde berberak mantenduko dira.
Elkarrekintzazko praktikan, berebiziko garrantzia izango du errespetuak; horregatik, batetik,
bizikidetza-printzipioak, eta bestetik, emozioen taula eta erronken jarraibideen erruleta izeneko
eranskinak erabiliko dira, harreman positiboak indartzeko.
Saioak kiroldegian egingo dira. Erronkak espazioan zehar kokatuko ditu irakasleak, txoko edo
esparruak eratuz. Esparru irekiak izango dira eta talde bakoitzak erabakiko du une bakoitzean
zein erronka gauzatu eta nola egokitu taldearen aniztasunera.
Ikasleek ikaskuntza-prozesuaren kontzientzia izan dezaten, saio guztien amaieran hausnarketa
egingo dute guztiek batera. Hala, elkarrizketa, ebaluazio-orriak eta argazki-kamera erabiliko dira
baliabide gisa, kontzientzia hartzen laguntzeko.

Kalifikazio-adierazleak
Espezifikoak: % 55
Jokabide motorraren garapena
Orokorrak: % 45
•
•
•

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa
Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta
materialarekiko)
Arreta
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Diziplina barneko oinarrizko konpetentziak
1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
•
•
•
•
•
•

Egoera kooperatiboei dagokien lexikoa ezagutzea eta egoki erabiltzea: elkarrekintza,
elkarlana, erronka…
Erronken azaltzeko testuak irakurtzea eta ulertzea.
Euskal hizkuntza erabiltzea hitzezko komunikazio-egoeretan: jolasean eta hausnarketan.
Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak errespetatzea eta betetzea.
Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean azaltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea.

2. Matematikarako konpetentzia
•
•
•
•

Erronka-kopuruaz eta gauzatzeko denboraz ohartzea eta horiek kudeatzea.
Behar den erronketan denbora neurtzea.
Behar den erronketan espazioa neurtzea.
Problema motorrak gainditzeko estrategiak aurkitzea.

3. Zientziarako konpetentzia
•
•

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

4. Teknologiarako konpetentzia
•
•

Kronometroa erabiltzea denbora helburutzat duten erronketan.
Ikasleen ikaskuntza-prozesuari buruzko informazioa biltzeko argazki-kamerak duen
balioa ezagutzea.

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erronketan norberaren emozioak asertibotasunez adieraztea eta autorregulatzea.
Elkarlaneko jardueretan, norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta
kognitiboak onartzea eta errespetatzea.
Jardueretan arauak onartuz aktiboki eta autonomiaz partea hartzea.
Taldean sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta
gainditzea.
Elkarlanean eraginkortasunez aritzea eta taldean nork bere eginkizuna onartzea.
Norbera prest egotea lana hobetzeko eta besteei laguntzeko.
Jarrera ez-baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea,
gaitasun, genero, maila sozio-ekonomiko, jatorri edo beste edozein arrazoirengatik inor
baztertu gabe.
Norberak egindakoaren gainean hausnartzea eta hobetu beharrekoa antzematea.
Elkarlana eta elkartasuna balioestea eta taldean integratuta sentitzea.
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6. Arterako konpetentzia
•

Musikaren erritmoari jarraituz, dantza librea sormenez egitea.

7. Konpetentzia motorra
•
•
•
•
•
•

Erronkak gainditzeko sormena eta bat-batekotasuna izatea.
Hainbat musika-erritmori jarraitzea.
Erronketan arriskua antzematea eta segurtasun-neurri egokiak hartuta saihestea.
Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea.
Denbora librea betetzeko, bake-dinamikak eta elkarlaneko jolasak balioestea.
Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea, eta
materiala behar bezala erabiltzea.
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Oinarrizko zehar-konpetentziak
1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia
•
•
•

Elkarlanean aritzeko estrategiak adostean, argudioak ematea eta besteenak ulertzea.
Norberaren emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) asertibotasunez adieraztea eta
besteenak ulertzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea.

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
•
•
•
•
•

Elkarlanean aritzean, norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta
elkarlanerako arauak ulertzea eta erabiltzea (pentsamendu analitikoa).
Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea eta
erregulatzea (pentsamendu kritikoa).
Elkarlaneko ekintzetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu
sortzailea).
Erronketan baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz, ikasitakoa beste egoera
batzuetan erabiltzea.
Ikas-prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea.

3. Elkarbizitzarako konpetentzia
•
•
•
•
•
•
•
•

Taldekideak errespetatzea eta taldeko kide sentitzea.
Norberaren eta besteen trebetasun-maila eta ahalegina balioestea.
Norberaren eta taldearen ekintzen ondorioak ebaluatzea eta kritika eraikitzailea egitea,
eta jasotakoa onartzea.
Kidearekin lan egitea: estrategiak adostea, helburu komun bat lortzeko elkarlanean
aritzea, eta egokitutako funtzio eta betebeharrak onartzea.
Taldean gatazka-egoerak elkarrizketaren bitartez kudeatzea eta gainditzea.
Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea.
Jarduteko arauak onartzea eta betetzea.
Norberaren bizipenak, sentimenduak eta pentsamenduak modu asertiboan adieraztea,
eta besteenak entzutea eta kontuan hartzea.

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia
•
•
•
•
•
•

Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gai izatea.
Arazoei aurre egitea eta akatsetatik ikastea.
Estrategiak eta ekintza-arauak sortzea.
Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea.
Egindako jarduerak ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea.
Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea.
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5. Izaten ikasteko konpetentzia
•
•
•
•
•
•
•
•

Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea.
Autoestimu errealista izatea.
Norberaren jokabide etikoa erregulatzea.
Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea.
Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz
jabetzea.
Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea.
Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagorekin hartzea, eta erabakitakoen
gaineko erantzukizuna onartzea.
Frustrazio-egoerak ulertzea, jasatea eta gainditzea.
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) HEZIBERRI

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

1.saioa

Unitate didaktikoaren aurkezpena. Bizikidetza printzipioen ezarpena. Ikasleen
kohesio-maila eta praktika-maila ezagutzeko dinamikak. Hausnartzeko tartea.

2.saioa

Saioaren aurkezpena. Emozioen taularen erabilera. Talde egonkorren eraketa.
Erronken prozedura eta arauak. Kohesiorako erronkak, taldeka. Hausnartzeko
tartea.

3.saioa

Saioaren aurkezpena. Lehenengo mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka. Lasaitzeko dinamika. Hausnartzeko tartea.

4.saioa

Saioaren aurkezpena. Bigarren mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka Zortzi erronka motak taldeka. Hausnartzeko tartea.

5.saioa

Saioaren aurkezpena. Hirugarren mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka. Lasaitzeko dinamika. Hausnartzeko tartea.

6.saioa

Saioaren aurkezpena. Laugarren mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka. Lasaitzeko dinamika. Hausnartzeko tartea.

7.saioa

Saioaren aurkezpena. Bosgarren mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka. Hausnartzeko tartea.

8.saioa

Saioaren aurkezpena. Seigarren mailako zailtasuna duten zortzi erronka mota
taldeka. Hausnartzeko tartea.

9.saioa

Saioaren aurkezpena. Lau erronka mota ikasle guztiekin. Hausnartzeko tartea.

10.saioa

Saioaren aurkezpena. Lau erronka mota ikasle guztiekin. Hausnartzeko tartea.
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1. saioa

Saioaren
helburua

Non
Materiala

Bizikidetza printzipioak ezartzea eta erabiltzea.
Ikasleek duten kooperazio- eta kohesio-maila identifikatzea.
Ikasleek erronkaren prozedura barneratzea.
Taldeak egiteko, ikasleen ekarpenak jasotzea.
Kiroldegia
Musika-katea, ikasle adina adreilu, ikaslearen hasierako ebaluazio-orria
(4. eranskina), autoebaluazio-orria (2. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Unitate didaktikoaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleei unitatearen nondik
norakoak azalduko dizkie: lortu beharreko helburuak,
ebaluazio-adierazleak, saioen antolaketa eta saio-kopurua
zehaztuko ditu.
Ondoren, irakasleak erronka kooperatiboen berri emango die
ikasleei galderak eginez: “Erronkak probak izanik, zer proba mota
izan daitezkeela uste duzue? Erronkak taldean gainditu behar
direnez, zein da taldean gustura aritzeko jarrera egokiena?... ”.
Azken galderarekin lortuta, irakasleak lehenengo bizikidetza
printzipioa ezarriko die ikasleei. Printzipioa honako hau da:
“Norbaitek gustatu ez zaizun zerbait egiten badizu, begietara
begiratu eta esan iezaiozu kalte egin dizun horri ez zaizula
gustatu egin dizuna eta ez egiteko berriro. Aurre egin arazoari, ez
irakasleari jakinaraziz, kalte egin dizun horri jakinaraziz baizik.
Pertsona berak berriro egiten badizu kalte, lehenik, jakinarazi
iezaiozu kalte egin dizun horri, eta, ostean, irakasleari.”
Bestalde, unitate guztian zehar, gaiarekin lotutako lexikoa
lantzeko, erreferentziazko esapide batzuen aipua egingo du
irakasleak. Horrela, jolasten ari diren bitartean, euskaraz aritzeko
eredu horiek erabili eta ikasiko dituzte ikasleek (erronka,
elkarlana, elkarrekintza…)
2. jarduera

“Borroka erregulatua”

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, bikoteka, emozio negatiboak
erregulatzeko borroka bat egingo dute. Bata lurrean etzango da
ahoz behera, eta bestea, etzanda dagoen horri buelta eman
dezan saiatuko da, bizkarrarekin lurra ukiarazi arte. Lurrean
etzanda dagoen kidea besteak mugi ez dezan borrokatuko da
gorputza tinko jarriz. Buelta ematea lortuta, rolak aldatuko dituzte.
Bikotekideek pisu berdintsua izatea komeni da.
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Ikasleek borroka egingo dute bigarren bizikidetza printzipioa
errespetatuz. Printzipioa honako hau da: “Jolas honetan
norbaitek emozio negatiboren bat sumatzen badu, haserrea,
amorrua... eskua altxatuko du horrelakoren bat sentitu duela
adierazteko. Ondoren, emozio negatiboa desagertzeko hiru
aukeretatik bat gauzatuko du: ura edatera joan, bost arnasaldi
sakon egin edo korrika egin bizi-bizi. Emozioa bortitza ez bada
ere, jaso ezazu eskua eta probatu zein den zuretzat lasaitzeko
modu eraginkorrena”.
Amaitzean, irakasleak ikasleei emozioei buruz galdetuko die:
“Norbaitek probatu al du haserrea erregulatzeko teknikaren bat?
Zergatik da garrantzitsua 2. printzipioa betetzea bizitzan?...”.
3. jarduera

“Erreka zeharkatzea”

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleek erronka kooperatibo bat egingo
dute. Irakasleak ausazko ikasle bati erronkaren azalpen-orria
emango dio, gainerakoei ozenki irakur diezaien.
Erronkaren idatzizko azalpena honako hau da: Imajinatu erreka
bat zeharkatu behar duzuela, busti gabe, harrien gainetik. Zuek
kiroldegia zeharkatu behar duzue. Harrien ordez, adreiluak
erabiliko dituzue. Kiroldegia zeharkatzen hasten zaretenean,
norbaitek lurra ukitzen badu, berriro hasi beharko duzue guztiok.
Denak kiroldegiaren beste aldera heltzean bukatuko da erronka.
Irakurri ondoren, ikasle guztiak batera, erronka gainditzen
saiatuko dira elkarrekintzan, aurrez aipatutako bi printzipioak
erabiliz.
4. jarduera

“Itsuak eta gidariak”

Ikasle guztiak batera. Ikasleek konfiantza lantzeko dinamika
egingo dute, bi taldetan banatuta: batzuk itsu gisa arituko dira eta
besteak gidari gisa. Nork bere gidaria nor izan ote den
asmatzean datza jolasa.
Jolasari hasiera emateko, bi taldeak aurrez aurre kokatuko dira
irakaslearen aginduaren zain. Irakasleak “Itsuok, itxi begiak!”
esatean, gidariak hitzik egin gabe itsu bana aukeratzera abiatuko
dira. Gidariek itsuari atzetik eutsiko diote, sorbaldetatik, eta polikipoliki, isil-isilik, kiroldegian zehar gidatuko dute irakaslearen
agindua entzun arte: “Eraman itsuak abiapuntura eta agurtu!”.
Orduan, hasierako kokapenetara gidatuko dute bikotekidea eta
laztan batez ezer esan gabe agurtuko dute. Gidari guztiak
hasierako puntura itzuli direnean, irakasleak itsuei begiak
zabaltzeko eskatuko die.
Ondoren, galdeketari hasiera emango dio irakasleak.
Banan-banan, itsu guztiei hiru galdera egingo dizkie ozen:
• “Gidaria neska ala mutila izan dela uste duzu?”.
• “Neska ala mutila izan dela zergatik uste duzu?”.
• “Nor izan dela uste duzu?”.
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Amaitzeko, gidari bakoitzari bere itsuarekin biltzeko esango dio,
asmatu duten ala ez baieztatu dezaten.
Astirik izanez gero, rolak aldatu, eta, itsua gidari gisa arituz,
berriro errepikatuko lukete jolasa.
5. jarduera

Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Zaila edo erraza iruditu zaizue erreka zeharkatzea? Zer
portaerek erraztu dute erronka lortzea? Eta zaildu? Zergatik da
garrantzitsua erronka egiten hasi aurretik zuen artean hitz
egitea? Norbaitek bete al du gaur lehenengo printzipioa?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orriak eta
hasierako ebaluazio-orriak beteko dituzte.
Hurrengo saiorako, hasierako ebaluazio-orrian bildutako datuekin
lauzpabost laguneko taldeak eratuko ditu irakasleak, bi alderdi
hauek kontuan hartuta: ikasleek konfiantzazko bikote bat izatea
taldean eta ekarpen mota ezberdinetako kideak biltzea talde
berean. Talde horiek egonkorrak izango dira; hau da, kohesio
arazo larriren bat gertatu ezean, saio guztietan mantenduko dira
talde berberak.
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2. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Talde berriak kohesionatzea.
Erronkaren jarraibideen erruleta, emozioen taula eta balorazio-orriak erabiltzea.
Erronkak ulertzea eta haien arauak betetzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
erronkak kudeatzeko baliabideak (6. eranskina), konfiantza lantzeko erronkak
(7. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek lehenengo saioan
landutako bi printzipioak ekarriko dituzte gogora. Ostean,
irakasleak saio honetan zer landuko duten azalduko die:
• Emozioen taula erabiltzea.
• Talde berriak ezagutzea.
• Erronkaren jarraibideen erruleta eta balorazio-taula
erabiltzea.
2. jarduera

“Emozioen zakua”

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarrita, emozioak
lantzeko dinamika bat egingo dute. Jolasten hasi baino lehen,
irakasleak emozioen taula aurkeztuko die ikasleei. Ondoren,
irakasleak taulan azaltzen diren emozioak papertxoetan idatzi,
eta zorro batean sartuko ditu.
Ikasle batek papertxo bat aterako du zorrotik eta isilean irakurriko
du. Hitzik egin gabe, irakurri duen emozioa antzeztuko du,
gainerako kideek zein emozio den asmatzen duten arte. Jolasa
papertxo guztiak antzeztean amaitzen da.
Dinamika honen helburua ikasleen kontzientzia emozionala
hobetzea da. Irakasleak, hemendik aurrera, emozioen taula
erronka guztietan bete dezatela proposatuko die ikasleei,
norberaren egoera emozionalak taldean duen eraginaz konturatu
daitezen ikasleak.
Aldaera: ikasle bat aretotik kanpora irtengo da une batez. Tarte
horretan, taldeko batek zorroan dagoen emozio-txartel bat
aterako du eta denei erakutsi.
Ikasleak, berriro sartzean,
galderak eginez emozio ezkutua zein den asmatu beharko du.
Horretarako, banan-banan galderak egingo dizkie eta gainerako
ikasleek emozioak adierazten duen jarrera horrekin erantzun
beharko diote. Asmatu aurretik, gutxienez tankera honetako
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hamar galdera egin behar ditu: “Zein da zure izena? Zenbat urte
dituzu? Zer egiten duzu aste-bukaeretan?...”.

3. jarduera

Taldekatzea

Denbora

5 min

Denbora

5 min

Ikasle guztiak batera. Irakasleak taldeak eratzeko kontuan hartu
dituen irizpideak jakinaraziko dizkie ikasleei: taldean ikasle
bakoitzak konfiantzazko lagunen bat izango duela bermatzea eta
ekarpen mota ezberdinak egingo dituzten kideak biltzea. Ikasleei
azalduko die, talde horiek egonkorrak direla eta unitateko saio
guztietan mantenduko direla berberak.
Ondoren, irakasleak adierazitako taldeetan
taldearentzat izena asmatuko dute kideen artean.
4. jarduera

elkartu,

eta

Erronken prozedura

Ikasle guztiak batera taldeetan bilduta. Irakasleak erronkak
kudeatzeko baliabideak banatuko dizkio talde bakoitzari:
jarraibideen erruleta, emozioen taula eta balioespen orria.
Guztien artean, erronka bakoitzean jarraitu beharreko prozedura
aztertuko dute, erruleta eredu hartuta, galderen bidez: “Zer da
erronkara iristean egin behar duzuen lehenengo gauza? Zer dio
erruletak? Zein da bigarren urratsa? Zergatik da garrantzitsua
denen artean irakurtzea? Zer gertatzen da batek bakarrik
irakurtzen badu eta besteak adi ez badaude? Zein da hirugarren
urratsa? Nola gauzatu behar da erronka, taldean ala bakarrik?
Zer egin behar dugu erronka amaitutakoan? Noiz bete behar da
ebaluazio-orria?...”.
Amaitzeko, era autonomoan aritzeko arauak adieraziko dizkie
irakasleak:
•
•

•
•

Ikasleak taldeka nahi duten erronkara abiatu daitezke,
beste talderik ez badago bertan.
Erronka gainditzea lortzen ez badute, nahi adina aldiz
errepikatu dezakete. Nekatuz gero edo amore emanez
gero, beste erronka batera abiatu daitezke.
Erronkak gauzatzean bizikidetzarako bi printzipioak bete
behar dituzte.
Helburua ez da erronka guztiak gauzatzea, egindakoak
lortzea baizik.
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Taldeka, erronkak gauzatzea

Denbora

25 min

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak prestatutako esparruetara
abiatuko dira erronka kooperatiboak gauzatzera era autonomoan.
Esparru bakoitzean, erronka gauzatzeko behar duten materiala
eta azalpen-orria aurkituko dituzte. Horrez gain, talde bakoitzak
erronkaren jarraibideen erruleta, emozioen taula eta bere
balioespen-orria izango ditu.

Taldekideen artean konfiantza indartzeko zortzi erronka dira:

1. Koltxonetari buelta ematea.

2. Hesia igarotzea.

3. Zutitzea I.

4. Zutitzea II.

5. Uztaia sartzea.

6. Marrazkia egitea.

7. Besarkatzea.

8. Koltxoneta buruan eramatea.

Taldekideen artean erronken jarraibideen erruletan azaltzen diren
urratsak egin ditzaten, irakasleak sustapen-lana egingo du.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
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Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Tranpak eginez gero, erronka lortzea errazagoa ala zailagoa da?
Zergatik ez da komeni tranparik egitea? Zergatik da hain
garrantzitsua estrategia adostea erronka egiten hasi baino lehen?
Istilu gehiago ala gutxiago suertatzen dira aurrez adosten
direnean zereginak? Haserre hasi al du norbaitek erronkaren
bat? Nola eragin dizu sentimendu negatibo horrek erronka
gauzatzean? Erraztu ala zaildu egiten dira egoerak haserre edo
triste gaudenean? Eraginik izan al du jolasteak zuen
emozioetan? Zertan laguntzen digu nola sentitzen garen
jakiteak?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute.
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3. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Erronketan, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Taldekideen artean, erabakiak adostea eta estrategia komunak aurkitzea.
Ikasleen emozioak lantzea, harreman positiboak eta orekatuak izateko.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
erronkak kudeatzeko baliabideak (6. eranskina), ikasleentzako erronken fitxak
(9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

35 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die:
•

Zortzi motatako erronka kooperatiboak laukoteka.
Erronkek lehenengo mailako zailtasuna dute.
• Lasaitzeko dinamika bat.
Amaitzeko, irakasleak ikasleei lehenengo mailako erronkak
gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die eta animatu
egingo ditu. Halaber, taldearen helburua lortzeko, elkarlanean
aritzean komunikazioak, konfiantzak eta ahaleginak duten
garrantzia azpimarratuko die.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak batera. Irakasleak aurrez prestatu dituen esparruak
aurkeztuko dizkie ikasleei. Ondoren, erronka bakoitza azalduko
die, eta zer egin behar duten eta errespetatu behar dituzten
arauak azpimarratu. Irakasleak erronken bilduman aurkituko du
informazio hori.
Azalpenak bukatuta, taldeka, ikasleak esparruetara abiatuko dira
erronka kooperatiboak era autonomoan gauzatzera. Horretarako,
erronka gauzatzeko baliabideak hartuko dituzte: jarraibideen
erruleta, emozioen taula eta balorazio-orria.
Ikasleek esparru bakoitzean hauxe aurkituko dute: erronkari
dagokion materiala eta erronkaren azalpen-orria.
Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
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3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Taldekideek erronken jarraibideen erruletan azaltzen diren
urratsak egin ditzaten, irakasleak sustapen-lana egingo du.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
Helburua ez da erronka guztiak gauzatzea.
3. jarduera

“Itsuak eta gidariak musikarekin”

Denbora

10 min

Ikasle guztiek, bikoteka, lasaitzeko dinamika bat egingo dute.
Irakasleak musika lasaia jarriko du entzungai.
Jolasari hasiera emateko, bi taldeak aurrez aurre kokatuko dira
irakaslearen aginduaren zain. Irakasleak “Itsuok, itxi begiak!”
esatean, gidariak hitzik egin gabe itsu bana aukeratzera abiatuko
dira. Gidariek itsuari atzetik eutsiko diote, sorbaldetatik, eta polikipoliki, isil-isilik eta musika entzunez, kiroldegian zehar gidatuko
dute irakaslearen agindua entzun arte: “Eraman itsuak
abiapuntura eta agurtu!”. Orduan, hasierako kokapenetara
gidatuko dute bikotekidea, eta laztan batez ezer esan gabe
agurtuko dute. Gidari guztiak hasierako puntura itzuli direnean,
irakasleak itsuei begiak zabaltzeko eskatuko die.
Ondoren, galdeketari hasiera emango dio irakasleak.
Banan-banan, itsu guztiei hiru galdera egingo dizkie ozen:
• “Gidaria neska ala mutila izan dela uste duzu?”.
• “Neska ala mutila izan dela zergatik uste duzu?”.
• “Nor izan dela uste duzu?”.
Amaitzeko, gidari bakoitzari bere itsuarekin biltzeko esango dio,
asmatu duten ala ez baieztatu dezaten.
Astirik izanez gero, rolak aldatu, eta, itsua gidari gisa arituz,
berriro errepikatuko lukete jolasa.
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Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Zein da eskien erronka gainditzeko trukoa edo trikimailua? Zer
gertatzen da estropada batean denek batera boga egiten ez
dutenean? Aurkitu al duzue beste erronkaren batean
estrategiarik? Zer eragin du taldean kide bat triste ala haserre
egoteak? Taldekide guztien emozioak positiboak direnean,
zergatik egiten da lan hobeto?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Hausnarketa egin
beteko dituzte.

ondoren,

ikasleek

autoebaluazio-orriak
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4. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Lau kideren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronkak gauzatzeko jarraibideen erruletako urratsak betetzea.
Erronka mota bakoitzean, eraginkorrak diren estrategiak aurkitzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
koebaluazio-orria (3. eranskina), erronkak kudeatzeko baliabideak (7. eranskina),
ikasleentzako erronken fitxak (9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

40 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die:
•

Laukoteka, zortzi motatako erronka kooperatibo egingo
dituzte. Erronkek bigarren mailako zailtasuna dute.
Ondoren, erronkak gainditzeko eraginkorrak diren honako
alderdiei buruz hitz egingo dute:
✓ Gelan ezarritako bi bizikidetza-printzipioak: erasoak edo
gatazkak sortzean, nola jokatu eta emozio negatiboak nola
erregulatu.
✓ Jarraibideen erruletaren erabilgarritasuna eta garrantzia.
✓ Aurreko erronketan ondorioztatu zituzten ekintza-arauak edo
estrategiak.
Amaitzeko, irakasleak bigarren mailako zailtasuna duten
erronkak gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die
ikasleei, eta helburua lor dezaten adoretuko ditu.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu dituen
esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, bigarren mailako erronka
nola egin behar duten jakiteko azalpen-orria irakurriz. Talde
bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta balorazio-orria
izango ditu. Saioz saio jasotzen dituzten datuekin, lortutako
praktika-maila identifikatuko dute.
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Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du, behaketa
eginez.
Jarduerari amaiera emateko, bost minutu lehenago, irakasleak
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
4. jarduera

Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Zein da pilotakada ugari lortzeko estrategia? Aurkitu al duzue
beste erronkaren batean estrategiarik? Norbait gaizki sentitu al
da gaur? Nola lortu duzu aldartea aldatzea?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, dagokien
taldeetan,
autoebaluazio-orriak beteko dituzte.

koebaluazio-orria

eta
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5. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Lau kideren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronkak gauzatzeko jarraibideen erruletako urratsak egitea.
Hausnarketetan aipatutako ekintza-arauak erabiltzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
koebaluazio-orria (3. eranskina), erronkak kudeatzeko baliabideak (7. eranskina),
ikasleentzako erronken fitxak (9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

35 min

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek
aurreko saioan landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak
saio honetan zer landuko duten azalduko die:
•

Laukoteka, zortzi motatako erronka kooperatibo egingo
dituzte. Erronkek hirugarren mailako zailtasuna dute.

Ondoren, erronken balorazio-orriei buruz hitz egingo dute.
✓ Balorazio-orrietan datu errealak jasotzeak eta tranparik ez
egiteak duen garrantziaz.
✓ Jasotako datuak eta egin beharreko egokitzapenez , hala
beharrez gero.
Amaitzeko, irakasleak hirugarren mailako zailtasuna duten
erronkak gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die
ikasleei, eta helburua lor dezaten adoretuko ditu.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu dituen
esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, eta hirugarren mailako
erronka nola egin behar duten jakiteko, azalpen-orria irakurri.
Talde bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta
balorazio-orria erabiliko ditu, gainerako saioetan bezala.
Esparruak, aurreko saioan bezala, hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
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3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du, behaketa
eginez.
Jarduerari amaiera emateko, bost minutu lehenago, irakasleak
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
3. jarduera

“Buruz irudikatzea”

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak lurrean etzanda,
jolas-eremuan sakabanatuko dira. Irakasleak musika lasaia
jarriko du entzungai eta erlaxaziorako testu bat irakurriko die.
Ikasleek, begiak itxita, buruz irudikatuko dute kontakizuna emozio
positiboak sortzeko haiengan.
Testua honako hau izan daiteke:
Goizean goiz esnatu zara, oso pozik. Azkenean, iritsi da zuk
espero zenuen eguna: hondartzara zoaz lagunekin.
Lehoitik begiratzen duzu, eguraldi eguzkitsua dago. Eguzkiak
leihoa berotzen du eta zuk eguzkiaren epeltasuna sentitzen duzu
zure aurpegian. Hondartzara joateko motxila prestatzen duzu,
gustuko duzun arropa janzten duzu, eder-eder zaude. Kalera
zoaz lagunekin biltzera. Hor dituzu lagunak. Barre egiten duzue,
elkar ikustean. Pozik zaudete, lore usaia dago eta giro epela
egiten du. Lagun guztiak elkarrekin oinez zoazte hondartzara,
kontu-kontari, alai, irribarretsu.
Laster iritsi zarete hondartzara. Zapatilak eranzten dituzue.
Toallak hondar gainean jartzen dituzue elkarren ondoan biribil bat
osatuz. Bero egiten du eta bainujantzitan zaudete, gustura. Ur
ertzera hurbildu zarete, urarekin jolas egitera. Oinak uretan sartu
dituzu. Olatuek oinak laztatzen dizkizute, behatzak hondarretan
sartzen dituzu. Gustura zaude, eguzkiak epeltzen zaitu eta urak
freskatu.
Lagunak ondoan dituzu, itsasoari begiratzen diozue eta ondoren
elkarri, pozik. Egun ederra izango da gaurkoa; lagunekin
hondartzan jolasean igarotzeko eguna.
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Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Aurkitu al duzue beste erronkaren batean estrategiarik? Emozio
berberak al dituzue gehienetan, ala aldatu egiten dira? Emozio
positiboak ala negatiboak?…”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko,
dagokien
taldeetan,
autoebaluazio-orriak beteko dituzte.

koebaluazio-orria

eta
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6. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Lau kideren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronkak gauzatzeko jarraibideen erruletako urratsak egitea.
Hausnarketetan aipatutako ekintza-arauak erabiltzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
koebaluazio-orria (3. eranskina), erronkak kudeatzeko baliabideak (7. eranskina),
ikasleentzako erronken fitxak (9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

35 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die:
•

Laukoteka, zortzi motatako erronka kooperatibo egingo
dituzte. Erronkek laugarren mailako zailtasuna dute.

Amaitzeko, irakasleak laugarren mailako zailtasuna duten
erronkak gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die
ikasleei, eta helburua lor dezaten adoretuko ditu. Taldearen
helburua lortzeko, elkarlanean aritzeak, ikasleen arteko
komunikazioak, konfiantzak eta ahaleginak duten garrantzia
azpimarratuko die. Horretarako, taldeka, erronkari ekiten hasi
baino lehen, giroa sustatzeko lelo bat asmatuko dute ikasleek.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu dituen
esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, eta laugarren mailako
erronka nola egin behar duten jakiteko, azalpen-orria irakurri.
Talde bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta
balorazio-orria erabiliko ditu, gainerako saioetan bezala.
Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
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5. Denbora eragile nagusia den erronka.
6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du, behaketa
eginez.
Jarduerari amaiera emateko, bost minutu lehenago, irakasleak
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
3. jarduera

Masajea

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak, lauko taldetan elkartuta. Irakasleak musika
lasaigarria jarriko du entzungai. Taldekideak biribilean kokatuko
dira, bat erdian dagoela, begiak itxita. Gainerako hirurek, euria
balitz bezala, masajea emango diote material goxoak erabiliz
(pilotak, zapiak edo lumak). Goitik behera egingo dizkiote
laztanak, burutik hasi eta oinetara, ur tanten gisa.
Irakasleak agintzen dienean, rolak aldatuko dituzte, lau kideek
masajea jaso arte. Kideren batek masajerik jaso nahiko ez balu,
aukera emango dio irakasleak emaile gisa soilik aritzeko.
4. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Zein da erreka zeharkatzeko estrategia? Ba al dakizue antzarrek
migrazioan zein estrategia erabiltzen duten hainbeste kilometro
hegan igaro ahal izateko? Aurkitu al duzue beste erronkaren
batean estrategiarik? Erabili al duzue bizikidetza printzipiorik
gaurko saioan? Eraginkorra izan al da arazoa konpontzeko hartu
duzun erabakia?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, dagokien
taldeetan,
autoebaluazio-orriak beteko dituzte.

koebaluazio-orria

eta
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7. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Lau kideren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronkak gauzatzeko jarraibideen erruletako urratsak egitea.
Hausnarketetan aipatutako ekintza-arauak erabiltzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala, autoebaluazio-orria (2. eranskina),
koebaluazio-orria (3. eranskina), erronkak kudeatzeko baliabideak (7. eranskina),
ikasleentzako erronken fitxak (9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

40 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die:
•

Laukoteka, zortzi motatako erronka kooperatibo egingo
dituzte. Erronkek bosgarren mailako zailtasuna dute.

Amaitzeko, irakasleak bosgarren mailako zailtasuna duten
erronkak gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die
ikasleei, eta helburua lor dezaten adoretuko ditu. Erronka
gainditzen dutenean, ospatzeko esango die; taldekideak elkartu
eta, aho batez, taldearen leloa esan, eta txalo zaparrada bat jo
dezaten animatuko ditu.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu dituen
esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, eta bosgarren mailako
erronka nola egin behar duten jakiteko, azalpen-orria irakurri.
Talde bakoitzak jarraibideen erruleta, emozioen taula eta
balorazio-orria erabiliko ditu, gainerako saioetan bezala.
Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
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6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du, behaketa
eginez.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei, jakinaren gainean egon daitezen.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Gai izan al zarete erronkei aurre egiteko? Aurkitu al duzue
estrategia berririk? Norbait gaizki sentitu al da? Eta zer egin duzu
aldartea aldatzeko?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, dagokien
taldeetan,
autoebaluazio-orriak beteko dituzte.

koebaluazio-orria

eta
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8. saioa

Saioaren
helburua
Non

Materiala

Lau kideren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronkak gauzatzeko jarraibideen erruletako urratsak egitea.
Erronka mota bakoitzean, eraginkorrak diren estrategiak aurkitzea.
Kiroldegia
Erronka bakoitzari dagokion materiala,
autoebaluazio-orria (2. eranskina),
koebaluazio-orria (3. eranskina), erronkak kudeatzeko baliabideak (7. eranskina),
ikasleentzako erronken fitxak (9. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

40 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die:
•

Laukoteka, zortzi motatako erronka kooperatibo egingo
dituzte. Erronkek seigarren mailako zailtasuna dute.

Amaitzeko, irakasleak seigarren mailako zailtasuna duten
erronkak gainditzeko gai sentitzen ote diren galdetuko die
ikasleei, eta helburua lor dezaten adoretuko ditu. Erronka
gainditu nahian, kideren batek huts egiten duen bakoitzean,
gainerako taldekideek txalo egin eta animatu dezatela eskatuko
die irakasleak, taldearen babesak duen eragina froga dezaten.
2. jarduera

Taldeka, erronkak gauzatzea

Ikasle guztiak, taldeka, irakasleak aurrez prestatu dituen
esparruetara abiatuko dira. Esparru bakoitzean, hauxe aurkituko
dute: erronkari dagokion materiala eta azalpen-orria.
Ikasleek lan autonomoa egingo dute, eta erronka nola egin behar
duten jakiteko, azalpen-orria irakurri. Talde bakoitzak jarraibideen
erruleta, emozioen taula eta balorazio-orria erabiliko ditu,
gainerako saioetan bezala.
Esparruak hauek dira:
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean
mantentzeko erronka.
2. Objektu bat bidaltzeko eta itzul dezaten errazteko erronka.
3. Espazio jakin bat gainditzeko erronka.
4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronka.
5. Denbora eragile nagusia den erronka.
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6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.
7. Eredu bat errepikatzeko erronka.
8. Sentitzeko erronka.
Irakasleak, erronkak ondo ulertu dituztela bermatuko du,
behaketa eginez.
Jarduerari amaiera emateko, irakasleak bost minutu lehenago
abisua emango die ikasleei jakinaren gainean egon daitezen.
3. jarduera

Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
“Aurkitu al duzue erronkaren bat gainditzeko estrategia berririk?
Norbaiti taldekideek txalo egin eta animoak eman al dizkiozue
huts egin duenean? Eta nola sentitu zara animoak jasotzean?...”.
Nahitaezko galdera:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, dagokien
taldeetan,
autoebaluazio-orriak beteko dituzte.

koebaluazio-orria

eta
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9. saioa

Saioaren
helburua
Non
Materiala

Taldekide askoren artean, ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Estrategiak era eraginkorrean adostea, jarraibideen erruleta erabili gabe.
Talde txikietan barneratutako ekintza-arauak talde handian erabiltzea.
Kiroldegia
Sei xistera, pilota bat, sarea, soka luze bat, autoebaluazio-orria (2. eranskina) eta
arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die: gelakide guztien artean egiteko
erronkak.

2. jarduera

1. erronka: oreka erraldoia

Ikasle guztiak batera. Ikasleek denbora gainditzeko erronka bat
egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta
arauak.
Denak zutik, biribilean kokatuko dira zirkulu bat eratuz. Aurrekoari
sorbaldetatik edo gerritik helduko diote. Poliki-poliki, zirkulua
txikitzen joango dira pega-pega eginda egon arte.
Irakasleak agindua ematean, oso astiro, eta oreka galdu gabe,
makurtzen hasiko dira, atzekoaren belaunetan eserita gelditu
arte. Erronka lortuko dute, denak elkarren belaunetan eserita
daudela, besoak altxatu eta bost arte kontatzen dutenean.
Mugimenduak oso poliki egin behar dira minik ez hartzeko.
Guztiek nola egin behar den ondo uler dezaten, batera aritu
baino lehen, erronka talde txikietan saiatuz trebatu daitezke.
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2. erronka: pasaka erraldoia

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, bi taldetan, pilota bat bidali eta
itzul dezaten erraztea helburu duen erronka bat egingo dute.
Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta arauak.
Ikasle guztiak pilota bakarrarekin eta sei xisterarekin arituko dira
jolasean.
Bost metro zabal eta hamar metro luze duen jolas-eremuan
arituko dira. Eremua erdibitzen, metro beteko altuera duen sarea
dago zabaletara. Talde bakoitza sarearen alde batean kokatuko
da ilaran.
Ilarako lehenengo ikasleak, aurrez aurre, beste aldeko ilaran
dagoen ikasleari bidaliko dio pilota xisteraz, horrek berriro bidal
dezan erraztuz. Helburua, ikasleen artean pasaka arituz, ikasle
adina pase egitea da.
Erronkaren arauak honako hauek dira:
•
•
•
•

Pilota bidaltzean, pilotaria sarearen beste aldeko ilarara
abiatuko da, eta azken lekuan jarriko da
Pilotak sarea pasatzean, bote bakarra eman dezake.
Pilota xisteratik eroriz gero, berriro hasiko dute kontaketa.
Taldekide guztiek jo behar dute pilota, erronka
gainditzeko.

4. jarduera

3. erronka: sokasalto kooperatiboa

Ikasle guztiak batera. Ikasleek eredu bat errepikatzea helburu
duen erronka bat egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie
erronkaren prozedura eta arauak.
Soka luze batekin, bi taldekidek sokari goraka eragiten dioten
bitartean, beste kideak saltoka arituko dira, laukoteka. Helburua
lau ikaslek batera sokasaltoan egitea da. Hasten den laukoteak
huts egitean, ilarako hurrengo laurak sartuko dira. Erronka, lau
laguneko txandatan, guztien artean hamar jauzi lortutakoan
amaituko da.
5. jarduera

4. erronka: lasterketa kooperatiboa

Ikasle guztiak batera. Ikasleek espazioa debora tarte batean
gainditzeko erronka egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie
erronkaren prozedura eta arauak.
Denak eskutik helduta, 100 metro luze duen espazioa zeharkatu
behar dute 30 segundoko epean. Eskuak askatzen badira, berriro
hasi beharko dute.
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Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak:
Nahitaezko galdera:
“Zein izan da zailena gertatu zaizuen erronka? Zergatik? Zergatik
dira zailagoak taldekide ugariren artean egin behar diren
jarduerak? Nola sentitu zarete? Zerk hobetu du zuen aldartea?
Jolaste hutsak, kideekin sortutako harremanak edo helburu
komuna lortzeak?...”.
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak.
Amaitzeko, ikasleek autoebaluazio-orriak beteko dituzte.
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10. saioa

Saioaren
helburua
Non
Materiala

Taldekide askoren artean ekintza koordinatuak eta eraginkorrak lortzea.
Erronka gauzatzeko gainerako saioetan landutako jarraibidea erabiltzea.
Talde txikietan barneratutako ekintza-arauak talde handian erabiltzea.
Kiroldegia
Aulkiak, paraxuta, baloia, musika-katea, ikasleen autoebaluazio-orria
(2. eranskina), unitatearen ikasleen balioespena (10. eranskina) eta arkatzak
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Gero, irakasleak saio honetan
zer landuko duten azalduko die: gelakide guztien artean egiteko
erronkak.

2. jarduera

1. erronka: erreka zeharkatzea

Ikasle guztiak batera. Ikasleek espazioa gainditzeko erronka
egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta
arauak.
Irteera marratik hasita eta oinekin lurrik zapaldu gabe, ikasle
guztiek hamar metroko ibilbidea gainditzea da erronkaren
helburua. Horretarako, 15 aulki erabiliko dituzte oinarri gisa.
Ikasle batek lurra ukitzen badu, berriro hasi beharko dute.
3. jarduera

2. erronka: paraxuta

Ikasle guztiak batera. Ikasleek zehaztasunez jarduteko erronka
bat egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura
eta arauak.
Denak zutik, biribilean kokatuko dira zirkulu bat eratuz, paraxutari
euskarrietatik helduta. Irakasleak baloi bat jarriko du
jausgailuaren gainean, eta ikasleek baloia paraxutaren erdiko
zuloan sartzea lortu behar dute. Ikasleek baloia paraxutaren
zuloan hiru aldiz sartutakoan amaituko da erronka.
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3. erronka: baloia helmugaratzea

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleek baloi bat helmugaratzea helburu
duen erronka egingo dute. Irakasleak azalduko dizkie erronkaren
prozedura eta arauak.
Saskibaloi edo futbito-zelai batean arituko dira. Erronkaren
helburua, denen artean paseak eginez, baloi bat ate batetik
bestera eramatea da. Arauak honako hauek izango dira:
•
•
•
•
•
•

Ikasle guztiek irteera marratik hasi behar dute (atea).
Baloiak ezin du lurrik ukitu.
Baloia duen ikaslea ezin da lekuz mugitu.
Pasea egin ostean, baloia duen ikasleak lurrean eseri
behar du.
Ikasle bakoitzak behin bakarrik ukitu dezake baloia.
Erronka gainditzeko ikasle guztiek ukitu behar dute baloia.

5. jarduera

4. erronka: biodantza kooperatiboa

Ikasle guztiak batera. Ikasleek sentitzeko erronka egingo dute.
Irakasleak azalduko dizkie erronkaren prozedura eta arauak.
Denak zutik, biribilean kokatuko dira zirkulu bat eratuz. Aurrekoari
bizkarrean eskua jarriko diote, bi omoplatoen artean, eta begiak
itxiko dituzte.
Orduan, irakasleak musika lasaigarria jarriko du entzungai. Lasailasai eta geldi-geldi daudenean, irakasleak sorbalda ukituko dio
ikasle bati. Hau poliki-poliki alboetara kulunkatzen hasiko da
hankak mugitu gabe. Bere atzeko eta aurreko kideek
mugimendua nabaritzen dutenean, beren mugimenduari
jarraituko diote ezker-eskuinera kulunka. Erronkaren helburua da
biribilean dauden ikasle guztiek gidariaren mugimenduarekin bat
egitea eta kulunka koordinatu bat sortzea.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioan
zehar izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Balizko galderak: “Nola sentitu zarete talde handian lan egiteko
orduan? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Gai sentitu al
zarete erronkei aurre egiteko? Nola baloratzen duzue egindako
lana eta ikasitakoa orain, unitate didaktikoa bukatu dugunean?...”
Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”.
Ikasleek ondorioztatzen dituzten ekintza-arau berriak idatziz
jasoko ditu irakasleak. Amaitzeko, ikasleek autoebaluazio-orria
eta unitatearen ikasleen balioespen-orria beteko dituzte.
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Eranskinak
1.
2.
3.
4.
5.

eranskina: lorpenen jarraipen-orria
eranskina: autoebaluazio-orria
eranskina: koebaluazio-orria
eranskina: ikaslearen hasierako ebaluazio-orria
eranskina: irakaslearen hasierako ebaluazio-orria
6. eranskina: erronkak kudeatzeko baliabideak (jarraibideen erruleta; emozioen taula; balorazio-orria)
7. eranskina: konfiantzarako erronkak
8. eranskina: irakaslearentzako erronken bilduma
9. eranskina: ikasleentzako erronken fitxak
10. eranskina: unitatearen ikasleen balioespena
11. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa: Gorputz Hezkuntzako programazioa
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LMH 3
EBALUAZIOA
20_ _- 20_ _
Erronka motor
kooperatiboak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

higienea zaintzen
ditu.

Osasuna eta

egokiak erabilzen
ditu.

Arropa eta oinetako

Bere emozioak
identifikatu eta
erregulatzen ditu.

Kide guztiekin
errespetuz aritzen.
da.

Ekintza motor
eraginkorrak ditu.

Norberaren eta
besteen mugak
errespetatzen ditu.

Parte-hartze
aktiboa du.

Mugimendua
taldearen
beharretara
egokitzen du.

Kideen ekarpenak
entzun eta kontuan
hartzen ditu.

Erronka
gainditzeko
jarraibidea
errespetatzen du.
Erronka ebazteko
estrategiak
proposatzen ditu.

BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (1. eranskina)

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
AUTOEBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina)
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LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA
ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
KOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina)

KOEBALUAZIO-ORRIA

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA:
DATA:

BAI

ERDIZKA

EBALUAZIOA EGIN DUEN TALDEAREN IZENA:

EZ

Lorpen-adierazleak
Proposamenak egin eta ideiak eman ditu.

Kideok eman dizkiogun ideiak entzun eta kontuan hartu ditu.

Errespetuz hitz egiten digu eta tratu ona izan du guztiokin.

Animatu egin gaitu eta gure ahalegina txalotu du.

Kideekin gatazkak era onean konpondu ditu.

Mugimenduak ondo egin ditu taldearen beharraren arabera.

Taldean era positiboan eragin du.
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IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (4. eranskina)

IZENA: …………………………………………
1.

Nolakoa zarela uste duzu? Bat aukeratu.

Sortzailea, irudimentsua,
ideiak ematen ona...

2.

Justua, gatazkak eta
istiluak konpontzen ona...

Alaia kideen artean, eta
errespetuz jokatzen dut
besteekiko.

Badakit entzuten, eta
besteen ideiak kontuan
hartzen ditut.

Gelako zein lagunekin gustatzen zaizu gehien jolastea? Bi aipatu.
•
•

…………………………….
…………………………….

Zergatik gustatzen zaizu bi horiekin jolas egitea?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.

Gelako zein bi lagunekin gustatzen zaizu gutxien jolastea?
•
•

…………………………….
…………………………….

Zergatik ez zaizu gustatzen jolastea bi horiekin?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4.

Nola moldatzen zara taldean lan egin behar duzunean?
a.
Ongi
b.
Erdizka
c.
Gaizki

5.

Nolako harremana duzu gelakideekin?
a.
Harreman ona dut guztiekin edo gehienekin.
b.
Harreman ona dut batzuekin, baina txarra beste askorekin.
c.
Harreman ona dut gutxi batzuekin, baina txarra gehienekin.
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LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (5. eranskina)
Bete ezazu taula hau ikasleek hasierako ebaluazio-orrian jarri dituzten datuekin (2. eta 3. galderak)
IZENAK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NORK-NOR

1……..…-k
2……..…-k
3……..…-k

4……..…-k
5……..…-k
6……..…-k
7……..…-k
8……..…-k
9……..…-k
10………-k
11………-k
12………-k
13………-k
14………-k
15………-k
16………-k
17………-k
18………-k
19………-k
20………-k
IKASLEEN 1. ERANSKINEKO DATUAK

BALIOAK

AUKERATU DITUEN IKASLEAK
BAZTERTU DITUEN IKASLEAK
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (5. eranskina)
Bete ezazu taula hau ikasleek hasierako ebaluazio-orrian jarri dituzten datuekin (1. galdera). Kontuan izan aukeratu eta baztertuen taula eta
ikasleen generoa. Hala, talde orekatuak eta egonkorrak izango dira.
1.TALDEA

2.TALDEA

3.TALDEA

4.TALDEA

5.TALDEA

SORTZAILEA
JUSTUA
ALAIA
ENTZUTEN DAKI

Bete ezazu taula hau ikasleek hasierako ebaluazio-orrian jarri dituzten datuekin (5. eta 6. galdera)
BAI

ERDIZKA

EZ

TALDEAN LAN EGITEN DAKITE
GIRO ONA DAGO TALDEAN
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

ERRONKAK KUDEATZEKO BALIABIDEAK (6. eranskina)

ERRONKEN JARRAIBIDEEN ERRULETA (1/3)

EMOZIOEN TAULA
Pentsatu…
“NOLA SENTITZEN
ZARA HASI BAINO
LEHEN?”

BALORAZIO-TAULA
BETE

1
6

EMOZIOEN
TAULA
Pentsatu…
“NOLA
SENTITZEN ZARA
JOLASTU
ONDOREN?

2

5

3
4

IKASLE
BAKOITZAK
IRAKUR DEZALA
AZALPENAREN
ZATI BAT

IDEIAK
ADOSTU

4 ERRONKA GAUZATU
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LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
ERRONKAK KUDEATZEKO BALIABIDEAK (6. eranskina)
EMOZIOEN TAULA (2/3)
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LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
ERRONKAK KUDEATZEKO BALIABIDEAK (7. eranskina)
ERRONKEN BALIOESPEN-ORRIA (3/3)

LORTU DUGU:

EZ DUGU LORTU:

TALDEA:
PARTAIDEAK:
-

1.
ERRONKA
MOTA

2.
ERRONKA
MOTA

3.
ERRONKA
MOTA

4.
ERRONKA
MOTA

5.
ERRONKA
MOTA

6.
ERRONKA
MOTA

7.
ERRONKA
MOTA

8.
ERRONKA
MOTA

KONFIANTZARAKO
ERRONKAK
1. MAILAKO
ZAILTASUNA

2. MAILAKO
ZAILTASUNA

3. MAILAKO
ZAILTASUNA

4. MAILAKO
ZAILTASUNA

5. MAILAKO
ZAILTASUNA

6. MAILAKO
ZAILTASUNA

GUZTIRA:
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
KONFIANTZARAKO ERRONKEN BILDUMA (8. eranskina)

1. ERRONKA

HELBURUA: koltxonetari buelta ematea

MATERIALA: koltxoneta

AZALPENA : taldekide guztiak koltxonetaren gainean zaudetela, honi buelta
ematea lortu behar duzue, lurrik zapaldu gabe.

ARAUAK : norbaitek lurrik ukitzekotan, berriro hasi behar duzue.
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2. ERRONKA

HELBURUA : hesia igarotzea

MATERIALA
• metro beteko hesia
• koltxoneta bat

AZALPENA: taldekide guztiek elkarri lagunduta, hesia gainetik igarotzea lortu
behar duzue.

ARAUAK
•
•

Hesia ezin da ukitu gainetik igarotzean.
Ezin da minik hartu edo minik eman.
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

3. ERRONKA

HELBURUA: zutitzea

EUTSI!

MATERIALA: -

AZALPENA: Taldekide guztiak lurrean eseriko zarete biribilean. Eskuetatik edo
besoetatik helduta eta tira eginda, elkarrekin zutik jartzea lortu behar duzue.

ARAUAK
•
•

Ezin da eskurik askatu.
Guztiok batera zutitu behar duzue.
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4. ERRONKA

HELBURUA: zutitzea

MATERIALA: -

AZALPENA: taldekide guztiak lurrean eseriko zarete biribilean, kanpora begira
eta bizkarrak elkarren kontra. Zuen artean besoak elkarri helduta, bultza eginez
elkarrekin zutitzea lortu behar duzue.

ARAUAK
•
•

Ezin da besorik askatu.
Guztiok batera zutitu behar duzue.
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5. ERRONKA

HELBURUA: uztaia sartzea

MATERIALA:
• adreilua
• pika
• uztaia

AZALPENA:
oinak erabiliz,
duzue.

taldekide guztien artean, uztaia pikatik ateratzea lortu behar

ARAUAK:
• Ezin da uztaia eskuekin ukitu.
• Pika zutik mantendu behar da.
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6. ERRONKA

HELBURUA: marrazkia egitea

MATERIALA:
•
•
•

A3 orriak
arkatza
maskara edo zapia

AZALPENA: taldekide bat marrazkilari itsu gisa arituko da. Horretarako, begiak
estaliko ditu zapi batekin. Gainerakoek ahoz azaltzen diozuenarekin,
marrazkilariak itsu-itsuan txerri bat irudikatzea lortu behar du.

ARAUAK
•
•

Marrazkigileari laguntzeko azalpenak ahoz bakarrik eman ahal dizkiozue
eta ezin duzue bera ukitu.
Marrazkigileak begiak ondo estalita izan behar ditu.
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7. ERRONKA

HELBURUA: metro karratu erdi

MATERIALA: uztai txikia

AZALPENA: taldekide guztiek lurrean dagoen uztaiaren barruan sartzea lortu
behar duzue.

ARAUAK: inork ezin du uztaitik kanpo lurrik ukitu.

55
LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

8. ERRONKA

HELBURUA: koltxoneta buruan eramatea

MATERIALA:
•
•

koltxoneta bat
irteera eta helmuga markatzeko konoak

AZALPENA: denen artean, koltxoneta buru gainetan jarriko duzue, eta
irteera-marran kokatuko zarete. Koltxoneta buru gainetan duzuela, helmugaraino
heldu behar zarete.

ARAUAK: garraioan zehar, koltxonetari ezin zaio eskuekin heldu.
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

IRAKASLEARENTZAKO ERRONKEN AZALPENA ETA BILDUMA (9. eranskina)

1. EGOERA KOOPERATIBOEN SAILKAPENA
2. DOMEINU KOOPERATIBOA LANTZEKO ERRONKA MOTAK
3. IRAKASLEARENTZAKO ERRONKA-FITXAK
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ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
1. EGOERA KOOPERATIBOEN SAILKAPENA

Egoera kooperatiboetan aniztasun praxiologikoa bermatzeko, Ruiz Omeñakak idatzitako sailkapena aukeratu dugu. Sailkapen hori Hernández
Morenok egindako helburuen taxonomian oinarritzen da eta honela laburbildu liteke:
9 EGOERA MOTOR KOOPERATIBO DAUDE

EGOEREN HELBURUAK HONAKO HAUEK DIRA

1

Objektu bat helmugara eramateko edota eremu
batean mantentzeko erronka.

Elkarrekintzan, objektu bat eremu jakin batera eramatea edo eremutik irten dadin ekiditzea.

2

Objektu bat bidaltzea eta itzul dezaten errazteko
erronka.

Objektu bat eremu jakin batera bidaltzea, kideak berriro itzul dezan.

3

Espazio jakin bat gainditzeko erronka.

Elkarrekintzan, distantzia jakin bat gainditzea. Lekualdatu behar dena, objektu bat edo
gorputza bera izan daiteke.

4

Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko
erronka.

Elkarrekintzan, distantzia bat gainditzea, debora-tarte jakin batean. Lekualdatu behar dena,
objektu bat edo gorputza bera izan daiteke.

5

Denbora gutxitzeko erronka.

Ekintzak hauetan, denbora eragile nagusia izanik, denbora gutxitzea edo gainditzea.

6

Ekintzak zehaztasunez egiteko erronka.

Elkarrekintzan, objektu bat edo batzuk puntu jakin batera ematea edo bidaltzea.

7

Eredu bat errepikatzeko erronka.

Eredu motor jakin bat errepikatzea.

8

Sentitzeko erronka.

Sentipen bat nabaritzea, emozioen kontzientzia hartzea edota oreka psikosomatikoa.

9

Adierazpen-egoerak.

Elkarrekintzan, gorputzaren eta mugimenduaren bidez, zerbait adieraztea edo komunikatzea.
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2. DOMEINU KOOPERATIBOA LANTZEKO ERRONKA MOTAK

Sailkapeneko bederatzigarren egoera, adierazpen eta arte-ekintzen dominioan lantzen denez programazioan, gainerako zortzi egoerak
jorratzen dira unitate honetan. Hala, zortzi erronka mota azaltzen dira.
1. Objektu bat helmugara eramateko edota eremu batean mantentzeko erronkak.

2. Objektu bat bidaltzea eta itzul dezaten errazteko erronkak.

3. Espazio jakin bat gainditzeko erronkak.

4. Espazio jakin bat denbora-tarte batean gainditzeko erronkak.

5. Denbora gutxitzeko erronkak.

6. Ekintzak zehaztasunez egiteko erronkak.

7. Eredu bat errepikatzeko erronkak.

8. Sentitzeko erronkak.
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LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK
3. IRAKASLEARENTZAKO ERRONKA-FITXAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 1
MATERIALA
•
•
•

mota askotariko 8 edo10 baloi
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona edo zinta luzea

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10x20 metroko eremua.
Eremua erdibitzen, marra bat luzetara.
Taldekideak bikoteka.

HELBURUA
Baloi guztiak, bikoteen artean paseak eginez, kutxa batetik bestera
eramatea da erronkaren helburua (eskuz, hankaz, botearekin,
boterik gabe,…).
ARAUAK
•
•
•

Garraio bakoitzean, baloi bakarra eraman daiteke.
Gutxienez bost pase egin behar dira ibilbidean zehar.
Jokalari bakoitza zelai erdi batetan aritu behar da.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 2
MATERIALA
•
•
•

mota askotariko 8 edo10 baloi
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10x20 metroko eremua.
Espazioa hiru eremutan banatuta.
Taldekideak bikoteka.

HELBURUA
Baloi guztiak, bikoteen artean paseak eginez, kutxa batetik bestera
eramatea da erronkaren helburua (eskuz, hankaz, botearekin,
boterik gabe,…).
ARAUAK
•
•
•
•

Baloia dutenean, jokalariak ezin dira lekuz mugitu.
Gutxienez hiru pase egin behar dira ibilbidean zehar.
Garraio bakoitzean, baloi bakarra eraman daiteke.
Jokalariek ezin dute erdiko ermua zapaldu.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 3
MATERIALA
•
•
•

mota askotariko 8 edo10 baloi
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10x20 metroko eremua.
Espazioa hiru eremutan banatuta.
Taldekideak bikoteka.

HELBURUA
Bikoteen artean eskuz paseak eginez, baloiak kutxa batetik bestera
eramatea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Bikotekide bakoitza jolas-eremuaren alde batean arituko da,
erdiko eremuan sartu gabe.
Baloia duen ikasleak ezin du aurrera egin baloia pasatu arte.
Baloiak ezin du erdiko eremua ukitu.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 4
MATERIALA
•
•
•

saskibaloiko-, futboleko- , errugbiko- eta eskubaloiko baloia
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10x20 metroko eremua.
Jolas-eremua tamaina bereko lau pasabidetan banatuta
dago, luzetara.
Laukoteka

HELBURUA
Kideen artean paseak eginez Lau baloiak kutxa batetik bestera
eramatea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•
•

Baloiak banan-banan eraman behar dira kutxa batetik
bestera.
Baloia duen ikaslea ezin da lekuz mugitu baloia eskuetan
duen bitartean.
Paseak aurrerantz, helmugarantz, egin behar dira.
Baloia kide guztiek ukitu behar dute kutxan sartu baino
lehen.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 5
MATERIALA
•
•
•

saskibaloiko-, futboleko- , errugbiko- eta eskubaloiko baloia
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10x20 metroko eremua.
Jolas-eremua lau pasabidetan banatuta, luzetara.
Laukoteka

HELBURUA
Kideen artean paseak eginez baloiak banan-banan, kutxa batetik
bestera eramatea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•
•
•

Kideen artean lau pase bakarrik egin daitezke ibilaldi
bakoitzean.
Eskubaloiko baloiak ezin du lurrik ukitu.
Baloia duen ikaslea ezin da lekuz mugitu, baloia eskuetan
duen bitartean.
Paseak beti aurrerantz, helmugarantz, egin behar dira.
Baloia kide guztiek ukitu behar dute kutxan sartu baino lehen.

64
LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA HELMUGARA ERAMATEA EDOETA EREMU BATEAN MANTENTZEA
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

BALOIAK PASATZEA 6
MATERIALA
•
•
•

3 baloi
baloiak gordetzeko bi kutxa
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•

10x20 metroko eremua
Laukoteka

HELBURUA
Kideen artean paseak eginez baloiak banan-banan, kutxa batetik
bestera eramatea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•
•
•

Baloia lau kideek ukitu behar dute, kutxan sartu baio lehen.
Hiru pase egin ditzakete.
Hiru baloietatik bat, lurrik ukitu gabe helmugaratu behar dute.
Baloia duen ikaslea ezingo da lekuz mugitu, mugikorra duen
bitartean.
Baloia ezin da jolas-eremutik irten.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 1
MATERIALA
•
•

lau uztai
baloi bat

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

3x3 metroko eremua.
Eremuko erpin bakoitzean uztai bana.
Laukoteka. Jokalari bat uztai bakoitzean.

HELBURUA
Lau jokalarien artean, nor bere uztaitik irten gabe, 16 pase egitea
da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Baloiak ezin du lurrik ukitu, hala gertatzekotan berriro
hasiko dira.
Taldekide guztiek ukitu behar dute pilota erronka
gainditzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 2
MATERIALA
•
•

lau uztai
indiaka bat

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

3x3 metroko eremua.
Eremuko erpin bakoitzean uztai bana.
Laukoteka. Jokalari bat uztai bakoitzean.

HELBURUA
Lau jokalarien artean, nor bere uztaitik irten gabe, 8 pase egitea da
erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Indiakak ezin du lurrik ukitu. Hala gertatzekotan berriro hasiko
dira.
Taldekide guztiek ukitu behar dute pilota erronka gainditzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 3
MATERIALA
•
•
•

pilota bat
zelaia mugatzeko klariona
frontoia edo horma leuna

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

4x8 metroko frontoia.
Frontisean, lurretik 60 zentimetrotara txapa edo marra bat.
Jolas eremua erdibitzen, marra bat luzetara.
Laukoteka; bi kide jolas-eremu bakoitzean.

HELBURUA
Lau pilotarien artean, txandaka arituz, 10 pase egitea da erronkaren
helburua. Horretarako, pilota eskuan hartuko dute beste aldera
bidaltzeko, hango kideak har dezatela erraztuz. Pase bakoitzean,
pilotak aurreko frontisa jo eta zelai erdia igaro behar du.
ARAUAK
•
•
•
•

Pilota ez da jo behar. Eskuetan hartu eta bota egin behar da.
Pilota hartu nahian eskuetatik eroriz gero, ikasleek hutsetik
hasi beharko dute zenbatzen.
Pilotak bi bote eman ditzake.
Taldekide txandaka jolastuko dute. Pilota bota ostean,
bikotearen atzean jarriko da jokalaria.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 4
MATERIALA
•
•
•
•

pilota bat
lau erraketa
frontisa margotzeko klariona
frontoia edo horma leuna

ANTOLAKUNTZA
•
•

5x10 metroko frontoia.
Frontisean:
- lurretik 60 zentimetrotara txapa edo marra bat.
- hormaren erdian biribil bat erreferentzia gisa.

HELBURUA
Lau pilotarien artean, txandaka arituz, 10 toke egitea da erronkaren
helburua. Horretarako, pilota erraketaz joko dute hormara
bidaltzeko, kideek jo dezatela erraztuz.
ARAUAK
•
•
•
•
•

Pilotak frontisa txaparen gainean jo behar du.
Frontiseko biribilean jotzea ez da derrigorrezkoa, laguntzeko da.
Pilotak nahi adina bote eman ditzake.
Taldekide txandaka jolastuko dute. Pilota jo ostean, atzean
jarriko da jokalaria besteei lekua egiteko.
Jokalari bakoitzak gutxienez bi aldiz jo behar du pilota
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 5
MATERIALA
•
•
•

pilota bat
zelaia mugatzeko klariona
frontoia edo horma leuna

ANTOLAKUNTZA
•
•

10x20 metroko frontoia.
Frontisean, lurretik 60 zentimetrotara txapa edo marra bat
zabaletara.

HELBURUA
Lau kideen artean 15 pilotakada lortzea da erronkaren helburua.
Pilota xisteraz irristatu behar da hormaren kontra botaz, kideek
pilota xisteran jasotzea erraztuz.
ARAUAK
•
•
•
•
•

Pilotak txapa gainetik jo behar du frontisa.
Pilota, aldiro, jokalari batek jasoko du xisteraz.
Pilotak bi bote eman ditzake frontisean jo ondoren.
Taldekide guztiek, gutxienez, hiru aldiz jo behar dute pilota.
Arau hausterik balego, berriro hasi beharko dute.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
MUGIKORRA BIDALTZEA ETA BIDAL DEZATELA ERRAZTEN DUTEN ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

PASAKA KOOPERATIBOA 6
MATERIALA
•
•
•

lau xistera
indiaka bat
zelaia mugatzeko klariona

ANTOLAKUNTZA
•
•

3x6 metroko eremua hiru zatitan banatuta
Laukoteka. Aurrez aurre, bina pilotari eremu bakoitzean.

HELBURUA
Lau pilotarien artean, pasaka arituz, 16 pase egitea da erronkaren
helburua. Horretarako, indiaka xisteraz beste aldera bidali behar da,
hango kideak berriro itzultzea erraztuz.
ARAUAK
•
•
•
•
•

Jokalari bakoitzak bere jolas eremuan aritu behar du.
Indiaka lurrera eroriz gero, pase hori ez da zenbatuko.
Indiakak erdigunea gainditu behar du.
Taldekide guztiek hartu behar dute indiaka erronka
gainditzeko.
Indiaka botatzean, jokalaria kidearen atzean kokatuko da.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

ERREKA ZEHARKATZEA 1
MATERIALA
•
•

altuera gutxiko 4 oinarri (adreiluak, egurrak,…)
ibilbidea mugatzeko klariona edo zinta luzea

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

6 metro luze dituen ibilbide zuzena eta oztoporik ez duena.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, lau oinarri erabil daitezke.
ARAUAK
•

Kideetako batek lurra ukitzen badu, berriro hasi beharko dute.

IRTEERA

HELMUGA
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK

2.
ZAILTASUN-MAILA

IZENA
ERREKA ZEHARKATZEA 2
MATERIALA
•
•
•

altuera gutxiko 4 oinarri (adreiluak, egurrak,…)
ibilbidea mugatzeko klariona edo zinta luzea
2 hesi txiki

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

6 metro luze dituen ibilbide zuzena.
Ibilbidean, bi oztopo: gainetik igarotzeko hesia eta azpitik igarotzeko
hesia.
Ibilbidearen hasiera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, lau oinarri erabili daitezke.
ARAUAK
•
•
•

Kideetako batek lurra ukitzen badu, azkena jarri behar da.
Lehenengo hesia gainetik igaro behar da, eta bigarrena, azpitik.
Hesiren bat botaz gero, berriro hasi beharko dute.

IRTEERA

HELMUGA
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK

3.
ZAILTASUN-MAILA

IZENA
ERREKA ZEHARKATZEA 3
MATERIALA
•
•
•

altuera ertaineko 3 oinarri: aulkiak
ibilbidea mugatzeko klariona
2 hesi txiki

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

6 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Ibilbidean 2 oztopo: gainetik igarotzeko hesiak.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, hiru oinarri erabili daitezke.
ARAUAK
•
•
•

Kideetako batek lurra ukitzen badu, azkena jarri behar da.
Hesiak gainetik igaro behar dira.
Hesiren bat botaz gero, berriro hasi beharko dute.

IRTEERA

HELMUGA
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK

4.
ZAILTASUN-MAILA

IZENA
ERREKA ZEHARKATZEA 4
MATERIALA
•
•
•

3 aulki
ibilbidea mugatzeko klariona
bi hesi

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

6 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Ibilbidean 2 oztopo: gainetik igarotzeko bi hesi.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe, ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, hiru oinarri erabili daitezke.
IRTEERA

HELMUGA

ARAUAK
•
•
•

Kideetako batek lurra ukitzekotan, azkena jarriko da.
Hesiak gainetik igaro behar dira.
Hesiren bat botaz gero, berriro hasi beharko dute.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

ERREKA ZEHARKATZEA 5
MATERIALA
•
•
•

3 aulki
ibilbidea mugatzeko klariona
bi hesi

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

6 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Ibilbidean, bi oztopo: gainetik igarotzeko hesia eta azpitik igarotzeko
hesia.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe, ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, hiru oinarri erabili daitezke.
ARAUAK
•
•
•

Kideetako batek lurra ukitzekotan, berriro hasiko dira.
Hesiak gainetik igaro behar dira.
Hesiren bat botaz gero, berriro hasi beharko dute.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

ERREKA ZEHARKATZEA 6
MATERIALA
•
•
•

3 aulki
ibilbidea mugatzeko klariona
bi hesi

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Ibilbidean 2 oztopo: azpitik igarotzeko bi hesi.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazteko marrak.
Laukoteka

HELBURUA
Oinek lurrik ukitu gabe, ibilbidea zeharkatzea da erronkaren helburua.
Horretarako, hiru oinarri erabili daitezke.
ARAUAK
•
•
•

Kideetako batek lurra ukitzen badu, azkena jarri behar da.
Hesiak azpitik igaro behar dira.
Hesiren bat botaz gero, berriro hasi beharko dute.

77
LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 1
MATERIALA
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta helmuga markatzeko klariona
kronometroa

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide zuzena.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztiek, oinak “eski” banatan jarrita, lau minututan 10 metroko
eremua zeharkatzea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•

IRTEERA

HELMUGA

Lau minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 2
MATERIALA
•
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta helmuga markatzeko klariona
kono bat
kronometroa

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide zuzena.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztiek, oinak “eski” banatan jarrita, bost minututan 10 metroko
joan-etorria egitea da erronakaren helburua.

IRTEERA / HELMUGA

ARAUAK
•
•

Bost minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
Taldekideak ezin dira eskietatik jaitsi ibilbidean zehar, ezta bira
ematen ari direnean ere.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 3
MATERIALA
•
•
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta helmuga markatzeko klariona
kono bat
banku luze bat
kronometroa

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•

8 metro luze dituen ibilbide zuzena, amaieran kono bat duela.
Banku luzea zeharka ibilbidearen erdian.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztiek, oinak “eski” banatan jarrita, zortzi minututan 8 metroko
joan-etorria egitea da erronkaren helburua, ibilbidean aurkituko duten
oztopoa gaindituz.

IRTEERA / HELMUGA

ARAUAK
•
•

Bi minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
Ikasleak ezin dira eskietatik jaitsi ibilbidean zehar, ezta bankua
gainditzen edo bira ematen ari direnean ere.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 4
MATERIALA
•
•
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta helmuga markatzeko klariona
hiru kono
metro beteko hesia
kronometroa

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Helmuga gisa, hesia ibilbidearen amaieran.
Bihurguneak eratzeko, konoak ibilbidearen ezkerraldean eta
eskuinaldean.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztiek oinak “eski” banatan jarrita, bost minututan 10 metroko
ibilaldia egitea da erronkaren helburua. Ibilbidean, konoak inguratu behar
dituzte, eta, helmugan, hesia azpitik igaro.
ARAUAK
•
•
•

IRTEERA

HELMUGA

Bi minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
Konoak atzetik igaro behar dira.
Helmugako hesia bota gabe igaro behar da azpitik.
81

LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 5
MATERIALA
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta helmuga markatzeko
klariona
bi kono

•
•
•

banku luzea
metro beteko hesia
kronometroa

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua, hesia bat duela
amaieran.
Banku luzea zeharka ibilbidearen erdian
Helmuga gisa, hesia ibilbidearen amaieran.
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztiek, oinak “eski” banatan jarrita, bi minututan 10 metroko
ibilaldia egitea da erronkaren helburua. Ibilbidean, konoak inguratu behar
dituzte, bankua albotik gainditu eta amaierako hesia azpitik igaro.
ARAUAK
•
•
•
•

Bi minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
Konoak atzetik igaro behar dira.
Helmugako hesia bota gabe igaro behar da azpitik.
Arau-hausteren bat egiten bada, berriro hasi beharko dute.

IRTEERA

HELMUGA
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
ESPAZIO JAKIN BAT DENBORA-TARTE BATEN GAINDITZEKO ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

DENOK BATERA ARITZEA 6
MATERIALA
•
•
•

2 oholekin egindako eskiak
irteera eta amaiera markatzeko
klariona
banku luzea

•
•
•

metro beteko hesia
kronometroa
hiru kono

ANTOLAKUNTZA
•
•
•
•
•
•

10 metro luze dituen ibilbide bihurgunetsua.
Ibilbidearen amaieran hesia.
Hesia baino lau metro lehenago, banku luzea zeharka.
Bihurguneak eratzeko, konoak ibilbidean
Ibilbidearen irteera eta helmuga ondo adierazita.
Laukoteka

HELBURUA

IRTEERA

Taldekide guztiek, oinak “eski” banatan jarrita, lau minututan 10 metroko
joan-etorria egitea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Lau i minutu dituzte, gehienez jota, ibilbidea gainditzeko.
Helmugako hesia bota gabe igaro behar da azpitik.
Itzulera bide zuzenetik egingo dute, oztoporik gabe.

HELMUGA
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 1
MATERIALA
•

eredua edo irudia

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz mantentzea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Besoak luzatuta izan behar dituzte.
Taldekide guztien oinek elkar ukitzen egon behar dute.
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 2
MATERIALA
•
•

eredua edo irudia
bi koltxoneta

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz eustea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Bata laguntzailea izango da.
Goian jarriko den ikaslea arinena izango dira.
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 3
MATERIALA
•
•

eredua edo irudia
bi koltxoneta

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz eustea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•
•

Ezin da minik eman edo minik hartu.
Goian jarriko diren ikasleak arinenak izango dira.
Ukondoak luzatuta izan behar dituzte lepakariek.
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 4
MATERIALA
•
•

eredua edo irudia
bi koltxoneta

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz eustea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Ezin da minik eman edo minik hartu.
Belauniko dagoen kideari minik ez emateko, ezin zaio eskurik jarri
bizkar hezurrean.
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.

.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 5
MATERIALA
•
•

eredua edo irudia
bi koltxoneta

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz eustea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Ezin da minik eman edo minik hartu
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
DENBORA ERAGILE NAGUSIA DUTEN ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

EUSTEA 6
MATERIALA
•
•

eredua edo irudia
bi koltxoneta

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Denen artean, irudian agertzen den bezala, oreka kooperatibo bat lortzea
eta 10 segundoz eustea da erronkaren helburua.
ARAUAK

•
•

Ezin da minik eman edo minik hartu.
Oreka lortutakoan, 10 segundoz eutsi beharko diote. Segundoak
ozen kontatuko dituzte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

BOLO KOOPERATIBOAK
MATERIALA
•
•

bederatzi bolo
pilota

ANTOLAKUNTZA
•
•

Boloak marratik sei metrotara kokatuta
Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean, txandaka, 20 puntu lortzea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Bolo bakoitza jaurtitzean, 2 puntu lortuko dira.
Bolo guztiak botatzekotan, berriro zutitu daitezke.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

DIANA KOOPERATIBOAK
MATERIALA

•
•

hiru uztai
harez betetako pilota ugari

ANTOLAKUNTZA
•
•
•

Lurrean 3 uztai sakabanatuta
Jaurtiketak egiteko marra
Laukoteka

HELBURUA
Kide guztien artean, 20 puntu baino gehiago batzea da erronkaren helburua,
nork bere pilota dianetara jaurtiz.
ARAUAK
•
•

Pilotak jaurtiketa marraren atzetik bota behar dira.
Pilotak bukatzekotan, kanpoan gelditu direnak jaso daitezke berriz
botatzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

KONOAN SARTU ARKATZA
MATERIALA
•
•

arkatza
labirintoaren irudia duen orria

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka.

HELBURUA
Taldekide bakoitzak soka mutur bati eutsita, arkatzez labirintotik irtetzeko
bidea marratzea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•
•

Sokei muturretatik eutsi behar zaie.
Kide bakoitzak soka-mutur bati heldu behar dio.
Arkatzari ezin zaio eskuekin heldu.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

SASKIRATZE KOOPERATIBOAK
MATERIALA
•
•

oihal kooperatibo edo toalla
baloia

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Baloia, oihal gainean jarrita, 10 saskiratze egitea da erronkaren helburua.

ARAUAK

•

Baloia ezin da eskuz saskiratu.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK

5.
ZAILTASUN-MAILA

IZENA
PARAXUTAREKIN ARITZEA 1
MATERIALA
•
•

baloia
paraxuta edo jausgailua

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean jausgailuari ertzetatik helduta, gainean dagoen
baloia zuloan sartzea da erronkaren helburua, 5 puntu batu arte.
ARAUAK
•
•

Baloia sartzen duten bakoitzean, puntu bat lortuko dute.
Baloia ezin da eskuekin ukitu paraxutaren gainean dagoenean.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EKINTZAK ZEHAZTASUNEZ EGITEKO ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

PARAXUTAREKIN ARITZEA 2
MATERIALA
•
•
•

baloi gorria
baloi urdina
paraxuta edo jausgailua

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean jausgailuari ertzetatik helduta, 5 puntu lortu
arte, gainean dagoen baloi urdina zuloan sartzea da erronkaren
helburua.
ARAUAK
•
•
•

Baloi urdina sartzen duten bakoitzean, puntu bat lortuko dute.
Baloi gorria zuloan sartzen bada, puntu bat galduko dute.
Paraxutaren gainean dagoenean, baloia ezin da eskuekin ukitu.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

ISPILUARENA EGITEA 1
MATERIALA
•

Argazki kamera

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean, fitxan agertzen de irudia errepikatzea da
erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Kide bakoitzak ereduko pertsona baten gorputz-jarrera
errepikatu behar du.
Irakasleak argazkia aterako die bi irudiak alderatzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

ISPILUARENA EGITEA 2
MATERIALA
•

Argazki kamera

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean, fitxan agertzen de irudia errepikatzea da
erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Kide bakoitzak ereduko pertsona baten gorputz-jarrera
errepikatu behar du.
Irakasleak argazkia aterako die bi irudiak alderatzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

ISPILUARENA EGITEA 3
MATERIALA
•

Argazki kamera

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Taldekide guztien artean, fitxan agertzen de irudia errepikatzea da
erronkaren helburua.

ARAUAK
•
•

Kide bakoitzak ereduko pertsona baten gorputz-jarrera
errepikatu behar du.
Irakasleak argazkia aterako die bi irudiak alderatu ahal
izateko.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

SOKASALTOAN EGITEA 1
MATERIALA
•

soka

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Soka saltoan hiru jauzi egitea da erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Hiru jauziak jarraian eman behar dira, erronka gainditzeko; hutsik
egin gabe.
Bikote batek salto egin ostean, beste bikotea arituko da saltoka, lau
kideek jauzi egin arte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

SOKASALTOAN EGITEA 2
MATERIALA
•

2 soka

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Bikoteka, fitxan agertzen den bezala, sokasaltoan bost jauzi ematea da
erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Bost jauziak jarraian eman behar dira, erronka gainditzeko; hutsik
egin gabe.
Bikote batek salto egin ostean, beste bikotea arituko da saltoka, lau
kideek jauzi egin arte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
EREDU BAT ERREPIKATZEKO ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

SOKASALTOAN EGITEA 3
MATERIALA
•

2 soka

ANTOLAKUNTZA
•

Laukoteka

HELBURUA
Bikoteka, fitxan agertzen den bezala, sokasaltoan zazpi jauzi ematea da
erronkaren helburua.
ARAUAK
•
•

Zazpi jauziak jarraian eman behar dira, erronka gainditzeko; hutsik
egin gabe.
Bikote batek salto egin ostean, beste bikotea arituko da saltoka, lau
kideek jauzi egin arte.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

1.
ZAILTASUN-MAILA

BIZKARREAN IDAZTEA 1
MATERIALA

-

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Lurrean eseriko dira, ilaran; bata bestearen atzean.

HELBURUA
Ilaran dagoen azkenak izen labur bat pentsatu, eta aurrekoari idatziko dio
bizkarrean hatzarekin. Horrek izena zein den sumatu, eta aurrekoari
marraztuko dio bizkarrean hatzarekin. Horrela, ilarako lehenengoak sumatu,
eta izena zein den asmatzen duen arte.
ARAUAK
•
•

Izena zein den ilarako lehenengoak esan dezake.
Asmatu ezean, berriro hasiko dira.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

2.
ZAILTASUN-MAILA

BIZKARREAN IDAZTEA 2
MATERIALA

-

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Lurrean eseriko dira, ilaran; bata bestearen atzean.

HELBURUA
Ilaran dagoen azkenak izen labur bat pentsatu, eta aurrekoari idatziko dio
bizkarrean hatzarekin. Horrek izena zein den sumatu, eta aurrekoari
marraztuko dio bizkarrean hatzarekin. Horrela, ilarako lehenengoak sumatu,
eta izena zein den asmatzen duen arte.
ARAUAK
•
•

Izena zein den ilarako lehenengoak esan dezake.
Asmatu ezean, berriro hasiko dira.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

3.
ZAILTASUN-MAILA

BIZKARREAN IRUDIKATZEA
MATERIALA
•
•

A3-ko orriak
arkatza

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Ilaran, bata bestearen atzean.

HELBURUA
Ilaran dagoen azkenak irudi bat pentsatu eta aurrekoari marraztuko dio
bizkarrean hatzarekin. Horrek irudia zein den sumatu, eta aurrekoari
marraztuko dio bizkarrean hatzarekin. Horrela, ilarako lehenengoak kideak
irudikatu diona sumatu, eta marrazkia orrian irudikatzen duen arte.
ARAUAK
•

Irudia asmatu ezean, berriro hasiko dira.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

4.
ZAILTASUN-MAILA

ITSU-ITSUAN ARITZEA 1
MATERIALA

-

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Ilaran kokatuko dira, bata bestearen atzean.

HELBURUA
Ilaran daudela, elkarri besoak sorbalda gainean jarriko dizkiote. Ilarako
lehenengoa balaztaka hasiko da ezker-eskuinera era erritmikoan eta jarraian.
Gainerakoek, bere mugimenduarekin bat egin behar dute, guztien artean
mugimendu koordinatu bat lortu arte.
ARAUAK
•
•

Ezin dute elkarrekin hitz egin.
Begiak itxita izan behar dituzte taldekide guztiek.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

5.
ZAILTASUN-MAILA

ITSU-ITSUAN ARITZEA 2
MATERIALA
•

zapiak

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Oztoporik gabeko ibilbidea.

HELBURUA
Taldekideak ilaran kokatuko dira, bata bestearen atzean, eskuak aurrekoaren
sorbaldan dituztela. Ilarako azkenak begiak zabalik izango ditu. Aurreko
hirurek begiak estalita edo itxita izango dituzte, eta itsu gisa arituko dira.
Gidariak, kideek bide egokia har dezaten, sorbaldetan presioa eginez
ezkerrera ala eskuinera joan behar duten adieraziko die. Helburua, ibilbidea
guztia burutzea da.
ARAUAK
•
•

Itsu-itsuan doazen kideek ezin dituzte begiak ireki.
Atzekoak ahoz laguntza eman dezakete “geldi” edo “aurrera” esanez.
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LEHEN HEZKUNTZA. 3.MAILA

LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA

ERRONKA MOTOR KOOPERATIBOAK

HELBURU PRAXIOLOGIKOA
SENTITZEKO ERRONKAK
IZENA

6.
ZAILTASUN-MAILA

ITSU-ITSUAN ARITZEA 3
MATERIALA
•

zapiak

ANTOLAKUNTZA
•
•

Laukoteka
Oztopoak dituen ibilbidea.

HELBURUA
Taldekideak ilaran kokatuko dira, bata bestearen atzean, eskuak aurrekoaren
sorbaldan dituztela. Ilarako azkenak begiak zabalik izango ditu. Aurreko
hirurek begiak estalita edo itxita izango dituzte, eta itsu gisa arituko dira.
Gidariak, kideek bide egokia har dezaten, sorbaldetan presioa eginez
ezkerrera ala eskuinera joan behar duten adieraziko die. Helburua, ibilbidea
guztia burutzea da.
ARAUAK
•
•

Itsu-itsuan doazen kideek ezin dituzte begiak ireki.
Atzekoak ahoz laguntza eman dezakete “geldi” edo “aurrera” esanez.
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (10. eranskina)

1. Gustatu al zaizu Erronka motor kooperatiboak unitate didaktikoa?
a. Bai, asko

□
□

b. Bai, nahikoa

□

c. Ez, gutxi

d. Ez, ezer ez

□

2. Gustatu al zaizkizu erabilitako erronkak eta jarduerak?
a. Bai, asko

□

b. Bai, nahikoa
c. Ez, gutxi
d. Ezer ez

□

□
□

3. Irakasleak ondo egin al du lan? Egokiak izan al dira eman dituen azalpenak eta
laguntza? Eta ikasleak motibatzeko gai izan al da?
a. Bai, oso ongi

□

□
Ez, eskas □
Ez, gaizki □

b. Bai, ongi
c.
d.

Nola eta zertan hobetu dezake bere lana:
_________________________________________________________________
4. Zer aldatu edo hobetuko zenuke Erronka kooperatiboen unitatean?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Zer ikasi duzu unitate didaktiko honetan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO
PROGRAMAZIOA (11. 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

1

2

3

4

5

6

Elkarlaneko
ekintzak

Ziurgabetasun
-inguruneko
ekintzak

Adierazpeneta
arte-ekintzak

Elkarlanekoaurkakotasune
ko ekintzak

Bakarkako
ekintzak

Bat baten
aurkako
ekintzak
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