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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua       GORPUTZ-ADIERAZPENA 

Maila LMH  4 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (morez) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak  

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

Adierazpen- eta 
arte-ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan adierazpen- eta arte-ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 
—seigarrena sailkapenean—. Dominio horren helburua da ikasleek gorputza berez 
(naturaltasunez) edo berariaz erabiltzea, zentzu estetikoa emanez, bai komunikatzeko, baita 
emozioak, sentimenduak eta mezuak adierazteko ere.  

Dominio hori lantzeko hainbat adierazpen-erregistro (gorputza, keinu-hizkuntza, ahozko 
komunikazioa, dantza…) eta adierazpen-baliabide (erritmoak, desplazamenduak, espazioak, 
rolak, irudiak, objektuak...) dituzten ekintza motorrak egiten dira. 

Gorputz-adierazpena oinarri duten ekintzak eta egoerak proposatuko zaizkio ikasleari. Horrela, 
gorputza erabilita, mugimenduak imitatuz eta esperimentatuz, pixkanaka-pixkanaka sormena 
garatu eta mugimendu berriak sortuko ditu ikasleak; imitatzaile izatetik sortzaile izatera igaroko 
da. Horretarako, honako rol hauek esperimentatu beharko ditu: sortzailearena, antzezlearena, 
epailearena edota ikusle kritikoarena. Horrez gain, unitate honetan, errepikapenaren eta 
imitazioaren poderioz, hainbat dantza ikasiko dituzte; horien artean, zapatari-dantza euskal 
dantza eta New Yorken jatorria duen hip-hopa. 

Lantzen diren jarduerek adierazpen- eta arte-ekintzetarako gaitasuna garatzen laguntzen dute. 
Hau da, hizkuntza- eta keinu bidezko komunikaziorako gaitasuna garatzen dute, batez ere 
besteekin komunikatzeko, emozioak eta gogo-aldarteak adierazteko eta nor bere buruarekin 
gustura sentitzeko gaitasuna. Era berean, ikasleek hainbat erritmo era librean zein gidatuan 
jarraitzen ikasteko aukera izango dute. Halaber, oso ekintza aproposak dira ikasle guztien parte-
hartzea bultzatzeko, adina eta sexua kontuan hartu gabe. Horrez gain, ekintza horien bidez, 
ikasleari denbora librea betetzeko eskaintza zabaltzen diogu.  

Gorputz-adierazpenak ikasleei emozioak eta sentimenduak adierazteko estrategiak eskaintzen 
dizkie, besteekin komunikazioa errazteko, eta aldi berean, barneko korapiloak askatzeko. 
Ikaskideen aurrean egin beharreko antzezpen eta dantzei esker, lotsa gaindituko dute eta 
jendaurrean aritzeko beldurra uxatzea lortuko dute. Bestalde, etorkizunean dantza eta kultura 
artistikoa errazago ulertu, balioetsi eta kritikatuko duten ikasleak izango dira.   
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak Ebaluazio-irizpideak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Hainbat musika eta erritmori jarraituz, 
dantzak (pausoak eta koreografiak) eta  
gorputz-perkusioko egiturak asmatzea, 
inprobisatzea edo errepikatzea, adierazpen 
eta komunikazio era berriak erabiltzen 
ikasteko. 

7._Talde-konposizioak sortzea 
ikaskideekin lan eginez, 
gorputzaren adierazpen-
bitartekoak erabiliz, eta estimulu 
musikalak, plastikoak edo 
hitzezkoak abiapuntutzat hartuta. 

Euskal dantzen oinarrizko pausoak eta 
jauziak sinkronizatzen ditu. 

Dantzak asmatzerakoan irudimena eta 
sormena badu. 

Inprobisazio-jardueretan, bere mugimendua 
eta gorputz-adierazpena hainbat  musika 
motatara egokitzen ditu. 

Gorputz -atalak eta hainbat objektu 
erabilita, zenbait erritmo esperimentatzen, 
sortzen eta errepikatzen ditu. 

Hasierako ebaluazioaren 
orria 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria 

Koebaluazio-orria 
Gorputza eta objektuak erabilita, 
pertsonaiak, egoerak, irudiak, sentimenduak 
eta gogo-aldarteak bakarka edo taldean 
adieraztea eta interpretatzea,  
gorputz-adierazpenerako gaitasuna 
garatzeko. 

7._Talde-konposizioak sortzea 
ikaskideekin lan eginez, 
gorputzaren adierazpen-
bitartekoak erabiliz, eta estimulu 
musikalak, plastikoak edo 
hitzezkoak abiapuntutzat hartuta. 

Gorputz-adierazpeneko oinarrizko teknikak 
aplikatuta, pertsonaiak, egoerak eta irudiak 
antzezten ditu. 

Bere gorputzaren adierazpen-baliabideak 
erabiltzen ditu, sentimenduak eta  
gogo-aldarteak komunikatzeko. 

Besteen antzezpenak ulertzen ditu.   
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Jarduera fisiko guztiak egitean nork bere 
buruarekin eta besteekin jarrera arduratsua 
izateko prest agertzea. 

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

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

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

Hasierako ebaluazioaren 
orria 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria 

Jarduera fisikoa egitean ekipamenduari eta 
higiene-ohiturei erreparatzea, bizi-ohitura 
osasungarriak finkatzen eta autonomia 
izaten laguntzeko. 

8._Jokabide aktiboak izatea, 
ariketa fisikoak osasunerako 
duen balioa aintzat hartuta, 
gorputza eta jarrera- nahiz 
elikadura-ohiturak zaintzeko 
interesa izatea, eta drogen 
kontsumoa eta portaera-
mendetasunak sor ditzaketen 
jokabideak saihestea. 

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

 Gorputza eta haren mugimendua: gorputz-adierazpena  

 Dantzak eta koreografiak: euskal dantzen, hip-hoparen eta dantza libreen sormena, 
inprobisazioa eta errepikapena  

 Antzezpena: mimika-jolasa 

 Emozioen azterketa: imitazio- edota identifikazio-jolasak eta sormen-jolasak 
(sentimenduak, keinuak…) 

 Emozioen azterketa: gorputzaren, keinuen eta mugimenduen bidezko emozioen 
adierazpena  

 Denboraren pertzepzioa: mugimenduen abiadura eta hainbat erritmo 

 Gorputz-perkusioa: erritmo-sekuentzien sormena eta errepikapenak 

 Espazioaren pertzepzioa: antolaketa (antzezlekua, ikusleria, materiala…) 

 Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia hartzea eta norberaren erregulazioa 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa. 

 Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko) 

 Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktikoa honetan adierazpen- eta arte-ekintzen dominioaren ikaskuntzak lantzeko, 
ikasleek gorputz-adierazpenaren bitartez gorputza berez edo berariaz erabiliko dute. Dominioaren 
ardatz metodologikoak bi zutabe nagusi izango ditu: komunikazioa eta adierazpena.  

Ikaskuntza multzo hori ardatz metodologikoa izango da, eta bi alderdi hartuko dira kontuan: alde 
batetik, ikasleek elkarlanean aritu behar izatea ezarritako helburu komuna lortzeko, eta bestetik, 
elkarlanean, baina rol desberdinak jokatu behar izatea, sortzailearena, antzezlearena eta ikusle 
kritikoarena.  

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era progresiboan daude antolatuta saioz 
saio. Ikaslea imitatzaile izatetik sortzaile izatera bultzatuko duten jarduerak eta jolasak 
proposatuko dira. Nork bere burua askatzeko eta gorputza sentitzeko aukera emango diete 
ikasleei, eta haien premien arabera egokituko ditu irakasleak.  

Hainbat dantza ikasiko dituzte, koreografia ezberdinak sortu eta antzezpen txikiak egin.  
Hasierako jarduerak errazak, irekiak, eta era askotakoak izango dira. Saio bukaeran, ikasleek 
sortutakoak besteen aurrean erakutsiko dituzte.  

Saioak gimnasioan egingo dira, eta sortzen dituzten ekoizpen txikiak aurkezteko, antzezleku gisa 
eremu bat prestatuko da bertan. Zer material behar den erabakiko dute, eta erabiliko den material 
hori ikastetxekoa edota ikasleek etxetik ekarritakoa izan daiteke. 

Ikasleak batzuetan banaka egingo dute lan; baina beste batzuetan taldeka arituko direnez (talde 
txikitan zein handitan), taldekatzeak orekatuak eta heterogeneoak izatea bermatuko da. 



LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      6               

 
 

Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

     Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 
 
     Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta materialarekiko) 
 
     Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Pentsamenduak, sentimenduak eta gertaerak adierazteko gorputz-adierazpena 
erabiltzea. 

 Komunikatzeko ahozko hizkuntza erabiltzea. 

 Gorputz-adierazpenarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea. 

 Jardueren praktikan aginduak ematea zein jasotakoak ulertzea eta interpretatzea. 

 Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea. 

 Nork bere ideiak era egokian azaltzea eta besteenak entzutea. 

 Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea. 

 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez sexista eta ez baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

 Denboraren, espazioaren eta erritmoaren kontzeptuak aplikatzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimenduak ezagutzea eta errespetatzea. 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 Ikus-entzunezkoekin lan egitean teknologia digitala era egokian erabiltzea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

 Sentimenduak eta emozioak adierazteko modu positiboak ezagutzea, balioestea eta 
erabiltzea. 

 Taldean rol bakoitzari dagozkion funtzioak eta betebeharrak adostea. 

 Inhibizioa eta lotsa gainditzeko estrategiak erabiltzea. 

 Jolasen eta jardueren arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

 Jarrera ez baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea 
inor baztertu gabe, gaitasun, genero, maila sozio-ekonomiko, jatorri edo beste edozein 
arrazoi dela. 

 Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea. 

 Elkarlana ulertzea eta era positiboan balioestea. 

 Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea. 

 Besteei laguntza emateko prest egotea. 

 Frustrazio-egoerei aurre egiteko, estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 

 Autonomia izatea. 

 Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea. 
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6. Arterako konpetentzia 

 Euskal kulturan eta beste kulturetan gorputzaren adierazpen-baliabideak ezagutzea.  

 Dantza eta gorputz-adierazpena kulturatzat hartzea. 

 Gorputzaren bidez ideiak edo sentimenduak adieraztea. 

 Jarrera sortzailea izatea. 

7. Konpetentzia motorra 

 Egoera motorretan gorputzaren mugimendu aukerez baliatzea. 

 Emozioak, sentimenduak eta iritziak adierazteko gorputza erabiltzea. 

 Ekintza-egoeretara etengabe egokitzea. 

 Gorputz-adierazpena alderdi ludikotik lantzea. 

 Sortzaile- eta antzezle-rola eta ikusle kritikoaren rola onartzea. 

 Norberaren garapen osasuntsu eta orekatuan, jarduera fisikoaren eta ohitura 
osasungarrien garrantziaz jabetzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

 Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, 
emozioak eta pentsamenduak adieraztean, era autonomo, sortzaile eta eraginkorrean 
aritzea. 

 Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimendua ulertzea eta errespetatzea, eta 
gorputzarekin adierazteko autonomia izatea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Gorputz-adierazpena erabiltzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak 
ezagutzea, eta  gorputzaren adierazpen-baliabideak ulertzea eta barneratzea 
(pentsamendu analitikoa). 

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

 Gorputzaren bidez adierazteko eta komunikatzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea 
(pentsamendu sortzailea). 

 Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

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

 Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea, 
eta rol bakoitzari dagokion funtzio eta betebeharrak onartzea. 

 Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

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

 Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

 Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak 
egitea.  

 Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

 Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 
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5. Izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

 Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

 Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 
jabetzea. Gorputzaren irudia erregulatzea. 

 Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

 Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 

 Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz hartzea eta erabakitakoen 
gaineko erantzukizuna onartzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) 

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

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

1. saioa 
     Unitate didaktikoaren aurkezpena. “Giza estatuak”. Gorputza erabiliz hainbat 

txoko neurtzea. Gorputza espaziora moldatzea. “Egin putz”. “Mimika-jolasa”1. 
Sekuentziak elkartzea eta ikuskizuna antzeztea. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
     Saioaren aurkezpena. “Oinez”. Gorputzarekin lurra laztantzea, Gorputzarekin 

idaztea, Kalejira, Dantza afrikarra 1, “Mimika-jolasa” 2, Hausnartzeko tartea. 

3. saioa      Saioaren aurkezpena. “Artistak gara”. Dantza afrikarra 2.  
“Hiruko artzain-jokoa”. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Gorputzarekin lurra laztantzea. Euskal dantza 1.  

Biribil-dantza. Koreografia bat asmatzea 1. Olerkia antzeztea. “Argazkilaria”. 
Erlaxazio-ariketak 1. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
     Saioaren aurkezpena. “Aristizale” (dantza). Euskal dantza 2. Biribil-dantza. 

“Museoa”. “Izotz-panpina”. Arnasketa-ariketa. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
     Saioaren aurkezpena. “Ispiluaren jolasa”. “Orkestra zuzentzen”.  

Gorputz-perkusioa lantzea: Euskal dantza 3. Kontradantza. Masajea ematea. 
“Izotz-panpina” 2. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
     Saioaren aurkezpena. “Pikak biribilean”. Gorputz-perkusioarekin jolastea. 

Gorputz-perkusioaren bidezko erritmo-patroiak. Euskal dantza 4. 
Kontradantza. Hip-hop dantza-modalitatea 1. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
     Saioaren aurkezpena. “Txaloka”. Hip-hop dantza-modalitatea 2. Koreografia 

bat asmatzea. “Borroka-dantza” 1. Luzaketak. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Freestyle dantza-modalitatea. Hip-hop dantza-

modalitatea 3. Akrobaziak. “Borroka-dantza” 2. Luzaketak. Aerobika 1. 
Erlaxazio-ariketak 2. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Beroketa-ariketak egitea. Euskal dantza 5.  

Zapatari-dantza. Koreografia bat sortzea 2. Koreografiak dantzatzea. 
Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Ikaslearen aurrezagutzak eta gorputz-adierazpenaren maila identifikatzea. 

Bere gorputzaren adierazpen-baliabideak erabiltzen ditu sentimenduak eta 

gogo-aldarteak komunikatzeko. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, gimnasioko materiala 
(koltxoneta, soka, baloiak, horma-barrak…), mimika-jolaserako kutxa  
(4. eranskina), ikaslearen hasierako ebaluazioaren orria (1. eranskina), 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 10 min 

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

Ikasleek hasierako ebaluazioaren orria banaka beteko dute, eta 
bertan adieraziko dute gaiaren inguruan zer dakiten, antzerkia eta 
dantza gustuko dituzten eta aurretik inoiz dantzarik edo 
antzerkirik egin duten. Ondoren, irakasleak orri guztiak jasoko 
ditu, eta bildutako informazioarekin taldearen ezagutza- eta 
esperientzia-maila identifikatuko ditu. Jarraian, ikasleek haien 
bizipenen inguruan hitz egingo dute ikaskideekin, eta iritziak elkar 
trukatuko dituzte.  

Gero, irakasleak unitatearen helburua zein den zehaztuko du, eta 
horretarako egingo diren jarduerak azalduko: mimika-jolasa, 
dantza afrikarrak eta hip-hop dantza, besteak beste. 

Ondoren, saio honetan zer landuko den eta zein helburu lortu 
nahi den azalduko du irakasleak. 

 

2. jarduera “Giza estatuak” Denbora 5 min 

Banaka. Irakasleak musika jarriko du eta ikasleak nahi duten 
bezala baina musikaren erritmora mugituko dira. Irakasleak 
musika eteten duen bakoitzean, ikasleak geldi geldituko dira, giza 
estatuak izango balira bezala, berriro musika hasi arte. Horrela, 
etengabe arituko dira, musika eteten den bakoitzean forma 
ezberdinak irudikatuz. 

Hona hemen jolasaren aldaera bat: 

- Ikasleek musikaren erritmora mugitu beharrean, 
gorputza era traketsean mugituz eta haren oreka galtzen 
dutela irudikatuz mugituko dira. Irakasleak musika eteten 
duen bakoitzean, oreka berreskuratu eta giza estatuen 
moduan geldi geldituko dira ikasleak, berriro musika hasi 
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arte. 

3. jarduera Gorputza erabiliz hainbat txoko neurtzea Denbora 5 min 

Hirunaka. Irakasleak gimnasioko txokoen izenak esango ditu, eta 
ikasleek gune horiek gorputz-atalak erabiliz neurtuko dituzte. 
Hirukote bakoitzak erabakiko du zein gorputz-atalekin eta nola 
neurtu irakasleak adierazitako gunea. 

 

 

4. jarduera Gorputza espaziora moldatzea Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleek gimnasioan sakabanatuta dauden materialen 
artean (koltxonetak, pilotak, sokak…) bat aukeratuko dute, eta 
aukeratutako objektu horretara egokitu beharko dute beren 
gorputza. Ondoren, mugitzen ahaleginduko dira, baina objektuari 
moldatzeko gorputzarekin hartu duten forma berri hori 
mantenduz. 

 

5. jarduera “Egin putz” Denbora 5 min 

Binaka. Ikasle batek putz egingo du bikotearen gorputz-atalen 

batean. Orduan, bigarrenak gorputz-atal hori mugituko du, aireak 

mugitzen duela irudikatuz. Esaterako: 

Ikasle batek beste bati besoaren aurrealdean putz egiten badio, 
bigarren horrek besoa atzerantz mugituko du, haizeak eragindako 
mugimendua irudikatuz. 

  

6. jarduera “Mimika-jolasa” 1 Denbora 10 min 

Bi taldetan. Bi taldeak irakasleak egingo ditu, eta talde bakoitza 
gimnasioaren alde banatan jarriko da. Erdian, berriz, 
txarteltxoekin betetako kutxa bat ipiniko du irakasleak; txarteletan 
imitatu beharreko objektuak eta egoerak agertuko dira idatzita. 
Irakasleak aukeratuko du zein taldek emango dion hasiera 
jolasari.  

Taldekide batek txartel bat hartuko du, eta txartela taldeko 
bizpahiru kideri erakutsiko die. Txartela ikusi duten ikasle horiek, 
dramatizazioaren bidez, txartelean jartzen duena antzeztuko dute 
gainerako ikasleen aurrean —taldekideen zein aurkarien 
aurrean—. 

Antzezpen txiki hori prestatzeko minutu bat izango dute. Prest 
daudenean, beste minutu bat izango dute taldekideen aurrean 
prestatutakoa antzezteko. Begira dauden taldekideak saiatuko 
dira asmatzen zer den antzezten ari direna. 

Denbora tarte horretan, antzezten ari diren ikasleen taldeko 
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kideek txartelean idatzita zer dagoen asmatzen badute, puntu bat 
eskuratuko du taldeak. Asmatzen ez badute, berriz, bigarren 
taldeari emango zaio erantzuteko aukera, eta txartelean zer 
dagoen idatzita asmatzen badute, haientzat izango da puntua; 
gainera, txanda hartuko dute; alegia, asmatu duenak hartuko du 
kaxako beste txartel bat, eta bertan idatzita dagoena antzeztuko 
du. Horrela, etengabe, irakasleak jarduera bukatutzat eman arte 
edo kaxako txartelak bukatu arte. 

 

 

7. jarduera Sekuentziak elkartzea eta ikuskizuna antzeztea Denbora 10 min 

Launaka. Saioan egindako jarduerak kontuan izanda, jarduera-
sekuentzia jarrai bat asmatuko dute ikasleek. Horretarako 
denbora-tarte bat emango die irakasleak. Hona hemen bi adibide 
(hiru sekuentzien batura): 

1. Objektuari egokituz lortu duten forma bat, ikasle bakoitzari 
putz egin dioten  
gorputz-atalaren mugimendu bat, eta azkenik mimika-
jolasean erabilitako txartel bateko egoera bat. Sekuentzia 
osatzeko hiru jarduerak elkarren ondoan eta jarraian 
egingo dira. 

2. “Giza estatuak” jolasean hartutako forma bat, putz egin 
dioten gorputz-atalaren mugimendu bat eta mimika-
jolasean agertu den animalia baten mugimendua. 
Sekuentzia osatzeko hiru jarduerak elkarren ondoan eta 
jarraian egingo dira. 

Ikasleek nahi beste mugimendu erabiltzeko aukera dute; hala 
ere, komeni da ikasleak egun horretan erabilitako ariketetako 
mugimenduak erabiltzea, orain arte egindako jarduerak 
barneratzeko. 
Talde bakoitzak egin duen sekuentzia antzeztuko du, eta 
bizpahiru aldiz eta jarraian errepikatuko dute sekuentzia bera —
sekuentzien errepikapenak bolumena hartuko du—. 

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Zer iruditu zaizue Mimika-jolasa? Guztiok hartu 
al duzue parte? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Zailak ala 
errazak iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

 

 



LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      16               

 

2. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Bere gorputzaren adierazpen-baliabideak erabiltzea, sentimenduak eta  
gogo-aldarteak komunikatzeko. 

Gorputz-adierazpenaren oinarrizko teknikak erabiliz, pertsonaiak, egoerak eta 
irudiak antzeztea. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
      Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, mimika-jolaserako 

kutxa (4. eranskina) eta, autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Oinez” Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira. Irakasleak 
hainbat zoru-egoera deskribatuko ditu, banan-banan, eta ikasleek 
zoru horren gainean nola ari diren mugitzen antzeztuko dute.  

Hona hemen hainbat zoru-egoeren adibideak: 

- Zoru irristakorra 

- Lokatzez betetako zorua 

- Txiklez betetako zorua 

- Txingarrez betetako zorua 

- Bustitako zorua 

- Itsasoak 

- Errekak 

Zoru-egoeraren arabera, ikasleek ibiltzeko modu bat edo beste 
antzeztuko dute,  
gorputz-mugimenduak, keinuak eta soinuak erabiliz. 
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3. jarduera Gorputzarekin lurra ukitzea Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira. Gorputz-atalak 
erabiliz, gimnasioko lurra laztandu beharko dute. Erabiliko 
dituzten gorputz-atalen ordenak ez du garrantzirik izango; ikasle 
batzuk oinarekin hasi daitezke espazioa laztantzen, eta besteak, 
aldiz, ukondoarekin, besoarekin edota bizkarrarekin. Jarduera 
honetan garrantzitsuena honako hau da: gorputz-atal horiek 
lurrarekin kontaktuan daudenean bakoitzak sentitzen duenaz 
ohartzea. 

 

Hona hemen jardueraren aldaera bat: 

- Irakasleak musika jarriko du, eta ikasleak libre baina musikaren 
erritmoan mugituko dira. 

 

 

4. jarduera Gorputzarekin idaztea Denbora 5 min 

Banaka. Gorputza eta espazioa erabiliz, ikasle bakoitzak nork 
bere izena irudikatuko du, honela: gorputz-mugimenduen bidez 
nork bere izenaren hizkiak irudikatuko ditu, gorputza erabiliz eta 
espazioan zehar mugituz.  

Norberaren izena irudikatzeko sortutako sekuentzia bi edo hiru 
aldiz errepikatuko du ikasle bakoitzak. Ondoren, sekuentzia 
barneratuta dutenean, irakasleak musika jarriko du eta ikasleak 
musikaren erritmora mugituko dira. 

Hona hemen jolasaren aldaera bat: 

- Musika jarri aurretik, ikasleak sekuentzia errepikatzen dauden 
bitartean, irakasleak ikasleetako baten izena esango du. Izena 
garrasika esaten badu, izen horren jabeak gorputz-mugimenduak 
puztu egingo ditu bere izena irudikatzeko. Aitzitik, irakasleak 
izena ahapeka esaten badu, ikasle horrek gorputz-mugimendu 
txikiak egin beharko ditu. 

 

 

5. jarduera Kalejira Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek eskutik helduta giza kate bat 
egingo dute. Irakasleak musika jarriko du eta ikasleak dantzan 
hasiko dira, kalejiran. Kalejiran ari diren bitartean, soka nahasten 
saiatuko dira, eta horretarako, soka-burua besteen artetik 
pasatuko da, gainetik zein azpitik, betiere soka eten gabe. 
Irakasleak musika eteten duenean, ikasleek soka askatu beharko 
dute, baina alderantzizko bidea eginez, eta oraingoan ere soka 
apurtu gabe. 
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6. jarduera Dantza afrikarra 1 Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak lehendabizi dantza afrikarraren 
azalpen bat emango du. Ondoren, ikasleek hainbat ilara egingo 
dituzte, eta irakasleari begira jarriko dira, hark egiten dituen 
pausoak ikusteko, eta aldi berean pauso horiek errepikatzeko. 
Pausoak hainbat aldiz errepikatu ondoren, musika jarriko du 
irakasleak eta dantza afrikarra dantzatuko dute denek batera. 

 

7. jarduera “Mimika-jolasa” 2 Denbora 15 min 

Bi taldetan. Aurreko saioko “Mimika-jolasa” jardueran egindako 
taldeak errespetatuko dira oraingoan ere. Gainera, irakasleak 
gogora ekarriko du unitate osoan mimika-jolasetan lortutako 
puntuak batu egingo direla unitatea bukatzen denean.  

Irakasleak bi talde egingo ditu, eta horietako bakoitza 
gimnasioaren alde banatan jarriko da. Erdian, berriz, kutxa bat 
txarteltxoekin; txarteletan imitatu beharreko objektuak eta 
egoerak agertuko dira idatzita. Irakasleak aukeratuko du zein 
taldek emango dion hasiera jolasari.  

Taldekide batek txartel bat hartuko du, eta txartela taldeko 
bizpahiru kideri erakutsiko die. Txartela ikusi duten ikasle horiek, 
dramatizazioaren bidez, txartelean jartzen duena antzeztu 
beharko dute beste ikasle guztien aurrean —taldekideen zein 
aurkarien aurrean—. 

Antzezpen txiki hori prestatzeko minutu bat izango dute. Prest 
daudenean, beste minutu bat izango dute taldekideen aurrean 
prestatutakoa antzezteko. Begira dauden taldekideak zer den 
antzezten ari dena asmatzen saiatuko dira. 

Denbora tarte horretan, antzezten ari diren ikasleen taldeko 
kideek txartelean idatzita zer dagoen asmatzen badute, puntu bat 
eskuratuko du taldeak. Asmatzen ez badute, berriz, talde 
aurkariari emango zaio erantzuteko aukera, eta txanda hartuko 
dute. 

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Gainera, irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat 
galdera egingo ditu. 

Balizko galderak: “Gorputzarekin idaztea erraza izan al da? Zer 
iruditu zaizkizue egin ditugun dantzak? Pausoak errepikatzea 
lortu dituzue? Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki sentitu 
al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
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proposatutako jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Gorputz-adierazpenaren oinarrizko teknikak erabiliz, pertsonaiak, egoerak eta 
irudiak antzeztea. 

Gorputz-atalak eta zenbait objektu erabiliz, hainbat erritmo esperimentatzea, 
sortzea eta errepikatzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, mimika-jolaserako 
kutxa (4.eranskina), autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Artistak gara” Denbora 10 min 

Banaka. Jarduera honetarako hainbat erritmotako doinuak edo 
abestiak erabiliko dira.  

Irakasleak musika jarriko du ikasleek, estilo librean, dantza egin 
dezaten, baina betiere musikaren erritmoan. Irakasleak musika 
eteten duen bakoitzean, pertsonaia ezagun baten izena esango 
du. Ikasleak gorputz-atalak, keinuak eta soinuak erabiliz, 
pertsonaia hori imitatzen ahaleginduko dira. Irakasleak berriro 
musika jartzen duenean, ikasleek imitatzen ari diren pertsonaia 
ahaztu eta musikaren erritmoan mugitzen jarraituko dute, berriro 
musika eten eta hurrengo pertsonaiaren izena entzun arte.  

Hona hemen irakasleak aipatu ditzakeen hainbat pertsonaia: 

- Pirritx eta Porrotx 

- Katu kosmikoa  

- Gu ta gutarrak telebista saioko Txurru 

- Charlot 

- Michael Jackson 

- Mikel Laboa 
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3. jarduera Dantza afrikarra 2 Denbora 20 min 

Banaka. Ikasleek aurreko saioan ikasitako pausoak errepasatuko 
dituzte, ilaran daudela eta irakasleari begira; hasieran musikarik 
gabe eta ondoren musikarekin. Pauso guztiak ongi menperatzen 
dituztenean, talde txikiak egingo dituzte eta taldeka dantzatuko 
dituzte ikasitako pausoak. Jarraian, ikasle bakoitza lekuz eta 
taldez aldatuko da, taldekide berriekin ikasitako pausoak 
errepasatzeko.  
Hona hemen jardueraren aldaera bat: 

Bi taldetan.  Talde bat gimnasioaren bazterretako batean egongo 
da, eta beste taldea parez pare dagoen beste bazterrean. Lehen 
taldea musika hasten denean hasiko da dantzan, bigarren taldea, 
aldiz, irakasleak agintzen dionean. Bi taldeek pausoak ez 
nahasten saiatu beharko dira. 

 

4. jarduera “Hiruko artzain-jokoa” Denbora 15 min 

Seinaka. Lehenik eta behin, irakasleak jolas-eremuak mugatuko 
ditu. Bederatzi kono erabiliko ditu jolas-eremu bakoitzean, eta 
hiruko lerroak egingo ditu (ezker-eskuma eta goitik behera hiruko 
lerroak). Hori horrela, jolas-eremu bakoitzean 6 ikasle jolastuko 
dira. 
Talde bakoitzean hiruko bi talde egingo dira, alegia, hiru jokalari 
talde bakoitzean. Bi taldeak bereizteko, talde bakoitzak bere 
kolorea izango du. Adibidez, talde batek peto gorriak jantziko ditu, 
eta besteak urdinak.  

Irakasleak erabakiko du zein taldek hasiko duen partida. 
Irakasleak jolasa hasteko agintzen duenean, lehenengo taldeko 
jokalari batek kono baten lekua hartuko du, horretarako, konoa 
eskuartean hartuko du. Ondoren, bigarren taldeko beste jokalari 
batek gauza bera egingo du; lurrean dagoen kono bat aukeratu, 
bere lekua hartu, eta kono hori eskuartean hartu, alegia. Horrela 
egingo dute talde bakoitzeko hiru jokalariek, txandaka eta 
hurrenkeran. 

Behin sei jokalariak batera jolasean dabiltzanean, hurrenkera 
errespetatu beharko dute lekuz aldatzeko, eta eskuartean duten 
konoa lurrean utzi, lekuz mugitu, eta aukeratutako kono berria 
eskuartean hartzeko. Talde bateko hiru kideek lerrokatuta egotea 
lortzen dutenean bukatuko da partida. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue? 
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Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
jarduerak? Zer iruditu zaizue dantza afrikarra?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Euskal dantzen oinarrizko pausoak sinkronizatzea. 

Irudimena eta sormena erabiliz, dantzak asmatzea. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
      Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, biribil-dantzaren 

doinua, autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

 
 

2. jarduera Gorputzarekin lurra laztantzea Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira, eta lurrean 
etzango. Irakasleak musika lasaia jarriko du, eta, bitartean, 
ikasleek gorputz-atalekin lurra laztantzen saiatuko dira,  
poliki-poliki: belarriekin, kopetarekin, bizkarrarekin, ipurdiarekin, 
sabelarekin, eta abarrekin. Jarduera honen helburua ikasleek 
beren gorputza eta musika sentitzea da. 

 

3. jarduera Euskal dantza 1. Biribil-dantza Denbora 15 min 

Binaka. Biribil-dantza egiteko, ikasleak binaka jarriko dira, eta 
bikote guztiak eskutik lotu eta biribil bakar bat osatuko dute. Izan 
kontuan, biribilean daudenean, ikasle bakoitzak ondoan izan 
behar duela bere bikotea. Irakasleak, lehendabizi, dantzaren 
doinua jarriko du ikasleek entzun dezaten, eta erritmoa 
bereganatu dezaten. Gero, irakasleak hainbat pauso irakatsiko 
dizkie, eta ikasleek irakaslearekin batera behin eta berriro 
errepikatu beharko dituzte, pausoak ongi ikasi arte. 
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4. jarduera Koreografia bat asmatzea 1 Denbora 10 min 

Seinaka. Biribil-dantzaren doinuarekin talde bakoitzak koreografia 
bat asmatuko du. Horretarako denbora-tarte bat izango dute 
ikasleek, eta irakasleak behar beste aldiz jarriko du 
biribil-dantzaren doinua, ikasleek koreografia entseatu eta ikas 
dezaten. 

 

  

5. jarduera Olerkia antzeztea Denbora 5 min 

Banaka. Irakasleak berak aukeratutako euskal olerki bat ahots 
goran eta musikaz lagunduta irakurriko du. Bitartean, ikasleek 
nahi bezala mugituko dira, keinuak, jauziak eta mugimendu 
libreak eginez, olerkiak sortarazitako sentimenduak edota ideiak 
irudikatuz. 

Hona hemen jardueraren aldaera bat: 

Irakasleak kantu bat aukeratuko du, eta haren letra eta 
doinuarekin ikasleak hitzek esaten dutena antzeztuko 
dute. 

 

6. jarduera “Argazkilaria” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek talde-argazki bat atera beharko 
dute, eta horretarako, ikasleen artetik argazkilari bat aukeratuko 
du irakasleak, eta non kokatu behar duen esango dio. Gainerako 
ikasleak talde-argazkian agertzeko moduan ezarriko dira. 
Argazkilariak, orduan, taldeari argazki bat atera dion imintzioa 
egingo du, eta, aldi berean, gelakide bakoitza non kokatu den 
gogoratu beharko du. Horretarako, segundo batzuk besterik ez 
du izango, eta irakasleak esaten dionean, gainerako ikasleei 
bizkarra emango die. Orduan, irakasleak taldeko bi ikasleri lekuz 
aldatzeko esango die. Aldaketa egin bezain laster, argazkilariari 
berriro buelta emateko esango dio irakasleak, eta lekuz mugitu 
diren bi ikasleak nor izan diren asmatu beharko du argazkilariak. 

Argazkilariaren papera betetzen duen ikaslea aldatuz joango da, 
eta irakasleak emango dio bukaera jolasari. 

 

7. jarduera Erlaxazio-ariketak 1 Denbora 5 min 

Banaka. Irakasleak hainbat agindu emango ditu, hurrenkeran eta 
urratsez urrats. Ikasleek irakasleak esandakoak beteko dituzte, 
eta erlaxatu egingo dira. Hona hemen erlaxatzeko jarraitu 
beharreko pausoak:  

- Ikasleak zutik jarriko dira, tinko, zuhaitz-enborrak balira 
bezala; hau da, gorputza eta giharrak gogortu egin 
beharko dituzte.  
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- Jarraian, beste muturrera jo, eta, gomazko panpinak 
izango balira bezala, giharrak guztiz erlaxatuko dituzte. 

Irakasleak behin eta berriro emango ditu agindu horiek ikasleek bi 
urratsak errepikatu ditzaten, baina bigarren errepikapenetik 
aurrera, gimnasioan zehar mugituko dira ikasleak ariketa egiten 
duten bitartean. 

 

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Gorputzarekin lurra laztantzean eroso sentitu 
zarete? Zein gorputz atal erabili dituzue gehienbat? Biribil 
dantzaren pausoak errepikatzea zaila iruditu zaizue? Zergatik? 
Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki sentitu al da? 
Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

 



LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      26               

5. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Euskal dantzen oinarrizko pausoak eta jauziak sinkronizatzea. 

Nork bere gorputzaren adierazpen-baliabideak erabiltzea, sentimenduak eta  
gogo-aldarteak komunikatzeko. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
      Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, biribil-dantzaren 

doinua, “Aristizale” dantzaren eta abestiaren azalpen-orria (5. eranskina), 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera “Aristizale” (dantza) Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, irakasleak dantzaren 
dagokion doinua jarriko du, ikasleek ezagutu dezaten. Gero, 
irakasleak dantzaren pausoak irakatsiko dizkie, eta ikasleek aldi 
berean errepikatuko dituzte, pauso guztiak ikasi arte.  

Behin pausoak ikasitakoan, abestiaren hitzak ikasi beharko 
dituzte. Ondoren, ikasleek biribil bat egingo dute, eta bakoitzak 
bere aurrekoari gerritik helduko dio. Ikasitako dantza osorik 
dantzatuko dute, abestia kantatzen duten bitartean. 

  

3. jarduera Euskal dantza 2. Biribil-dantza Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan ikasitakoa errepasatuko 
dute ikasleek, eta aurrera jarraituko dute dantzaren 
ikaskuntzarekin (ikus 4. saioa). Hau da, irakasleak ikasitako 
pausoen ondoren datozen pauso berriak irakatsiko dizkie 
ikasleei, eta ikasleek errepikatu egingo dituzte irakaslearekin 
batera. 
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4. jarduera “Museoa” Denbora 5 min 

Bi taldetan. Bi taldeek museo bana sortu beharko dute jarduera 
honetan, eta horretarako beren museoa nolakoa izango den eta 
bertan zer erakutsiko duten erabakiko dute. Museoan ikusiko 
diren piezak ikasleek irudikatuko dituzte, eta horretarako ikasle 
bakoitzak zein forma hartuko duen erabakiko dute. Irakasleak, 
zein museo mota irudikatuko duten erabakitzen laguntzeko, 
honelako adibideak emango ditu: 

 

 

- Beldurrezko museoa 

- Argizari-museoa 

- Lanbideen museoa 

- Nekazaritza-museoa 

Museoaren antzezlana prestatzeko hamar minutu izango dituzte 
taldeek. Ondoren, bi taldeetako bat gimnasiotik irtengo da, eta 
bisitarien rola beteko du. Bitartean, beste taldeak museoa 
prestatuko du, eta horretarako ikasle bakoitzak bere lekua eta 
irudia hartuko du; eta geldi geldituko dira bisitariak sartu ahal 
izateko.  

Behin museoa prest dagoenean, irakasleak kanpoan dagoen 
taldeari sartzeko esango dio, eta horiek museoa bisitatuko dute; 
eta ikasle bakoitzak tokatu zaion irudia irudikatuko du. 

Ondoren, bisitaria izan den taldeak prestatuko du museoa, eta 
beste taldeak bisitariaren rola jokatuko du. 

 

5. jarduera “Izotz-panpina” 1 Denbora 10 min 

Banaka. Ikasle bakoitzak gimnasioko txoko bat aukeratuko du 
ariketa hau egiteko. Ikasleek zutik egon beharko dute, eta 
irakasleak aginduak eman ahala, ikasleek agindu horiek beteko 
dituzte. Irakasleak musika lasaia jarriko du, eta honelako 
aginduak emango ditu:  

- “Zelaian zutik gauden izotzezko panpinak gara. Eguzkiak 
gogor jotzen du eta pixkana urtzen hasi gara. Azkenik ur-
putzu batean bihurtu gara”. 

 

6. jarduera Arnasketa-ariketa Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak lurrean etzango dira, gora begira eta esku bat 
sabelaren gainean dutela. Sudurretik arnasa hartu eta sabela 
nola puzten den sentituko dute. Jarraian, arnasa ahotik bota eta 
sabela nola husten den igarriko dute. 

Hona hemen bi aldaera: 

- Sabelaren gainean pilota bat jarriko dute, ariketa egiten  
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duten bitartean. 

- Ariketa bera zutik egingo dute. 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue? 
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Biribil-dantza aurreko saioan baino hobeto egin al 
duzue? Museoan antzeztea tokatu zaizuen rola erreza edo zaila 
izan da? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Euskal dantzen oinarrizko pausoak eta jauziak sinkronizatzea. 

Gorputz-atalak eta hainbat objektu erabiliz hainbat erritmo esperimentatzea, 
sortzea eta errepikatzea. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
     Koloreko ezberdineko zenbait makila,  audio-aparatua, hainbat musika-

estiloren kantu-bilduma, Kontradantza dantzaren doinua, autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) eta arkatzak. 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

2. jarduera “Ispiluaren jolasa” Denbora 10 min 

Binaka. Ikasleak bata bestearen aurrean jarriko dira, eta bietako 
batek nahi dituen mugimendu eta keinuak egingo ditu, eta 
besteak, ispiluaren parean egongo bailitzan, bikotea imitatuko du. 
Irakasleak esango du rolak noiz aldatuko dituzten. 

 

 
 

3. jarduera “Orkestra zuzentzen” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Gorputz-perkusioaren atalarekin hasteko 
moduko jarduera da honako hau. Ikasleek biribil erdi bat egingo 
dute, eta irakaslea horien aurrean kokatuko da  
orkestra-zuzendariaren lanak egiteko. Irakasleak musika-egitura 
bat osatuko du, eta, horretarako, lurrean kolore ezberdineko 
zenbait makila jarriko ditu, gorriak eta berdeak adibidez —
makilen ordez, sokak edota kuboak erabil daitezke—. Makila 
bakoitzak esanahi bat izango du: kolore gorriko makilak oinekin 
lurra kolpatu behar dela esan nahi du, aldiz, berdeak txaloak 
eman behar direla. Irakasleak nahi bezala tartekatuko ditu makila 
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berdeak eta gorriak, musika-egitura zehatz bat osatzeko. 

Irakasleak erritmo jakin bat markatzen duen bitartean, makilak 
seinalatuko ditu, eta kolore bakoitzari dagokion mugimendua egin 
beharko dute ikasleek, ezarritako erritmo jakin horretan. Horrela, 
makilekin adierazitako musika-patroia sortuko dute, eta behin eta 
berriro errepikatuko, irakasleak bukatzeko agindua eman arte.  

Izan kontuan irakasleak makilen ordena nahi duenean alda 
dezakeela. 

 

 

 

4. jarduera Gorputz-perkusioa lantzea Denbora 5 min 

Talde txikietan. Aurreko jarduera kontuan izango dute ikasleek 
honako ariketa hau egiteko. Irakasleak talde bakoitzari makila 
gorriak eta berdeak emango dizkie. Talde bakoitzak  
musika-patroi bat sortuko du makilekin; alegia, aurreko saioan 
irakasleak egin duen bezala. 

Ondoren, talde guztiek haien musika-patroiak elkarren ondoan 
jarriko dituzte, eta egitura bakar eta luze bat osatuko. Irakasleak 
zehazten duen erritmoan egitura luze hori interpretatuko dute 
ikasle guztiek batera. 

  

5. jarduera Euskal dantza 3. Kontradantza Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ordenagailu eramangarri bat 
jarriko du lurrean, eta ikasleak ordenagailuaren parean batuko 
dira. Irakasleak Kontradantzaren tutoretza-bideoa jarriko du 
ikasleek ikus dezaten. 

Ondoren, ikasleak biribila osatuko dute, eta irakaslea haiekin 
batera biribilean sartuko da. Irakasleak pausoak banan-banan eta 
hurrenkeran irakatsiko ditu —musikarik gabe lehendabizi—, eta, 
ikasleek irakaslearekin batera errepikatuko dituzte pauso horiek. 
Behin Kontradantzaren hasierako pausoak ikasitakoan 
musikarekin dantzatuko dituzte. 

  

6. jarduera Masajea ematea Denbora 5 min 

Binaka. Ikasleetako bat lurrean etzango da buruz behera, eta 
besteak masajea emango dio eskuekin presioa eginez, hau da, 
norberaren pisua bestearen gorputzeko ataletan jarriz. 
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7. jarduera “Izotz-panpina” 2 Denbora 5 min 

Banaka. Ikasle bakoitzak gimnasioko txoko bat aukeratuko du 
ariketa hau egiteko. Zutik egongo dira eta irakasleak esaten 
dituen aginduak beteko dituzte, isiltasunean. Irakasleak musika 
lasaia jarriko du, eta honelako aginduak emango ditu:  

- “Zelaian zutik gauden izotzezko panpinak gara. 
Eguzkiak gogor jotzen du eta pixkana urtzen hasiko 
gara, azkenean ur-putzu bat bihurtu arte”. 

  

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztien artean. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue? 
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
jarduerak? Zailak edo errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
dantzak? Kontradantza ikasi al duzue? Zer iruditu zaizue?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburua 

Euskal dantzen oinarrizko pausoak eta jauziak sinkronizatzea. 

Gorputz-atalak eta objektuak erabiliz, hainbat erritmo eta erritmo-patroi 
esperimentatzea sortzea eta errepikatzea. 

Non       Gimnasioa 

Materiala 
     Pikak, plastikozko edalontziak, audio-aparatua, hainbat musika-estiloren  

kantu-bilduma, kontradantzaren doinua, autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta 
arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

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

 

2. jarduera “Pikak biribilean” Denbora 5 min 

Binaka. Ikasleak parez pare jarriko dira, eta eskuan pika bana 
izango dute –1 metroko makila gutxi gorabehera–. Pika eskuin 
eskuarekin eta zuzen helduko dute –pikaren mutur bat lurrera 
begira eta bestea zerura–. 

Irakasleak agindua emandakoan, ikasle bakoitzak eskuetan duen 
pika jausten utziko du, eta, une berean, bikoteak jausten utzi 
duen pika helduko du, ezker eskuarekin eta lurrera erori aurretik. 
Behin bikotearen pika jasotakoan, ezker eskutik eskuineko 
eskura pasatuko du pika hori, eta jarduera behin eta berriro 
errepikatuko dute. 

Ondoren, launaka elkartuko dira, eta biribilean jarriko. Ikasleek 
ariketa bera egingo dute, baina, oraingoan, ezkerrean dagoen 
ikaslearen pika hartuko dute, eta eskuineko eskuan duten pika 
jausten utziko dute, norberaren eskuinean dagoen ikasleak har 
dezan. 

Horrela, taldeak handitzen joango dira (seinaka, zortzinaka, eta 
abar) eta, azkenean, biribilean, ikasle guztiek batera egingo dute 
jarduera. 
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Irakasleak honako aldaera hau erabili dezake: 

Irakasleak musika jarriko du, eta ikasleek musikaren erritmoan 
aldatu beharko dituzte pikak eskutik eskura, betiere azaldutako 
arauak errespetatuz. 

 

 

3. jarduera Gorputz-perkusioarekin jolastea Denbora  5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak eta irakaslea biribilean jarriko dira, 
lurrean eserita. Irakasleak eskuekin egiteko erritmo-patroi erraz 
bat irakatsiko die ikasleei, pausoz pauso eta hurrenkeran.  
Erritmo-patroia hamar kolpekoa izango da, eta irakasleak 
urratsez urrats azalduko du ikasi beharreko patroia (ikus esteka). 
Ikasle guztiek eta batera ikasi eta errepikatu beharko dute 
erritmo-patroia, honela: 

1. zatia. Lau kolpe izango ditu lehenengo zatiak. Ikasle 
bakoitzak ezkerreko eskuaren esku-ahurra lurrean 
ezarriko du, zabalik, eta eskuineko eskua ukabildurik 
ondoan, lurrean ezarrita. Ukabildutako eskuarekin ezker 
eskuaren gainean bi kolpe emango ditu, eta, ondoren, 
eskuin eskua hasierako lekuan utzi. Jarraian, hirugarren 
kolpean, ezker eskuari buelta eman eta ahuspez utziko du 
eskua, eta laugarren kolpean esku-ahurra berriro lurraren 
gainean ezarriko du, hasierako kokalekuan (ikus 
tutoretza-bideoa). 

2. zatia. Bi kolpe izango ditu bigarren zatiak, eta lehen 
zatiari lotuko zaio. Bosgarren kolpean (2. zatiaren lehen 
kolpean, alegia), ikasleek ukabildutako eskuin eskuarekin 
ezker eskuaren gaina kolpatuko du. Seigarren kolpearekin 
eskuin eskua hasierako kokalekuan utziko du (ikus 
tutoretza-bideoa). 

3. zatia. Lau kolpe izango ditu hirugarren zatiak, eta bigarren 
zatiari lotuko zaio. Zazpigarren kolpean (3. zatiaren lehen 
kolpean, alegia), ikasleak txalo bat egingo du, eta, 
zortzigarren kolpean, ezker eskuaren esku-ahurra lurrean 
jarriko du, hasierako kokalekuan, eta eskuin eskua airean 
utziko. Bederatzigarren kolpean, ukabildutako eskuin 
eskuarekin lurra kolpatuko du, eta hamargarren kolpean, 
ezker eskua gainetik pasa eta ezker eskuaren ezker 
aldean beste kolpe bat emango du  
(ikus tutoretza-bideoa). 

Kolpe guztiak jarraian eta ongi ikasi ondoren, azken bi kolpeak 

honela egingo dira:  

Bederatzigarren kolpean, lurra kolpatu beharrean, parean izango 
duen plastikozko edalontzi bat helduko du ikasleak. Hamargarren 
kolpean, berriz, ezker eskuaren gainetik pasatuko du edalontzia, 
eta ezker eskuaren ezker aldean utziko (ikus tutoretza-bideoa). 
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4. jarduera Gorputz-perkusioaren bidezko erritmo-patroiak Denbora 10 min 

Talde txikietan. Ikasleek aurreko jarduera kontuan izango dute 
ariketa hau egiteko orduan. Irakasleak talde bakoitzari zenbait 
material eskainiko dio. Taldeak zortzi kolpeko erritmo-patroi bat 
osatuko du, gorputz-perkusioa erabiliz, eta nahi izanez gero, 
objektuak ere erabili daitezke. 

Taldeek erritmo-patroiak sortzen dituztenean, talde guztien 
egiturak lotuko dituzte, eta elkarren jarraian interpretatuko. 

 
 

5. jarduera Euskal dantza 3. Kontradantza Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, aurreko saioan bezala, 
ikasleek kontradantzaren doinua entzungo dute, eta aurreko 
saioan ikasitako pausoak errepasatuko dituzte, biribilean.  
Ondoren, irakasleak pauso berriak banan-banan eta hurrenkeran 
irakatsiko dizkie ikasleei, eta aurretik ikasitako pausoekin lotuko 
ditu, lehendabizi musikarik gabe eta ondoren musikarekin. 
Ikasleek ikasitako pausoak behin eta berriz errepikatuko dituzte, 
orain arteko pauso guztiak ongi ikasi arte (ikus bideoa): 
 
  

6. jarduera Hip-hop dantza-modalitatea 1 Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasle eta ikasleak biribilean jarriko dira. 
Irakasleak hip-hop  
modalitate-dantzaren ezaugarriak eta non sortu zen azalduko du. 
Ondoren irakasleak hip-hop bideo bat jarriko du, ikasleek dantza 
hori ezagutu dezaten. 

 

 

  

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztien artean. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak 
denon artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al 
dituzue? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa 
sentitu al du antzeztean? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zailak edo errazak iruditu zaizkizue 
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proposatutako dantzak? Eta kontradantza? Eta hip-hop-dantza 
ikasi al duzue?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Gorputz-atalak eta zenbait objektu erabiliz, hainbat erritmo esperimentatzea, 
sortzea eta errepikatzea. 

Dantzak asmatzeko irudimena eta sormena erabiltzea. 

Inprobisazio jardueretan, hainbat musika moten erritmoan gorputz-adierazpena 
eta mugimendua erabiltzea. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
      Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, autoebaluazio-orria 

(3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

  

2. jarduera “Txaloka” Denbora 5 min 

Banaka. Irakasleak musika jarriko du, eta ikasleek musikaren 
erritmoa txaloka jarraitzen ahaleginduko dira. Irakasleak hainbat 
musika-estilo erabiliko ditu ariketa bera behin eta berriro egiteko. 
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3. jarduera Hip-hop dantza-modalitatea 2 Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak irakaslearen atzealdean kokatuko 
dira, eta irakasleak hip-hop dantza-modalitatearen oinarrizko 
pausoak irakatsiko dizkie. Irakasleak pausoak egiten dituen 
bitartean, ikasleek pauso horiek errepikatuko dituzte, poliki-poliki, 
hainbat dantza-pauso ikasi arte. 

 

 

  

4. jarduera Koreografia bat asmatzea 1 Denbora 10 min 

Hirunaka. Ikasleak aurreko jardueran egin dituzten pausoak 
erabiliko dituzte koreografia labur bat asmatzeko. Irakasleak 
laguntza eskainiko die ikasleei. 

 

 

 

  

5. jarduera “Borroka-dantza” 1 Denbora 10 min 

Seinaka. Aurreko jarduerako hirukoteak elkartuz seiko taldeak 
osatuko ditu irakasleak. Hirukote bakoitzak bere koreografia 
egingo du. Horretarako, aurrez aurre jarriko dira hirukoteak, eta, 
txandaka, bakoitzak beraren koreografia dantzatuko du, borroka-
dantza bat sortuz (ikus bideoa, 51:55-55:00 min). 

 

 

  

6. jarduera Luzaketak Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek eta irakasleak biribil handi bat 
osatuko dute. Irakasleak hainbat luzaketa egingo ditu, haiei 
buruzko azalpenak ematen dituen bitartean. Ondoren, ikasleek 
luzaketa horiek errepikatuko dituzte. 

Jarduera hori egiteko irakasleak musika lasaia jarriko du, eta 
ikasleak isilik egon beharko dute. 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue?  
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Musikaren erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete? 
Hip-hop dantza-modalitatearen koreografia asmatzeko gai izan al 
zarete? Zer iruditu zaizue borroka-dantza? Zailak ala errazak 
iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Gorputz-atalak eta objektuak erabiliz, hainbat erritmo esperimentatzea, sortzea 
eta errepikatzea. 

Dantzak asmatzeko irudimena eta sormena lantzea. 

Hainbat musika moten erritmoan, gorputz-adierazpena eta -mugimendua 
egokitzea. 

Non      Gimnasioa 

Materiala 
     Koltxonetak, audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, 

autoebaluazio-orria (3. eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Freestyle dantza-modalitatea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakaslea eta ikasleak biribilean jarriko dira. 
Irakasleak  
freestyle dantza-modalitatea zer den eta zeintzuk diren bere 
ezaugarriak azalduko ditu. Ondoren, irakasleak bideo bat jarriko 
du, ikasleek dantza-modalitate hori ezagutu dezaten. 

 

3. jarduera Hip-hop dantza-modalitatea 3 Denbora 10 min 

Seinaka. Ikasleek 2. jardueran ikasi dituzten oinarrizko pausoak 
kontuan izango dituzte beste koreografia egiteko; seiko taldeetan, 
hip-hop dantza bat sortuko dute. Horretarako, irakasleak laguntza 
eskainiko die ikasleei, eta 10 minutu izango dituzte koreografia 
bat sortzeko. Denbora bukatu ondoren, gainerako taldeen 
aurrean dantzatuko dute asmatutako koreografia. Izan kontuan, 
irakasleak musika egokia jarri beharko duela ikasleen 
emanaldietan erabili ahal izateko.  
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4. jarduera Akrobaziak Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Akrobaziak egiten hasi aurretik, irakasleak 
norberaren segurtasuna bermatzeko aholkuak emango ditu. 
Jarraian, beroketak egingo dituzte ikasleek, eta, batez ere, ongi 
berotuko dituzte eskumuturrak eta lepoa. 

Irakasleak honako akrobazia hauek azalduko ditu: 

- Gurpila 

- Buru-oreka 

- Itzulipurdiak aurrera eta atzera  

5. jarduera “Borroka-dantza” 2 Denbora 10 min 

Seinaka. “Borroka-dantza 1” jarduerako hirukoteak elkartuz, seiko 
taldeak osatuko ditu irakasleak, eta hirukote bakoitzak bere 
koreografia dantzatuko du. Horretarako, aurrez aurre jarriko dira 
hirukoteak, eta, txandaka, bakoitzak bere koreografia dantzatuko 
du, borroka-dantza bat sortuz (ikus bideoa, 51:55-55:00 min) 
 
 
 
  

6. jarduera Luzaketak Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek eta irakasleak biribil handi bat 
osatuko dute. Irakasleak hainbat luzaketa egingo ditu, haiei 
buruzko azalpenak ematen dituen bitartean. Ondoren, 
irakaslearekin batera, ikasleek luzaketa horiek errepikatuko 
dituzte. 

Jarduera hori egiteko irakasleak musika lasaia jarriko du, eta 
ikasleak isilik egon beharko dute. 

  

7. jarduera Aerobika 1 Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak irakaslearen atzealdean kokatuko 
dira, eta irakasleak aerobikaren oinarrizko pausoak irakatsiko 
dizkie –hankekin egindako pausoak soilik–. Irakasleak pausoak 
irakasten dituen aldi berean, ikasleek pauso horiek errepikatuko 
dituzte. Horrela, poliki-poliki, eta hainbatean errepikatuz, ikasleek 
zenbait pauso ikasiko dituzte. Behin oinarrizko pausoak 
ikasitakoan, pauso horiekin koreografia labur bat sortuko dute 
ikasleek. 

 

 
Honako hauek dira irakasleak irakatsi beharreko oinarrizko 
pausoak: 
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- V  

- Orpoak ipurdira edo femorala 

- Pauso sinplea edo step 

- Martxa  

Ondoren, irakasleak eskuen mugimenduak irakatsiko dizkie 
ikasleei, oinarrizko pausoekin batera erabiltzeko. 

 

 

 

 

8. jarduera Erlaxazio-ariketak egitea 2 Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleek koltxoneta bana hartuko dute, eta gainean 
eseriko dira hankak elkar gurutzatuta, indioak bailiran. Ondoren, 
begiak itxiko dituzte eta irakasleak musika lasaia jarriko du. 
Irakasleak ahots tonu goxoaz honako agindu hauek emango ditu: 

“Hartu arnasa sakon eta poliki. Hartu sudurretik eta bota ahotik. 
Arnasa hartzean, jaso besoak eta jarri esku-ahurrak elkarri 
begira. Arnasa botatzean, jaitsi bi besoak poliki. Orain, arnasa 
hartu eta botatzean, eraman bi besoak aurrerantz lehenengo eta 
beherantz ondoren, lurra ukitu arte. Besoak luze gelditu behar 
dira. Behin eskuak luzatuta ditugunean, bota arnasa ahotik eta 
zutitu gorputza poliki-poliki, hasierako posizioan gelditu arte”. 

 

 

9. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue? 
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Musikaren erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete? 
Zer iruditu zaizue Aerobika? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Dantzak asmatzeko irudimena eta sormena erabiltzea. 

Hainbat musika moten erritmoan, gorputz-adierazpena eta mugimendua 
egokitzea. 

Norberaren gorputzaren adierazpen-baliabideak erabiltzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, bideo-kamera, 
ikasleen koebaluazio-orria (7.eranskina), unitatearen ikasleen balioespen-orria 
(8.eranskina) eta arkatzak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

  

2. jarduera Beroketa-ariketak egitea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakaslea ikasleen aurrean jarriko da, eta 
beroketa nola egin behar den azalduko du, pausoz pauso. 
Horretarako, ikasleak irakasleari begira jarri eta biribil erdi bat 
osatuko dute. Irakasleak berak egingo du lehenengo azaldutako 
beroketa-ariketa, eta ondoren ikasleek errepikatuko dute.  

Beroketak gorputzaren goiko ataletatik hasi eta oinetaraino 
egingo dira, hurrenkera honetan: 

- Lepoa 

- Sorbaldak 

- Gerria 

- Belaunak 

- Orkatilak 
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3. jarduera Euskal dantza 5. Zapatari-dantza Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ordenagailu eramangarri bat 
jarriko du lurrean, eta ikasleak ordenagailuaren parean batuko 
dira. Irakasleak zapatari-dantzaren bideo bat jarriko du ikasleek 
ikusi dezaten. 

Ondoren, ikasleak biribil bat osatuko dute, eta irakaslea haiekin 
batera biribilean sartuko da. Irakasleak pausoak banan-banan eta 
hurrenkeran irakatsiko ditu, musikarik gabe lehendabizi, eta 
ikasleek irakaslearekin batera hainbat pauso errepikatuko dituzte. 
Behin zapatari-dantzaren pausoak ikasitakoan musikarekin 
dantzatuko dute. Dantza erraza da eta saio batean irakats 
daiteke.  

4. jarduera Koreografia bat sortzea 2 Denbora 15 min 

Seinaka. Ikasleek aurreko saioetan egin diren dantza, akrobazia 
eta jarduerak kontuan izanik,  
3 minutu irauten duen koreografia bat asmatuko dute. Orain 
arteko saio guztietan ikasi dituzten pauso guztiak erabili ditzakete 
koreografia sortzeko: euskal dantzen pausoak, hip-hoparen 
pausoak, aerobikaren pausoak, eta abar. Bestalde, irakasleak 
hainbat musika-estiloren  
kantu-bilduma izango du prest, eta ikasleek bildumatik nahi duten 
kantua aukeratuko dute koreografia sortzeko. 

 

5. jarduera Koreografiak dantzatzea Denbora 15 min 

Seinaka. Aurreko jardueran prestatu dituzten koreografiak 
dantzatuko dituzte ikasleek, txandaka eta irakasleak esandako 
hurrenkeran. Bitartean, begira ari diren ikasleek koebaluazio-orria 
beteko dute. Irakasleak ikasleen koreografiak grabatuko ditu, eta 
baimen idatzirik badu, ikastetxeko webgunean zintzilikatuko ditu 
grabazioak. 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 
Irakasleak hausnartzeko tartea bideratzeko hainbat galdera 
egingo ditu. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Erabakiak denon 
artean hartu al dituzue? Denon ideiak kontuan hartu al dituzue? 
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al 
du antzeztean? Musikaren erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete? 
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Mugimenduak musikaren erritmora egokitu al dituzue? 
Koreografia prestatzeko zailtasunak izan al dituzue? Zeintzuk?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?” 

Saio bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta azken saio honetan unitatearen ikasleen 
balioespen egiteko. 
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Eranskinak 

 1. eranskina: Hasierako ebaluazioaren orria 

 2. eranskina: Irakaslearen hasierako ebaluazioaren orria 

 3. eranskina: Autoebaluazio-orria 

 4. eranskina: Mimika-jolasa 

 5. eranskina: “Aristizale” dantza eta kantua 

 6. eranskina: Lorpenen jarraipen-orria 

 7. eranskina: Ikasleen koebaluazio-orria 

 8. eranskina: Unitatearen ikasleen balioespen 

 9. eranskina: Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 

 10. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloaren programazioa 
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HASIERAKO EBALUAZIOAREN ORRIA (1. eranskina) 

 
IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 
1. Dantzatzea gustuko duzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ez, bat ere ez □       

2. Antzerkia gustuko duzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, bat ere ez □       

3. Ezagutzen al duzu euskal dantzaren bat?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, baten batzuk □ 

c. Bai, baina gutxi □ 

d. Ez, bat ere ez □       

4. Eta dantza afrikarrik?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, baten batzuk □ 

c. Bai, baina gutxi □ 

d. Ez, bat ere ez □      

5. Zerbait azaldu behar baduzu, erabiltzen al dituzu eskuak, begiradak, keinuak…?  

a. Bai, beti □ 

b. Bai, sarritan □ 

c. Bai, baina gutxi batzuetan □ 

d. Ez, inoiz ez □ 
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6. Idatzi, baldin badakizu, dantzaren baten izena. 

 

              __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

 

               __________________________________________________ 

 

7. Perkusio-musika gustuko al duzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Bai, baina gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □      

8. Gorputz-perkusioa zer den ba al dakizu? 

a. Bai, ongi □ 

b. Bai, nahikoa ongi □ 

c. Bai, baina azaletik □ 

d. Ez, ez dakit □      

9. Jolastu al zara noizbait gorputz-perkusioaz baliatuta? 

a. Bai, sarritan □ 

b. Bai, batzuetan □ 

c. Bai, baina gutxitan □ 

d. Ez, inoiz ez □      

 

 

 

 

 

 

 

 



LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      48               

IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIOAREN ORRIA (2.eranskina) 

TALDEAREN AURREZAGUTZA ETA ESPERIENTZIA BAI ERDIZKA EZ 

Ikasleek dantzatzea gustuko dute. 
   

Ikasleek euskal dantzaren bat ezagutzen dute eta 
behin edo behin dantzan egin dute. 

   

Ikasleek beste dantzaren bat ezagutzen dute eta behin 
edo behin dantzan egin dute. 

   

Ikasleek antzerkia eta mimika gustuko dituzte. 
   

Ikasleek antzerkia edo antzeko ekintzarik egin dute  
noizbait. 

   

Ikasleek musika eta perkusioa gustuko dituzte. 
   

Ikasleek badakite zer den gorputz-perkusioa.  
   

Ikasleek gorputz-perkusioa baliatuz jolastu dira behin 
edo behin. 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina)        
 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta higiene-

ohiturak 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditut 

Gaitasun 
motorrean 

hobetzen ari naiz 

Jardueretan, 
gustura hartzen 

dut parte eta 
jarrera positiboa 

dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Irabaztea edo 
galtzea 

onartzen dut 

Hausnartzeko 
tartean, taldean 
era positiboan 

eragiten dut eta 
kritika 

eraikitzaileak 
egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

1. saioa O O O O O O O 
2. saioa O O O O O O O 
3. saioa O O O O O O O 
4. saioa O O O O O O O 
5. saioa O O O O O O O 
6. saioa O O O O O O O 
7. saioa O O O O O O O 
8. saioa O O O O O O O 
9. saioa O O O O O O O 
10. saioa O O O O O O O 
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MIMIKA-JOLASA (4. eranskina) 

 

Lagun bat zorabiatuta, 

itsasontzi batean 
Bikote bat eztabaidan 

Ordenagailu eramangarri bat 
Jantziak probatzen, denda 

bateko probalekuan 

Gidatzeko baimena lortzeko 

azterketa egiten 

Erosketak egiten 

supermerkatuan 

Mendian, bizikletaz ibiltzen Zubi-saltoa egiten 

Pailazoa Zoologiko bat 

Turista talde japoniar bat 

argazkiak ateratzen 

Gazte bat whatsapp bidez 

idazten 

Baserria Pastel bat prestatzen 
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Umeak parkean txirristatik 

jaisten 

Ibai batean piraguan 

arraunean 

Izotz gaineko irristaketan 
Aktore bat film batean 

antzezten 

Lagun talde bat kartetan 

jolasean 
Motor lasterketa bat 

Sagarrondoa Haurtxo txikia titia hartzen 

Gizon bat bizarra egiten Arropa zintzilikatzen 

Basoan perretxikoak biltzen Marrazki bat egiten 

Aerobik dantzatzen Pizza jaten 

Idazle bat eleberri bat idazten Errugbi partida bat 
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ARISTIZALE LE PETIT BO TIBO DANTZA (5. eranskina) 

 

 

    

Bi pauso esk. Bi pauso ezk. Bi pauso esk. 
                   Hiru salto ezk. 
                   (tibo-tibo-tibo) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lau pauso eskuinera Lau pauso ezkerrera 
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                                           ABESTIAREN LETRA 

 

 

Aristi zale-zale le petit tibo tibo (4 eskuinetara) 

aristi zale zale le petit tibo tibo ( 4ezkerretara) 

tibo tibo tibo (2 eskuinera) 

tibo tibo tibo (2 ezkerrera)  

tibo tibo tibo (2 eskuinera) 

tibo tibo tibo ( 3 salto ezkerrera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                                                                           GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                                                                                             54               

 

LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (6. eranskina) 
 

LMH 4. maila 
EBALUAZIOA 

201_/201_ 
Unitatearen 
izenburua: 

 
Gorputz-adierazpena 

E
u

s
k
a

l 
d
a

n
tz

e
n

 o
in

a
rr

iz
k
o

  

p
a

u
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o

a
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iz
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tz

e
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 d
it
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. 

D
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tz
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m
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tz

e
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ru

d
im

e
n

a
  

e
ta

 s
o

rm
e

n
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d

u
. 

M
u

g
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ta
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L
o

ts
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, 
e

ta
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ta
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tu
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E
k
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e
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 p
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e
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d
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. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              
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KOEBALUAZIO-ORRIA (7. eranskina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Bere mugimendua eta gorputz-adierazpena 
aukeratutako musika motara egokitzen du. 

   

Asmatutako koreografiaren pausoak jarraitzen 
ditu. 

   

Akrobaziak egin ditu. 
   

Bere gorputzaren adierazpen-baliabideak 
erabiltzen ditu. 

   

Erritmo desberdinak jarraitzeko gai da. 
   

Gustura hartu du parte eta jarrera ona 

erakutsi du 

   

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (8.eranskina) 

1. “Gorputz-adierazpena” unitate didaktikoa gustukoa izan al duzu?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Bai, baina gutxi  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

2. Antzezpen-jolasak gustatu al zaizkizu? 

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Bai, baina gutxi  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

3. Gorputz-perkusioaz baliatuz egindako jarduerak gustukoak izan al dituzu?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. bai, baina gutxi  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

4. Landutako euskal dantzak eta gainontzeko dantzak egokiak izan al dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, zailak  □ 

d. Ez, aspergarriak  □ 

5. Koreografia asmatzea zaila iruditu al zaizu? 

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ez, oso erraza  □ 
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6. Dantza-ikuskizuna egokia izan al da? 

a. Bai, oso egokia  □ 

b. Bai, egokia  □ 

c. Ez, desegokia  □ 

d. Ez, luzeegia  □ 

e. Ez, aspergarria  □ 

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

a. Bai, oso egokia □ 

b. Bai, egokia □ 

c. Ez, nahiko desegokia □ 

d. Ez, guztiz desegokia □ 

e. Zertan hobetu dezake irakasleak bere lana? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Zer aldatu edo hobetuko zenuke “Gorputz-adierazpena” unitatean? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. Zer ikasi duzu, unitate didaktiko honetan? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEEN ZERRENDA (9. eranskina) 

 

BIDEOAK 

 Dantza afrikarrak 
https://es.video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A2KLqIhjsChWAE0A0K3k0olQ;_ylu=X3oDMTByN2R
nbHFoBHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMw--
?p=Dantza+afrikarra&vid=9c0a879e5a7446acfedca6273f2d3974&turl=http%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.n
et%2Fth%3Fid%3DWN.ZR68uUK2ikObVy2TKD9V2w%26pid%3D15.1%26h%3D168%26w%3D300%26
c%3D7%26rs%3D1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH1WQEuC8uUM&ti
t=Dantza+afrikarrak+Urretxun.+2014+ekaina&c=2&h=168&w=300&l=711&sigr=11bthev7c&sigt=117ao8t
ed&sigi=12lga77em&age=1402033085&fr2=p%3As%2Cv%3Av&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hsimp=yhs-
fh_lsonsw&hspart=avg&type=ff.41.w7.nt.04-01.es.avg._.0915av&tt=b 

 Biribil-dantza 
 https://www.youtube.com/watch?t=13&v=N0HghNSwLBk 

 Olerkia  
 http://eu.musikazblai.com/mikel-laboa/lizardi/ 

 Kontradantza  
https://www.youtube.com/watch?v=f7kO0WCmKgY 

 Gorputz-perkusioaren tutoritza-bideoa 

https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CQ0ptZFBIenlRT1U/edit 
 Hip-hop bideoa 

https://es.video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A2KLqIk5ex9WA3QA1knk0olQ;_ylu=X3oD
MTBzYmZpbnA0BHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMjU-
?p=Hip+hop+dantza&vid=5a79ca143c698f54da9b3c9bd801bab2&turl=http%3A%2F%2Ftse3.
mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DWN.sJXpTrSU0EjumSrDZIRgsw%26pid%3D15.1%26h%3D225
%26w%3D300%26c%3D7%26rs%3D1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Df_fMb-
P8MuE&tit=Dantza+Hirian+2013+Battle+Breakdance+l+San+Sebastian+l+Espana+l+Hip+Hop
&c=24&h=225&w=300&l=220&sigr=11b1l862i&sigt=1278a6r81&sigi=12lfudo1c&age=1380446
318&fr2=p%3As%2Cv%3Av&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hsimp=yhs-
fh_lsonsw&hspart=avg&type=ff.41.w7.nt.04-01.es.avg._.0915av&tt=b 

 Hip-hop dantzaren oinarrizko pausoak 

https://es.video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A2KLqIrefB9WQSoAz0Pk0olQ;_ylu=X3oDM
TByN2RnbHFoBHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMw--
?p=aprendiendo+Hip+hop&vid=41a0052d22480c0c384f37fa5e3c46f9&turl=http%3A%2F%2Ft
se3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DWN.TGu5skdgNw72PDutXphW%252fA%26pid%3D15.1%2
6h%3D168%26w%3D300%26c%3D7%26rs%3D1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3Dn-
aPEgrW4ZI&tit=Primeros+pasos+para+bailar+hip+hop&c=2&h=168&w=300&l=320&sigr=11bj9
aekg&sigt=1124gknv9&sigi=12ntlo0kk&age=1385382967&fr2=p%3As%2Cv%3Av&fr=yhs-avg-
fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ff.41.w7.nt.04-01.es.avg._.0915av&tt=b 

 Borroka-dantza bideoa 
 https://www.youtube.com/watch?v=OZwcuIe2__0 

 freestyle dantza-modalitatea 

https://es.video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A2KLqIoCjB9W6BIAZZvk0olQ;_ylu=X3oDM
TByZWc0dGJtBHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMQ--
?p=Freestyle&vid=80d985a0cc51078379805d29af032ae3&turl=http%3A%2F%2Ftse1.mm.bin
g.net%2Fth%3Fid%3DWN.ezA0MLQ47D4CZ445iIB5zg%26pid%3D15.1%26h%3D168%26w%
3D300%26c%3D7%26rs%3D1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
DABigoJc-
cwA&tit=Freestyle+Football+Compilation&c=0&h=168&w=300&l=381&sigr=11b2oo1ub&sigt=1
0ulu3ot9&sigi=12l7s1as8&age=1374236984&fr2=p%3As%2Cv%3Av&fr=yhs-avg-
fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ff.41.w7.nt.04-01.es.avg._.0915av&tt=b 
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 V  
https://sites.google.com/site/aerobikikastolan/v 

 Orpoak ipurdira edo femorala 
 https://sites.google.com/site/aerobikikastolan/femoral 

 Pauso sinplea edo step 
 https://sites.google.com/site/aerobikikastolan/step 

 Martxa 
 https://sites.google.com/site/aerobikikastolan/martxa-1 

 Zapatari-dantzaren bideoa 
 https://www.youtube.com/watch?v=rgS223kISr0 
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LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (10. eranskina) 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak 

Ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

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

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


