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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua      JOKO TRADIZIONALAK ETA HERRI-KIROLAK 

Maila LMH 3 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (urdinez) 

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 

Gorputz Hezkuntzaren ikuspegitik, diseinatzen ari garen Euskal Kurrikulumaren barruan Euskal 
Kulturaren ondare jasotzea garrantzitsua dela uste dugu. Horregatik, joko-tradizionalen unitate 
didaktiko bat txertatu dugu programazioan. Unitate didaktiko honek ez dio ekintza-dominio zehatz 
bati erantzuten; joko-tradizionalen aniztasuna kontuan izanik, ekintza-dominio bat baino gehiago 
lantzen dituen unitatea da. Dena dela, bat baten aurkako ekintza dominioari —bigarrena 
sailkapenean— garrantzi gehiago emango diogu. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune 
egonkorretan aurkaria desorekatzen jakitea, indar-harremana norberaren alde jartzeko. 

Antzinatik munduan eta Euskal Herrian jokatzen diren joko eta kirolak aukeratu dira dominio 
hauek lantzeko: joko tradizionalak eta herri-kirolak. 

Unitateak hainbat helburu jasotzen ditu bere baitan. Unitatearen lehenengo helburua da ikasleen 
interesa piztea, aspaldian haien senideek praktikatzen zituzten jolasak ezagutzeko eta 
berreskuratzeko, bere egiteko, norberaren beharretara egokitzeko eta batez ere erabiltzeko.  
Halaber, esan beharra dago, kulturen arteko transmisioa sendotzeko baliabide aparta eta espazio 
bikaina eskaintzen duela unitate honek. Bigarren helburua (dominioari zuzenean lotutakoa) bat 
baten kontrako lehian nola aritu ikastea da, aurkariari partida irabaziz, tantoak eginez, txirloak 
eraitsiz, kromoak eskuratuz, iturriak edo puxtarriak irabaziz eta abar. Aurkariaren pertzepzioa era 
positiboan sentiaraztea eta jarrera diskriminatzaileak baztertzea izango da hirugarren helburua. 
Herri-kirolen bitartez, bertoko ohitura ludikoarekin goza dezakete haurrek eta honela, lotura 
afektibo positiboak sortaraziko dira haurraren, kirol horren eta bere jatorriaren artean. 

Bat baten aurkako ekintzek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, batez ere defentsarako eta 
erasorako estrategiak erabiltzeko gaitasuna. Halaber, aurkariaren jokabidea ulertzeko gaitasuna 
garatzen laguntzen dute, zehazki aurkariaren jokabidea, ezaugarriak (puntu indartsuak eta puntu 
ahulak) eta nahiak antzemateko gaitasuna. Ikasleak aurkariaren joko-egoerara egokitu beharko 
du, eta ekintza-plan bat egin aurkaria menderatzeko. Ekintza-plan horretan, jokalariak bere 
motrizitatea egokitu beharko du. 

Joko tradizionalari eta herri-kirolei esker, ikasleek mundu eta euskal kulturaren balioak 
errespetatzen eta balioesten ikasten dute. Horrez gain, pertzepzio-, erregulatze-, erabakitze- eta 
gauzatze-mekanismoak hobetzea lortzen dute. Horren ondorioz, ikasleek aurkariaren jokabideak 
hobeto eta errazago interpretatuko dituzte, eta estrategia eraginkorrak erabiltzen ikasiko dute, bat 
baten aurkako ekintzetan indar-harremana norberaren alde jartzeko. 
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PROBLEMA-EGOERA 

Testuingurua 

Euskal Herrian industrializazioaren aurretiko garaietan, haurrak natura-ingurunetan, herriko 

plazan eta kaleetan jolasten ziren hamaikatxo jolas eta joko tradizionaletan. UNESKOk sarritan 

baieztatu duen bezala, jolas, joko eta kirol tradizionalak kultura-ondare garrantzitsuaren parte 

dira. Belaunaldiz-belaunaldi igaro izan den ondarearen testigantza jasotzeko eta jolas aukerak 

zabaltzeko aukera paregabea da. 

 

 

 

 

 

 

 

Arazoa 

Gai izango ginateke herri-kirol eta jokoen olinpiada egiteko? 

Xedea 

Ikasleen interesa piztea, aspaldian haien senideek praktikatzen zituzten jolasak ezagutzeko eta 

berreskuratzeko, bere egiteko, norberaren beharretara egokitzeko eta batez ere erabiltzeko. 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Mailako ikasleen artean Euskal herri-kirol eta jokoen olinpiadak egitea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak Ebaluazio-irizpideak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Joko tradizionalen eta herri-kirolen bidez bat 
baten aurkako joko eta kirolen oinarrizko 
ezagutzak eskuratzea, aurkaria desorekatuz 
indar-harremana norberaren alde jartzeko. 
 
Jokoaren dinamika eta aurkariak 
errespetatzea, arauak betez eta emaitzak 
onartuz, ongi pasatzeko eta aurkariaz 
jabetzeko 

2._Jolasetan eta jarduera 
motorretan pilotak edo beste 
higikari batzuk jaurtitzea, 
pasatzea eta jasotzea, kontrola 
galdu gabe eta behar bezala 
egokituz joko-zelaiko egoerari, 
distantziei eta ibilbideei. 

 
 
Jolas-egoera bere alde jartzeko gai da. 
 
Erasorako eta defentsarako estrategiak 
erabiltzen ditu. 
 
Puntuak lortzeko hainbat aukera baliatzen 
ditu. 
 
Jokoen eta kirolen arauak ezagutzen eta 
betetzen ditu. 
 
Jokoetan eta kiroletan, bere mugimenduak 
joko-egoerara egokitzen ditu eta 
eraginkorrak dira. 
 
Joko-egoeretan, helburua behin baino 
gehiagotan lortzen du. 
 
Joko-egoera ezberdinetantan, hainbat 
material eraginkortasunez erabiltzen ditu. 
 
Jokoetan eta kiroletan egiten diren 
jaurtiketa ezberdinak kontrolatzen ditu. 
 
 

 
 
 
 

Hasierako        
ebaluazio-orria 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria 

Koebaluazio-orria 
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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        
ebaluazio-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 

• Bat baten aurkako estrategiak. Pertzepzio- , erabakitze- , gauzatze- eta 
erregulazio-mekanismoak 

• Begi-eskuen arteko koordinazioa 

• Askotariko joko tradizionalak 

• Herri-kirolaren modalitateak: bola-jokoa, sokatira, lokotx-biltzea eta txinga-eramatea 

• Oinarrizko trebetasun motorrak: jaurtiketak, harrerak eta desplazamenduak 

• Joko tradizionalen eta herri-kirolen arauak 

• Joko tradizionalen eta herri-kirolen hiztegia 

• Talde-hausnarketa. Kritika eraikitzailea 

• Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia eta norberaren erregulazioa 

• Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta  jarrera positiboa 

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

• Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, jolas eta joko tradizional eta herri-kirolen bitartez, ikasleek ingurune 

egonkorrean hainbat oinarrizko trebetasun jorratuko dituzte, eta nagusiki bat baten aurkako 

dominioa lantzeko estrategia eraginkorrak ikasiko dituzte. Horretarako, jarduera gehienetan 

bakarka arituko dira aurkari baten kontra. 

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak ezagupen eta praktikarako daude 

antolatuta saioz saio. Jarduerak jokoetan oinarrituko dira, analitikoak alde batera utzita, eta 

ikasleen premien arabera egokituko ditu irakasleak. Hasieran, Euskal Herriko joko tradizionalak 

landuko dira, eta, ondoren, herri-kirolak ezagutzeko aukera landuko da. 

Saioak eskolako jolastoki edota frontoian egingo dira, eta espazio hori hainbat eremutan 

mugatuko da, ikasleek aldi berean jarduera berdina egin dezaten. Horretarako, irakasleak 

eremuak egokitu egin beharko ditu talde bakoitzaren eta ikasle-kopuruaren arabera. 

Bat baten aurkako dominioa lantzeko, jarduerak errazenetik zailenera antolatuko dira, eta ikasleen 

ezaugarrien arabera egokitu beharko ditu irakasleak. Hainbat jarduera zehatz landuko dira, 

progresiboki, ondoren azken bat baten kontrako egoera batera heltzeko: zirkuituetan antolatutako 

joko eta kirolak. Unitatean zehar, eta jarduera bakoitzean, taldekatze-modu bat ezarriko da, baina 

zirkuituetan honela arituko dira: launaka, bi jolasten eta beste biak epaile gisa. Epaile-lanetan 

aritzen diren tartea oso baliagarria izaten da saioetan zehar landutakoa kanpotik ikusi ahal izateko 

eta hausnarketarako. Baita aplikazio teorikoa egiteko ere. 

Jarduera gehienak bat baten aurkakoak izango direnez, ikasle guztien parte-hartzea ziurtatzeko, 

batzuetan, parekatzeak homogeneoak izatea komenigarria da. Horrela, trebeenek eta hain 

trebeak ez direnek ere, giro lasaian beren mailakoekin lotsarik eta beldurrik gabe parte hartzeko 

aukera izango dute. Era berean, irakasleak ikasleen ezaugarriei erreparatu beharko die, eta 

aniztasuna bermatzeko beharrezkoa denean jarduerak moldatu eta egokitu beharko ditu. 

Materialari dagokionez, esan beharra dago unitate honetan behar den materiala ez dela eskoletan 
erabiltzen den ohiko materiala. Izan ere, hainbat material sortu beharko dute ikasleek  
(futbol-txapako zelaia), eta horretarako Arte Hezkuntzako irakaslearekin eta tutorearekin 
elkarlanean aritu beharko dute. Gainera, gehienetan, denentzako nahikoa material egoten ez 
denez, talde txikietan batu eta errotazioak egingo dituzte ikasleek, eta, horretarako, saioen 
antolaketa kontuan izan beharko da. Halaber, noizean behin, jolas eta jokoak inguru naturalean 
egingo direnez naturak berak eskaintzen dituen erremintak ere erabiliko dira. 

Azkenik, ikasleek ikaskuntza-prozesuarekin kontzientzia izan dezaten, saio guztien amaieran 

hausnarketa egingo dute ikasle guztiek batera. Hala, elkarrizketa, ebaluazio-orriak eta  

informazio-bateratzeak erabiltzen dira kontzientzia hartzen laguntzeko baliabide gisa. 



SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                JOKOTRADIZIONALAK ETA HERRI-KIROLAK 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA                                                                                                      6 

 
 

Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

     Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 
 
     Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, natura-ingurunearekiko eta 

materialarekiko) 
 
      Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

• Joko tradizionalekin eta herri-kirolekin lotutako hiztegia ezagutzea eta erabiltzea 

• Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea 

• Nork bere argudioak 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 

• Espazio-denbora arteko loturaz eta espazioaren egituraketaz ohartzea 

• Jokoen puntuazioa, saiakera- , arrakasta-  eta porrot-kopuruak kalkulatzea eta haien 
interpretazio matematikoa egitea 

3. Zientziarako konpetentzia 

• Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea 

• Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

• Jokoetan eta jardueretan arauak 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 

• 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 

6. Arterako konpetentzia 

• Materiala birziklatzeko sormena eta irudimena erabiltzea 
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7. Konpetentzia motorra 

• Bat baten aurkako egoera motorrak lantzea 

• Oinarrizko trebetasun motorrak garatzea 

• Begi-eskuen arteko koordinazioa hobetzea 

• Espazioaren eta denboraren arteko loturaren pertzepzioa hobetzea 

• 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. 

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta 
seguruan erabiltzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Herri-kiroletan aritzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, 
eta horrek duen hainbat modalitateren arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu 
analitikoa). 

• Joko tradizionaletan aritzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak 
ezagutzea eta jokoen arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

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

• Bat baten aurkako 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. 

• Joko-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. 

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

• Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

• Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

• Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

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

• Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

• Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 

• Nork bere erabakiak gero eta autonomia gehiagoz 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. Intxaurretan. Jaurtiketak 1 (materiala 

ezagutzea). Ziba-jokoa 1 (zibarekin trebatzea). Ziba-jokoa 2 (lehiaketa). 

Txorro-morroka binaka. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 

     Saioaren aurkezpena. Jaurtiketak 2 (distantziak neurtzea). Jaurtiketak 2 

(distantziak neurtzea). Kanikatan 1. Txapatan 1. Tortolosak. Hausnartzeko 

tartea. 

3. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Jaurtiketak 4 (punteria trebatzea). Jaurtiketak 5 (toka-

jokora hurbiltzera). Txingoka. Txapatan 2. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 

     Saioaren aurkezpena. Jaurtiketak 6 (igel-jokora hurbiltzea). Jaurtiketak 7 

(dardo-jokora hurbiltzea). Kanikatan 2. Lauko edo pultsua. Hausnartzeko 

tartea. 

5. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Zirkuitua: igel-jokoa; toka-jokoa; dardo-jokoa; intxaur-

jokoa. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Beroketa orokorra. Harrapaketan baloiarekin. Baloia 

eramaten. Errelebo-lasterketa. Txinga-jokoa. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Beroketa. Zapitxora (beroketa). Lokotx lapurretan. 

Lokotx-biltzea. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Beroketa. Zuriak eta beltzak. Lauki bihurria. Sokatiran 

trebatzen. Sokatiran. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Beroketa. Baloi baloia bultzatzen. Txirloak eraisten. 

Bola-jokoa. Txirlotan. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Zirkuitua: bola-jokoa; txinga-eramatea; sokatira; lokotx-

biltzea. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Ikasleen ezagutza- eta praktika-maila identifikatzea eta gai berriaren aurrean 
motibatzea. 

Jolas eta jokoen bidez begi-eskuen arteko koordinazioa lantzea. 

Ikasleak jolas eta joko tradizionalekiko duen aurre ezagupena balioestea. 

Non Jolastokia 

Materiala 

Klarionak, intxaurrak, urrak, ezkurrak, baloiak, zibak, baloi handiak (fitnes-
ekoak), foamezko baloiak, burdinazko txapak, hegalariak (badmintongoak), 
kanikak eta hasierako ebaluazio-orria (1. eranskina) eta autoebaluazio-orria (3. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitatearen aurkezpena Denbora 10 min 

Ahal bada, bezperan, irakasleak hasierako ebaluazio-orria 
banatuko die ikasleei, etxean bete dezaten. 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 
irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. Batetik, 
joko eta jolas tradizionalei buruz arituko dira hausnarketan, eta 
joko eta jolas tradizionalen ezaugarriez eta jatorriez jardungo 
dute. Horretarako, bezperan banatutako eta etxean betetako 
ebaluazio-orria erabiliko dute, lagungarri gisa. Jarraian, berdin 
egingo dute herri-kirolen inguruan hausnartzeko. Hurrengo 
saioetan zein joko, jolas eta kirol landuko dituzten aipatuko du 
irakasleak, eta unitateak zein berezitasun izango dituen, zeri 
emango zaion garrantzia eta zer balioetsiko den. 

Behin unitatearen azalpena egin ondoren, irakasleak 1. saio 
honetan zein jarduera landuko dituzten eta zertarako azalduko 
die ikasleei. 

 

 

2. jarduera Intxaurretan Denbora 10 min 

Launaka. Intxaur batekin, punteria erabiliz, beste fruitu batzuk 

jotzean datza jokoa. 

Horretarako, beharrezkoa den espazioa modu honetan mugatuko 

da: bi marra marraztuko dira, bata bestearen parean eta 5 metroko 

tarteak egon beharko du marra batetik bestera. Marra horietako 

baten gainean, sei intxaur, hur bat eta bi ezkur jarriko ditu 
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irakasleak, eta bestean jaurtitzailea egongo da. Izan kontuan, 

irakasleak  

zailtasun-maila ezarri dezakeela, fruituen kokapenaren arabera; 

alegia, hurra ezkurren tartean jartzen bada, zailtasun-maila 

areagotu egingo da, aldiz, ezkurrak alboetan edo hurrarengandik 

urrun jarriz gero, erraztu. 

Irakasleak ezarriko du jaurtitzaileek zenbat jaurtiketa egingo 

dituzten txanda bakoitzean. Jaurtitzaileak intxaur bat izango du 

eskuartean, eta parean dituen fruituak jo eta haiek lortzea da 

jokoaren helburua. 

• Gainera, izan kontuan jaurtiketa bakoitzean jotzen duen 

fruituaren arabera, puntuazio bat edo beste bat lortuko 

duela jaurtitzaileak, honela: 

•  Intxaurra joz gero, puntu bat 

• Hurra joz gero, sei puntu 

• Ezkurra joz gero, puntu bat kenduko zaio jokalariari. 

Irakasleak esango du noiz bukatuko den jokoa, eta une 

horretan puntu gehien duen jokalariak irabaziko du jokoa. 

 

3. jarduera Jaurtiketak 1 (materiala ezagutzea) Denbora 10 min 

Bosnaka. Talde bakoitzak honako bost material hauek izan 

beharko ditu esku artean: fitness-eko baloi handi bat, foamezko 

baloi handi bat, intxaur bat, badmintoneko hegalari bat eta kanika 

bat. Ariketaren helburua esku artean erabiliko duten materialarekin 

trebatzea da. 

Taldekide bakoitzak material bat hartuko du, eta bururatzen 

zaizkion ariketak egingo ditu, 2 minutuz. Ondoren, irakasleak 

materiala aldatzeko esango du, eta taldekideen artean materialak 

trukatuko dituzte. Horrela, material guztiekin aritu arte. 

 

 

4. jarduera Ziba-jokoa 1 (zibarekin trebatzea) Denbora 5 min 

Banaka. Ziba bat bere ardatzaren inguruan biraka jartzean datza 
jokoa. Ziba, normalean, egurrez egindako kono itxurako eta 
burdinazko puntadun jostailua da. Soka fin batekin biltzen da ziba, 
eta sokari tira eginez eta esku-joko zehatz batekin jaurtitzen da 
ziba, lurrean dantzan jarriz. Ikasle bakoitzak bere ziba edukiko du 
eta sokarekin bildu eta jaurtitzeko hainbat saiakera egingo ditu. 
Irakasleak ziba jaurtitzeko modu bat baino gehiago dagoela 
erakutsiko du. Ondoren ziba dantzan jartzen dutenen artean ziba 
jokoa jokatuko dute. 

 

5. jarduera Ziba-jokoa (lehiaketa) Denbora 15 min 

Binaka. Ikasle bakoitzak ziba bana izango du eskuetan, eta, bi 
ikasleek aldi berean bota beharko dute ziba lurrera. Dantzan 
gehien irauten duen zibaren jabeak irabaziko du jokoa, eta 
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irabazleak hasiko du bigarren txanda. 

Bigarren txanda jokatzeko, irakasleak, lurrean, biribil bi marraztuko 
ditu: bata 60 cm-ko diametrokoa eta bestea 120 cm-koa, bata 
bestearen barruan. Irabazleak biribil txikiaren barrura botako du 
bere ziba, eta bertan hura dantzarazten saiatuko da. Helburua ziba 
biribil txikitik handira pasatzea da. Hori lortuz gero, puntu bat 
lortuko du jokalariak. Lehenengo jokalari horrek ez badu ziba 
dantzatzea lortzen edo biribil txikitik handira pasatzea lortzen, 
orduan, biribil txikian utzi beharko du geldi bere ziba. 

Ondoren, bigarren jokalaria saiatuko da bere zibaz barruan gelditu 
den ziba biribil txikitik ateratzen. Hori guztia lortuz gero, hiru puntu 
irabaziko ditu; baina, berea bakarrik ateraz gero puntu bakarra. 
Aldiz, ez badu ziba dantzatzea lortzen edo biribil txikitik handira 
pasatzea lortzen, orduan ez du punturik lortuko, eta berriro hasiko 
da jokoa. 

 

 

6. jarduera Txorro-morroka binaka Denbora 5 min 

Hirunaka. Txorro-morroka jolasean bi pertsona bata bestearen 

aurka arituko dira eta hirugarrena epailea izango da. Epaile hori ez 

da ez talde batekoa ez bestekoa izango; bi jokalarien arteko 

jarduna zaintzea izango baita bere lana. Jokalariek zotz egingo 

dute erabakitzeko zeinek egingo duen lehenengo salto eta zeinek 

asto-lana. 

Epailea horma baten kontra jarriko da, eta jokalarietako batek asto-

lanetan jardungo du, eta honela kokatuko da: 

Jokalariak epailearen sabelean jarriko du burua, eta hanketatik 

helduko dio epaileari. Beste jokalaria saltokaria izango da, 

distantzia labur batera jarriko da, eta abiadura apur bat hartuta, 

aurkariaren bizkar gainera salto egingo du. Azpian dagoenak 

saltokariaren pisua jasan ezin badu eta erori egiten bada, berriro 

hasieratik hasi beharko dute jokoan. 

Behin saltokaria bizkar gainean dagoenean, honako hau kantatuko 

du esku bateko hatzarekin, azpian dagoen jokalaria ukitzen duen 

bitartean: “Txorro-Morro-Piko-Tallo-Ke”. Kantuak dioen hitz 

bakoitzak eskuko hatz bat adieraziko du: Txorrok erpurua; Morrok 

hatz erakuslea; Pikok hatz luzea; Tallok hatz nagia; eta Kek hatz 

txikia. Lehenengo saltokariak hatz bat finkatuko du azpian dagoen 

jokalariaren bizkar gainean, eta horrek zein hatz jarri duen 

asmatzen saiatuko da. Asmatzen badu, astoa saltokari bihurtuko 

da eta saltokaria asto. Ordea, asmatzen ez badu, berriro asto-

lanetan jardun beharko du zein atzamar jarri dioten bizkarrean 

igarri arte. 

Izan kontuan, salto egiteko garaian, ezingo dela oinekin lurrik ukitu. 

Ezta azpiko ikaslearen gorputzari hankekin heldu ere. 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 5 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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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2. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Euskal tradiziotik hartutako hainbat joko berreskuratu eta ezagutzea. 

Norberaren mugimenduak koordinatzea hainbat materialekin jaurtiketak 
egitean. 

Begi-eskuko koordinazioa lantzea. 

Jaurtiketak pisu gutxiko materialarekin modu eraginkorrean egitea. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, kanikak, tortolosak, uztaiak, baloiak, txapak eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta bigarren saio honetan egingo dutenaren 
azalpena emango die. 

 

 

 

 

 

2. jarduera Jaurtiketak 2 (distantziak neurtzea) Denbora 5 min 

Binaka. Ikasle batek uztai bat izango du eskuartean eta beste 
ikasleak baloi bat –izan kontuan uztaiak baloia baino handiagoa 
izan behar duela–. Uztaia eusten duen ikasleak, beste ikasleak 
baloia bota behar duen bakoitzean, posizio ezberdinetan jarriko du 
uztaia, eta beste ikaslea baloia uztai barruan sartzen saiatuko da. 
Kontuan hartu behar da uztaia duen ikasleak ezingo duela uztaia 
mugitu beste ikasleak jaurtiketa egiten duen bitartean. 

Bestalde, baloia duen ikasleak erabakiko du jaurtiketa nondik 
egingo duen, eta jaurtiketa bakoitzean jaurtiketa-lekua aldatuko du. 

Irakasleak esango du noiz aldatuko dituzten rolak ikasleek; alegia, 
jaurtitzaileak noiz eutsiko duen uztaia, eta uztaia heltzen aritu 
denak noiz jaurtiko duen baloia. 

 

 

3. jarduera Jaurtiketak 3 (distantziak neurtzea) Denbora 10 min 

Binaka. Ikasleek uztai bat lurrean jarriko dute, eta ikasleetako 
batek baloia uztai barrura botako du, bertan botea eman eta 
baloiak berriro kanpora egiteko moduan. Bigarren ikaslea 
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bikotekideak bota duen baloia hartzen saiatuko da, uztai barruan 
botea eman ostean, eta airean. Ondoren, baloia hartu duen 
ikasleak ariketa errepikatuko du: baloia uztai barrura bota bertan 
botea eman dezan, eta bikoteak baloia airean hartzeko modua 
izan dezan. 

Jaurtiketa bakoitzean, ikasleak mugitu egin beharko dira jaurtiketak 
leku eta distantzia ezberdinetatik egiteko. Irakasleak esango du 
noiz bukatuko den jarduera. 

 

4. jarduera Kanikatan 1 Denbora 10 min 

Launaka. Irakasleak lurrean marra bat marraztuko du, eta bertan 
jokalari bakoitzak kanika bana jarriko du. Marra horretatik 4 
metrora, pare-parean, beste marra bat marraztuko du irakasleak, 
eta bigarren marra horretan kokatuko dira jokalariak jokoa hasteko. 
Jokalari bakoitzak kanika bat izango du eskuartean. Jokoaren 
helburua da jokalariek, txandaka, nork bere kanika jaurti eta 
aurreko marran dauden kanikak jotzea. 

Jokoa nork hasiko duen eta zein hurrenkeratan jokatuko duten 
jakiteko zotz egingo dute ikasleek. Lehenengo jokalariak bere 
kanika jaurtiko du, eta pareko marrako kanikaren bat jotzen badu 
eta marratik ateratzen badu, orduan kanika hori beretzat izango 
da. Esan bezala, lehenengo kolpea marratik egingo da, baina 
jokalari batek kanika lortu eta jokatzen jarraitu behar badu, 
jaurtitako kanika geratu den lekutik eta kanika horrekin egin 
beharko du hurrengo jaurtiketa. Aitzitik, kanikarik jotzen ez badu, 
hurrengo jokalariaren txanda izango da. Halaber, jokalari batek 
kanika jaurti eta marran gelditzen bada, orduan, marran bertan utzi 
beharko du jaurti duen kanika. Gainera, txanda galdu, eta beste 
jokalariek bere kanika jotzeko eta eskuratzeko aukera izango dute. 

Marra gainean dauden kanika guztiak marratik ateratzen direnean, 
jokoa bukatutzat emango da, eta jokoa berriro hasieratik hasiko da. 

Joko honek baditu zenbait aldaera. Hona hemen horietako bat: 

Lurrean biribil bat marraztuko da, 40 cm-ko diametrokoa. Jokalari 
bakoitzak kanika bat jarriko du biribilaren barruan. Jokalariek, 
txandaka, haien kanikak jaurti eta biribilaren barruan dagoen 
kanikaren bat kanpora atera beharko dute, kanikak bereganatzeko. 
Jaurtitako kanikak ez badu beste kanikarik jotzen eta biribilaren 
barruan gelditzen bada, orduan, kanika jaurti duen jokalariak 
txanda galduko du eta kanika biribilaren barruan utziko du. Aldiz, 
jokalariren batek kanikaren bat biribiletik ateratzen badu, kanpora 
joan den kanikaren jabea jokotik kanporatua izango da 

 

 

5. jarduera Txapatan 1 Denbora 20 min 

Binaka. Jolas honen helburua da marraztutako ibilbide batetik, 
txandaka, hatz batekin txapa bati kolpetxoak joaz, txapa 
helmugara lehenengo helaraztea. Bikote bakoitzak 3 metro 
koadroko eremu zatia hartuko du jolastokian, eta ibilbidea lurrean 
marraztuko du. Ibilbidean zehar oztopoak jar eta margo daitezke. 
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Txapak paperarekin, plastilinarekin, kristal batekin edo 
argizariarekin bete daitezke, pisu gehiago hartzeko eta hobeto 
gidatu ahal izateko (ikus 6. eranskina). 

Izan kontuan txapa ezin dela marraztutako ibilbidetik atera. 
Ibilbidetik kanpo ateraz gero, jokalariak atzera itzuli beharko du, 
eta ibilbidea hasieratik hasi. 

Bestalde, badira kontuan hartu beharreko zenbait arau:  

• Onartuta dago txapa ibilbidearen marra gainean 
geratzea. 

• Onartuta dago norberaren txaparen kolpeaz beste 
jokalarien txapak jotzea eta mugitzea, baina ez dago 
onartuta besteen txapak apropos ibilbidetik ateratzea. 

 

6. jarduera Tortolosak Denbora 10 min 

Binaka. Tortolosak arkumeen hanketako tortolos hezur txikiekin 
egiten den joko tradizional bat da, munduan ere ezaguna. 
Hezurrak airera bota eta nola erortzen diren ikusi, eta, horren 
arabera, hainbat erabaki hartu eta tortolosak mugitu behar izaten 
dira, pilota bat airera botatzen eta hartzen den bitartean. Aldaera 
besteko izen jasotzen dituen jolasa da: tortolosetan, tortoloxetan, 
tortolesan, turturtuluxetan, kaloka, sakaponetan, tabetan... 

Tortolosek lau alde dituzte, eta alde bakoitzak izen bat jasotzen du, 
tokian-tokian aldatzen dena. Jarduera honetarako honela deituko 
zaie tortolosen alde bakoitzari: Zulo, Lepo, Kosk eta Belarri. 
Tortolosaren alde bakoitza markatzea komeni da, alde bakoitza 
bere izenarekin hobeto identifikatu ahal izateko (margotu, hizkiz 
markatu…). Gainera, irakasle bakoitzak jolasaren terminologia 
egokitu beharko du, dagokion eskualde edo herrira (ikus 6. 
eranskina). 

Lehenengo jokalariak tortolosak lurrera botako ditu –normalean sei 
tortolosekin jolasten da, baina lau, bost, zortzi edo gehiago ere 
izan daitezke–. Lehenengo jokalariak tortolosak bota, eta zein alde 
jaso nahi duen erabakiko du. Zulo aldea aukeratzen badu, Zulo 
izeneko aldea gora begira gelditzen diren tortolosak banan-banan 
hartu beharko ditu, pilota bat airera botatzen duen bitartean. Hau 
da, esku batekin pilota airera botako du, eta bestearekin Zulo 
aldea gora begira erori den tortolos bat hartzen saiatuko da; dena 
aldi berean. Adi, tortolos guztiak ez dira beti alde berera eroriko, 
beraz, batu aurretik, Zulo aldea gora begira jarri beharko dira 
tortolosak, gero, banan-banan hartu ahal izateko; betiere, aurretik 
esan bezala, pilota airera bota, eta pilota berriro hartzen den 
bitartean. Trebetasun handia dutenek tortolos bat hartu eta aldi 
berean beste bati buelta emateko aukera ere izango dute. 

Jokalariak mugimendu horiek guztiak ondo egitea lortzen badu, 
jokatzen jarraituko du, bestela, pilota edo tortolosik hartzen ez 
badu, hurrengo jokalariaren txanda izango da. Zein estrategia 
erabiliko den pentsatzea garrantzitsua da. Izan ere, jokalari 
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bakoitzak zein alde jasoko duen erabaki beharko du. Tortolosa 
gehien jasotzen dituen jokalariak irabaziko du jokoa, eta 
denborarik bada berriro jokatuko dute. 

Jolasa zaildu nahi izanez gero hona hemen zenbait balizko 
aldaera: 

• Tortolosak binaka hartzea. 

• Tortolosak hartzean beste tortolosak ez ukitzea. 

• Esku bateko hatzekin zubitxo bat egitea eta tortolosak hartu 
aurretik zubitxotik pasatzea. 

• Tortolosak hartu eta tortolosari musu bat ematea. 

Jolasa erraztu nahi izanez gero, hona hemen beste zenbait 
aldaera: 

• Bote handia egiten duen pilota batekin jolastea. 

• Pilotak botea eman ondoren tortolosa hartzeko aukera 
ematea. 

• Tortolosei buelta emateko, nahi beste saiakera izatea, 
baina beti pilota airean hartu behar dela kontuan 
izanda. 

 

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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona 

hemen balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein 

jokorekin moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki 

sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 

proposatutako jokoak?”. 

Nahitaezko 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 

Euskal tradiziotik hartutako hainbat joko berreskuratu eta ezagutzea. 

Begi-eskuko koordinazioa garatzea. 

Oinarrizko trebetasunetan (jaurtiketak eta saltoak) trebatzen jarraitzea. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, harriak, kartoizko futbol zelaiak, txapak,hegalariak, tenis pilotak 
kartoizko kutxak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta hirugarren saio honetan egingo dutenaren 
azalpena emango die. 

 

 

 

 

2. jarduera Jaurtiketak 4 (punteria trebatzea) Denbora 5 min 

Binaka. Jarduera honetako helburua hegalariak kartoizko kaxa 
barruan sartzea da. Bikoteak hegalari eta kartoizko kaxa bana 
beharko dute. Kartoizko kaxak folio tamainako zuloa izango du 
goiko aldearen erdian, eta 30 cm-ko sakonera. Kaxa lurrean jarriko 
da eta kaxatik 3 metrora marra bat marraztuko da. 

Jokalarien artean zotz egingo dute jakiteko nork hasiko duen 
jaurtiketen txanda. Jaurtitzaileek txandaka hegalariak botako 
dituzte kaxa barrura. Hegalaria kaxa barruan sartzen duenak 
hasierako jaurtiketa marratik pauso 1 atzera egingo du, eta bertan 
beste marra bat marraztuko, ondoren, berriro bertatik jaurtiketa 
egiteko. 

 

 

3. jarduera Jaurtiketak 5 (toka-jokora hurbiltzea) Denbora 10 min 

Binaka. Jarduera honetako helburua da tenis-pilotak kartoizko 
kaxa barruan sartzea. Horretarako, irakasleak bikote bakoitzari 
tenis-pilota bana eta aurreko jardueran erabilitako kaxa bana 
banatuko die. Kaxa lurrean jarriko dute, horma baten kontra, eta 
irakasleak handik 4 metrora, kaxa parean, marra bat egingo du. 
Oraingo jarduera honetarako kaxa honela moldatu beharko dute: 
goialdeko eta aurrealdeko aurpegiak kendu egin beharko dituzte. 

Irakasleak ikasleei jaurtiketa nola egin behar duten esango die, eta 
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horretarako nola kokatu beharko duten: 

Pilota heltzeko erabiltzen den eskuaren kontrako aldeko oina 
aurreratuko du ikasleak. Era berean, pilota eusten duen eskua 
atzera eramango du, indarra hartu eta jaurtiketa egiteko –
penduloaren mugimendua egin beharko du besoak–. Aurreranzko 
mugimendu azkar bat egingo du ikasleak besoa luzatzeko, eta 
gerria eta sorbaldaren arteko altueran, besoa luzatuta dagoenean, 
pilota askatuko du. 

Saio honetako bigarren jardueran egin den bezala, kaxatik 3 
metrora, eta pare-parean, marra bat marraztuko du irakasleak, eta 
jaurtitzaileek pilota marraren gainetik bota beharko dute. Pilota 
kaxan  sartzea lortzen den bakoitzean, aurretik botea eman gabe, 
pauso bat atzera egingo du jaurtitzaileak, eta beste marra bat 
marraztuko du, hurrengo jaurtiketa marra horretatik egiteko. 
Horrela, etengabe arituko da jaurtilaria, kale egin arte. Txanda 
berriro egokitzen zaionean, marra horretatik ekingo dio jarduerari. 

Irakasleak esango du noiz bukatuko den jarduera. 

Behin jaurtiketak bukatu ostean, irakasleak eta ikasle guztiek 
batera jaurtiketa-jardueraren inguruko hausnarketa txiki bat egingo 
dute. Hona hemen balizko zenbait galdera: 

“Aurretik hegalariarekin egin dituzuen jaurtiketak eta tenis 
pilotarekin egindakoak berdinak al dira? Nola kokatu dituzue 
hankak? Nola eragiten du distantziak jaurtiketetan? Eta pisuak? 
Zergatik? Garrantzitsua al da gorputzaren jarrera?”. 

 

4. jarduera Txingoka Denbora 10 min 

Binaka. Jolas honen helburua da lurrean marrazturik dauden 
laukietara, txanda bakoitzean lauki batera, harri bat botatzea –
barrura, marratik irten barik– eta, ondoren, txingoka beste lauki 
guztietatik banan-banan pasatzea. Horrela, lauki guztietara harria 
bota eta txingoka ibilbide osoa egin arte. 

Bikote bakoitzak bere lekua hartuko du jolastokian, izan ere, joko 
honetarako hiru metroko luzerako eta bi metroko zabalerako jolas-
eremua behar da. Jolas honetan erabiliko den lurreko marrazkiak 
askotariko itxura izan dezake, eta lauki-kopurua eta itxura ere alda 
daiteke: sei laukikoa, hamar laukikoa, karakola-itxurakoa, eta abar. 
Dena dela, jarduera honetan, honako marrazki hau marraztuko 
dute ikasleek irakaslearen laguntzaz: 

Bederatzi laukiz osotutako gurutze bikoitza marraztuko dute 
lurrean, eta lauki bakoitzari batetik bederatzira bitarteko zenbaki 
bat egokituko zaio. Lehenengo, lauki bat marraztuko da lurrean, 
eta ikasleen oinaren neurrikoa baino azalera handiagoa izan behar 
du –oina ondo sartu ahal izateko–, eta barruan 1 zenbakia idatziko 
da. Gainaldean, bigarren laukia marraztuko da, eta barruan 2 
zenbakia idatziko. Berdin egingo da hirugarren laukiarekin ere. 
Ondoren bi lauki bata bestearen ondoan marraztuko dira –gurutze 
bikoitzaren lehen besoak– eta lauki bakoitzean zenbaki bat 
idatziko da; ezkerrekoan 4 eta eskuinekoan 5. Jarraian, bi laukien 
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gainaldean eta erdian, berriro lauki bakarra marraztuko da, eta 6. 
zenbakia idatziko barruan. Berriro lauki bikiak –gurutzearen 
bigarren beso parea– marraztuko dira, 7 eta 8 zenbakia izango 
dutenak. Azkenik, 9 zenbakia idatziko da azken lauki bakarrean –
Zerua ere deitzen zaio lauki horri– (ikus 6. eranskina). 

Jokalariek txandaka jokatuko dute. Lehenengo jokalariak harri bat 
hartuko du eskuartean, eta lehenengo laukitxora botako du. Harria 
laukitxo barruan gelditu behar da, eta ez du marrarik ukitu behar. 
Horrela bada, jokalaria, txingoka, lehenengo laukitxoaren gainetik 
pasako da, eta beste lauki guztiak, txingoka hauek ere, zapalduko 
eta pasatuko ditu, hurrenkeran-; eta buelta egingo du. Bigarren 
laukira heltzen denean, harria eskuekin hartuko du, baina airean 
duen hanka lurrean jarri gabe, eta 1. laukitxoaren gainetik salto 
eginez irtengo da gurutzetik. Lauki bikoitzetara heltzen denean, bi 
hankak jarri beharko ditu lauki banatan, adibidez, 4 eta 5 laukietan, 
hanka bana lauki bakoitzean, eta berdin 7 eta 8 laukietara heltzen 
denean ere. Beste lauki guztietan, esan bezala, txingoka sartu eta 
irten beharko du jokalariak. 

Bide guztia marrak zapaldu gabe eginez gero, jokalariak berriro 
harria botatzeko aukera izango du, baina oraingo honetan bigarren 
laukitxoan utzi beharko du harria, eta ibilbide bera modu berean 
egin beharko du. Horrela, hurrenkeran, lauki guztietara harria bota 
eta bederatzi laukitxoetan harria utzi eta ibilbidea egin arte. 

Jolasa behin eta berriro errepikatuko da laukitxo guztietan harria 
utzi arte. Laukitxo guztietatik pasatu ondoren, jokalaria Zeruan 
izeneko laukian jarriko da (9. laukian), gurutzeari bizkarra emanda, 
eta bizkar gainetik harria botako du. Harria lauki baten barruan 
erortzen bada, lauki horrek jokalariaren izena hartuko du, eta 
aurrerantzean, izen horrekin izendatuko da lauki hori. Gainera, 
beste jokalariek ezingo dute lauki hori zapaldu jabearen baimenik 
gabe. 

 

 

 

 

5. jarduera Txapatan 2: Futbol-txapa Denbora 20 min 

Aurretik, Arte Hezkuntzako orduan eta tutorearekin adostutako 
orduetan, neurri zehatzak izan behar dituen kartoizko futbol-zelai 
txikiak egingo dituzte ikasleek, jarduera honetan erabiltzeko 
modukoak. 

Binaka. Jokoaren helburua da ikasle bakoitzak nork bere txapekin 
garbantzuari (baloiari) kolpeak joaz beste ikaslearen atean gola 
sartzea. Bikote bakoitzak bere eremu-zatia hartuko du jolastokian, 
eta kartoiz egindako futbol-zelai bana izango du. Kartoizko futbol-
zelaiak 1,40 metroko luzera eta 0,80 zentimetroko zabalera izan 
behar du. Ez badaude kartoizko futbol zelairik guztientzat neurri 
bereko futbol-zelaia marraztuko da lurrean, zelai erdiko marra, 
ateko bi areak eta guzti. Ateak egiteko, esne-kaxa erdi bat erabiliko 
da. Ikus esteka (10. eranskina). 

Jokoan hasi aurretik arauak ezarriko dira, eta, ondoren, sakea nork 
egingo duen zotz egingo da. Honako hauek dira jokoaren 
oinarrizko arauak: 
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• Jokalari bakoitzak 7 txapa izango ditu (normalean, 11 txapa 
erabiltzen dira). 

• Jokoaren iraupena irakasleak ezarriko du. 

• Jokalari bakoitzak bi jaurtiketa izango ditu jarraian. 

• Txapak kokatu edo birkokatu behar direnean (jokoaren 
hasieran, faltetan, alboko sakeen ondoren, eta abarretan), 
jokalari bakoitzak nahi duen tokian berrezarriko ditu bere 
txapak, baina, gutxienez, aurkariaren txapetatik 4 
atzamarretara egon beharko dute txapa guztiek. 

• Erdiko sakea egiten denean, ezin da gola zuzenean sartu. 

• Ezin da norberaren zelai-erditik aurkariaren atera jaurtiketa 
zuzenik egin gola sartzeko asmoz. 

• Gola jaso duen taldeak ateko sakea egingo du, jokoari 
berriro ekiteko. 

• Garbantzua atera botatzeko asmoa dagoenean, beti eman 
behar zaio abisua aurkiari. Ez bada, abisurik ematen, falta 
adieraziko da. Beraz, derrigorra da “gola sartzeko 
jaurtiketa” ahoz goran esatea. 

• Aukera egongo da gola zuzenean sartzeko kornerreko 
sakeen bidez. 

• Txapa batek garbantzua jo aurretik aurkariaren txapa bat 
ukituko balu, falta adieraziko da. Berdin, aurkariaren 
txaparen gainean gelditzen bada. Falta horren ostean, 
sakea egiteko bi kolpe erabil daitezke nahi izanez gero. 

• Garbantzua txapa baten barruan geldituz gero, falta 
adieraziko da. 

• Faltak atera behar direnean, falta egin duen jokalariak 
berarem txapekin hezi bat sor dezake, gutxienez jaurtiketa-
tokitik 4 atzamarreko distantziara, edo gehiagora nahi 
izanez gero. 

• Arauak gehiago zorroztu nahi izanez gero, ikus honako 
Joko-arauak esteka 

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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona 
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hemen balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein 

jokorekin moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki 

sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 

proposatutako jokoak?”. 

Nahitaezko 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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4. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Euskal tradiziotik hartutako hainbat joko berreskuratzea eta ezagutzea. 

Begi-eskuko koordinazioa garatzea. 

Jaurtiketak pisu gutxiko materialarekin modu eraginkorrean egitea. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, zinta itsasgarria, txanponak, kanikak, pilota itsaskorrak, mahaiak, 
ituak, hegalariak, kartoizko kutxak, plastilinazko zuloa eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta laugarren saio honetan zer egingo duten 
azalduko die. 

 

 

 

 

2. jarduera Jaurtiketak 6 (igel-jokora hurbiltzea) Denbora 10 min 

Binaka. Jarduera honetako helburua da hegalariak kartoizko kaxa 
barruan sartzea. Bikote bakoitzak bost hegalari, mahai bat eta 
kartoizko kaxa bana beharko ditu. Kartoizko kaxa mahaiari itsatsita 
egongo da, eta folio tamainako zuloa eta 30 cm-ko sakonera 
izango du. Kaxa mahai gainean eta zuloa jokalariari begira duela 
kokatuko da, eta handik metro bat eta erdira marra bat marraztuko 
du irakasleak, kaxaren parean. 

Irakasleak ikasleei jaurtiketa nola egin behar duten esango die, eta 
horretarako nola kokatu beharko duten: 

Jokalariak zabalik eta parez pare izango ditu hankak, eta 
gorputzaren pisua bi hanketan banatuko du. Hankak apur bat 
tolestuko ditu, eta oreka mantentzeko, pisua oinetan jarriko du. 
Soin-enborra aurrerantz makurtuko du, eta hegalaria heltzeko 
erabiltzen duen eskua bi belaunen erdian eta parean jarriko du. 
Orduan, besoarekin aurreranzko mugimendu azkar bat eginez, 
besoa sorbalden altuerara heltzen denean, hegalaria askatuko du. 
Azkenean, besoa luzatuta eta kaxari begira geldituko da. Ondoren, 
beste bost hegalariak jaurtiko ditu, jarraian eta denborarik galdu 
gabe, mugimendu bera errepikatuz. 

 

 



SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                JOKOTRADIZIONALAK ETA HERRI-KIROLAK 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA                                                                                                      30 

 

 

Zein jokalarik jaurtiko duen lehenengo jakiteko zotz egingo dute 
jokalarien artean Jaurtitzaileek, txandaka botako dute eta txanda 
bakoitzean 5 hegalari botako dituzte kaxa barrura. Jokalari batek 
hegalari guztiak (bostak) kaxa barruan sartzen dituenean, 
hasierako jaurtiketa marratik pauso 1 atzera egingo du, eta bertan 
beste marra bat marraztuko du, eta bertatik jaurtiko ditu berriro 
bost hegalariak –kaxatik jaurtike-marrara arteko distantzia luzeena 
3 metro izango da–. 

Irakasleak esango du noiz bukatuko den jarduera. 

3. jarduera Jaurtiketak 7 (dardo-jokora hurbiltzea) Denbora 10 min 

Binaka. Jarduera honen helburua da pilota itsaskorrak jaurtitzea 
eta ituan itsastea, punteria erabiliz. Pilota jaurti eta ituaren 
erdigunetik ahalik eta hurbilen itsatsi behar dira pilotak. Ikasleek 
pilota guztiak itsasten dituztenean, pauso bat atzera egin beharko 
dute, eta bertatik berriro jaurti pilotak. Horretarako irakasleak 
ikasleei hiru pilota itsaskor, mahai bat eta itu bana emango die. 
Ikasleek itua mahai gainean kokatuko dute, eta, parean, metro eta 
erdira, marra bat marraztuko dute. Bertan kokatuko dira 
jaurtitzaileak lehenengo txandako jaurtiketak egiteko. 

Bestalde, irakasleak ikasleei jaurtiketa nola egin behar duten 
esango die, eta horretarako nola kokatu beharko duten: 

Ikasleek pilota itsaskorra esku batekin helduko dute, eta kontrako 
hanka aurrera botako dute. Adi, soin-enborra ez da aurreregi bota 
behar. Gorputzeko pisu gehiena aurreratuta dagoen hankaren 
gainean jarriko dute. Jaurtiketa egiteko momentuan, bi hankekin 
oreka ondo mantendu dute eta pilota eusten duen eskua begi 
parean jarriko. Hau da, jomugak eta pilotak lerrokatuta egon 
beharko dute begien parean. Jarraian, arnasa hartu eta eutsi, 
ukondotik besaurrea atzera bota, eta aurreranzko mugimendu 
azkar bat eginez pilota askatu beharko dute ikasleek. 

Hasieran, lehenengo marra gainean kokatuko dira ikasleak, eta 
bertatik botako dute pilota ituan sartzeko. Ituaren barruan jotzen 
duten bakoitzean, jokalariek puntuak lortuko dituzte. 

Irakasleak esango du noiz bukatuko den jarduera. 

Behin jaurtiketak bukatu ostean, irakasleak eta ikasle guztiek 
batera jaurtiketa-jardueren inguruko hausnarketa txiki bat egingo 
dute. Hona hemen balizko zenbait galdera: 

“Hegalariarekin eta tenis pilotekin berdin egin behar al dira 
jaurtiketak? Eskua zein altueratan zegoen pilota askatu 
duzuenean? Nola eragiten du distantziak jaurtiketetan? Eta 
pisuak? Zergatik? Garrantzitsua al da gorputzaren jarrera?”. 
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4. jarduera Kanikatan 2 Denbora 15 min 

Aurretik, Arte Hezkuntzako orduan eta tutorearekin adostutako 
orduetan, neurri zehatzak izan behar dituen plastilinazko egitura 
zuloduna (10 cm-ko zuloa) sortu beharko dute ikasleek, jarduera 
honetan erabiltzeko modukoa (ikus 6. eranskina). 

Launaka. Laukote bakoitzak jolastokiko eremu bat hartuko du 
jokoa jokatzeko. Lurrean plastilinaz egindako egitura zuloduna 
zuloa jarriko dute. Jokoaren helburua da nork bere kanikarekin 
besteen kanika jotzea eta zulora sartzea, kanika hori eskuratzeko,  
baina beste jokalariren baten kanika jo beharko dute aurretik. 

Jokoan hasteko, zulotik lau edo bost metrora marra bat marraztuko 
dute jokalariek, eta jokoa nork hasiko duen jakiteko lehenengo 
jaurtiketa honela egingo dute: 

Kanika zuloan sartzen duen kanikaren jabeak hasiko du jokoa, eta 
inork sartzen ez badu, hurbilen gelditzen den kanikaren jabeak. 
Aldiz, zuloan bi jokalarik edo gehiagok sartzen badute kanika 
lehenengo jaurtiketan, orduan, berriro botako dituzte kanikak 
hurrenkera zehaztu arte. 

Jokoa hasteko, jokalariek kanika bat nahi duten tokira botako dute. 
Ondoren, txandaka jokatzen hasiko dira, eta nork bere kanika 
zuloan sartzen saiatuko dira, baina, esan bezala, beste jokalariren 
baten kanika jo beharko dute aurretik. Dena dela, jokoak baditu 
honako baldintza hauek ere: 

 

• Beste jokalari baten kanika jotzen denean, Tiko edo Kroxke 
egitea deitzen zaio. 

• Tiko egiten bada eta norberaren kanika zulora sartzen 
bada, kanika biak eskuratuko ditu jaurtitzaileak. 

• Nork bere kanika zuloan sartu aurretik nahi beste Tiko egin 
daitezke. Tiko-ak egin ostean, nork bere kanika zulora 
sartuko balu, orduan, jotako kanika guztiak eskuratuko ditu. 

• Tiko egin, baina norbere kanika zulora sartuko ez balu, 
beste jokalariek aukera izango dute, norberaren kanikari 
Tiko egiteko. 

• Jaurtitako kanika zulora zuzenean sartzen bada, txanda 
berri bat lortuko du jokalariak, baina ez du beste kanikarik 
lortuko. 

• Jaurtiketan ez bada ez Tiko-rik egiten ez norberaren kanika 
zuloan sartzen, orduan hurrengo jokalariaren txanda izango 
da. 

• Jokalari batek beste jokalari baten kanika jo eta kanika hori 
zuloan sartzen denean, bi kanika horien jabeek izango dute 
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aukera kanika eskuratzeko, eta norgehiagoka horretan 
parte hartzeko honela jokatu beharko dute bi jokalariek. 
Jaurtitzaileak “ateratzea” oihukatuko du zuloko kanika 
eskuratu nahi badu, eta, aldiz, zulora sartutako kanikaren 
jabeak “hirutik bat”. Bietatik lehenengo egiten duenak oihu 
eskuratuko du zuloko kanika. 

5. jarduera “Lauko edo pultsua” Denbora 15 min 

Launaka. Joko honen helburua da jokalariek lurrean marraztuta 

dauden laukien barrura txanponak botatzea, barruan uztea, eta 

ahalik eta puntu gehien lortzea. 

Jokoa hasi aurretik irakasleak errugbiko ate baten irudia 

marraztuko du lurrean (ikus 6. eranskina). Ateak 1,50 metro zabal 

eta 2 metro luze izango ditu. Ate horren langari hasiera-marra 

deituko zaio. Marra horren parean, metro batera, bigarren marra 

bat marraztuko da. 

Jokalariak bigarren marra horren gainean kokatuko dira. Hasiera-

marraren gainean, berriz, hiru lauki marraztuko dira modu honetan: 

Laukiak bata bestearen gainean eta hasiera-marraren erdian 

kokatuko dira, eta bata bestea baino txikiagoa izango da –dorre 

baten itxura izango du–. Hain zuzen, lehenengo laukiak 50 cm-ko 

aldeak izango ditu, bigarrenak, 25 cm-koak, eta hirugarrenak, 

gorengoak, 12 cm-ko aldeak (Ikus 6. eranskina). 

Jokalariak dagokien marran jarriko dira eta zotz egingo dute 

erabakitzeko txanponak zeinek botako dituen lehenengo. 

Puntuak kalkulatzeko, jaurtitako tanponak non erori diren hartu 

behar da kontuan: 

• Hasiera-marra ukitzen duten txanponek puntu 1 lortuko 

dute. 

• Hasiera-marra gainean gelditzen diren txanponek 2 puntu. 

• Lehenengo lauki handiaren barruan erortzen diren 

txanponek 5 puntu. 

• Gain aldeko lauki ertainaren barruan erortzen direnek 10 

puntu 

• Lauki txikiaren barruan erortzen direnek 15 puntu. 

• Txanpona alboko marretatik kanpo irtenez gero “Morro” 

esaten zaio jaurtiketari, eta ez du punturik balio. 

• Txanpona laukiaren barrualdean jausten bada, baina marra 

ukitzen badu, ez du balio punturik. 
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• Hasierako jaurtiketan, marra gainean txanponik ez badago, 

hurbilenari emango zaio puntua. 

• Izan kontuan, marra gainean edo lauki barruan txanpon bat 

baino gehiago egon daitekeela. 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 5 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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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5. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Jaurtiketak doitasunez eta era koordinatuan egitea. 

Joko tradizionaletan bat baten aurkako jokoan lehiakorra izatea. 

Ikasleak jokoekiko duen aurre ezagupena balioestea. 

Non Jolastokia 

Materiala 

Igela eta metalezko fitxak, toka-kaxa (burdin zati bat kaxa baten barruan) eta 
metalezko fitxak, pilota itsaskorrak, mahaia, itua, intxaurrak, urra, ezkurrak, 
klariona, koebaluazio-orria (4. eranskina), arkatzak, eta autoebaluazio-orria (3. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta bosgarren saio honetan zer egingo duten 
azalduko die, landuko diren jokoak zein izango diren esango die 
irakasleak eta koebaluazio-orria nola bete. Baita joko horiekin 
zer nolako zirkuitua prestatuko duten ere. 

 

 

 

 

2. jarduera Zirkuitua Denbora 40 min 

Launaka. Zelaia lau esparrutan banatuko da, eta esparru 

bakoitzean joko bat jokatuko dute ikasleek. Esparru bakoitza 

moldatu egin beharko da dagokion jokoaren ezaugarrien eta 

materialen arabera. 

Zirkuituaren norabidea eta denbora irakasleak zehaztuko ditu; bai 

jarduera osoaren denbora, bai joko bakoitzarena. Beraz, hori 

horrela, zirkuitu guztietan bezala, irakasleak agindua ematen 

duenean, batetik bestera pasatuko dira ikasleak. 

Ikasleetako bik koebaluazio-orria betetzen duten bitartean, beste bi 

jokalariak bat baten kontrako lehian arituko dira. Tarteka, 

irakasleak taldekideen arteko rolak aldatzeko eskatuko du, beraz, 

koebaluazio-orria bete dutenak jokalari bihurtuko dira, eta 

jokalariak izan direnek koebaluazio-orria beteko dute. 

Esparru bakoitza honela egongo da banatuta: 
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1. Esparrua. Igel-jokoa 

 

Igel-jokoan, mahai gain batean kokatutako metalezko igela eta 

burdinazko fitxak erabiltzen dira jokoan egiteko (mahaia metro bat 

altu izaten da, gutxi gorabehera). Ezin bada horrelako baliabiderik 

lortu, funtzio bera beteko duen bestelako material edo egitura 

erabili daiteke. 

Jokalari bakoitzak burdinazko zortzi fitxa izango ditu, eta ahalik eta 

fitxa gehien igelaren ahotik sartzen saiatu beharko du, parean jarri 

eta igeletik hainbat metrora dagoen jaurtiketa-marratik. Distantzia 

hori irakasleak egokituko du ikasleen adin eta ezaugarrien arabera 

–normalean, txapelketetan igelaren eta jokalariaren artean dagoen 

gehienezko distantzia 3 metro eta erdikoa izaten da–. Fitxa gehien 

sartzen dituen jokalariak irabaziko du jokoa. 

 

2. Esparrua. Toka-jokoa                                   

 

Toka-jokoak badu nolabaiteko antzekotasuna igel-jokoarekin. Kaxa 

baten barruan kokatutako 3 cm zabal den burdin zati bati 

burdinazko fitxa batekin jotzean datza jokoa. Joko honetan ere, 

jokalaria kaxatik zenbait metrora egongo da, eta irakasleak 

ezarriko du distantzia hori, ikasleen adinaren eta ezaugarrien 

arabera –normalean, txapelketetan erabiltzen den gehienezko 

distantzia 11 metrokoa izaten da–. Behin distantzia zehaztutakoan, 

jokalariak eskuan izango dituen 8 fitxekin burdin zatia jo beharko 

du. Fitxekin burdina jotzen den bakoitzean, jokalariak puntu bat 

lortuko du; baina, adi, fitxak ezin du boterik eman burdin zatia ukitu 

aurretik –araututako burdinazko fitxek txanpon itxura, 250 gramo 

eta 6 zentimetroko diametroa izaten dute–.  

Ezin bada benetako toka-kaxarik lortu, irakasleak bestelako 

material antzekoekin ordezka ditzake toka-kaxak. Kutxaren 

neurriak, gutxi gorabehera, honako hauek dira: 60 cm zabal, 60 cm 

luze eta 60 cm altu. Era berean, burdinazko fitxarik lortu ezean 

txanpon zaharrak ere erabili daitezke. 

 

3. Esparrua. Dardo-jokoa                                            

 

Joko honen helburua da pilota itsaskorrak jaurtitzea eta horman 
dagoen ituan itsastea, punteria erabiliz, ahalik eta puntu gehien 
lortzeko. 

Irakasleak itua mahai gainean kokatuko du, eta, parean, 2 metrora 
marra bat marraztuko du. Itua, normalean, hainbat tamainako 
biribilez osatua egoten da, biribil txikiak handiago baten barruan 
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sartuta. Ituaren erdigunetik zenbat eta hurbilago itsatsi pilota, 
orduan eta puntu gehiago lortuko ditu jaurtitzaileak. 

Ikasleak marran kokatuko dira, eta bertatik pilotak ituan itsasten 
saiatuko dira. Puntu gehien lortzen duen jokalariak irabaziko du 
jokoa. 

 

4. Esparrua. Intxaur-jokoa 

 

Intxaur batekin eta punteria erabilita beste fruitu batzuk jotzean 

datza jokoak. Horretarako, irakasleak esparru honetako espazioa 

marraztuta utziko du, honela: bi marra marraztuko ditu, bata 

bestearen parean eta 5 metroko tarteak egon beharko du marra 

batetik bestera. Marra horietako baten gainean, sei intxaur, hur bat 

eta bi ezkur jarriko ditu irakasleak, eta bestean jaurtitzailea egongo 

da. Izan kontuan, irakasleak zailtasun maila ezarri dezakeela, 

fruituen kokapenaren arabera; alegia, hurra ezkurren tartean 

jartzen bada, zailtasun maila areagotu egingo da, aldiz, ezkurrak 

alboetan edo hurrarengandik urrun jarriz gero, erraztu. 

Jaurtitzaileak intxaur bat izango du eskuartean, eta parean 

dituen intxaurrak jo eta haiek lortzea da izango du helburu; 

intxaur gehien lortzen duen jokalariak irabaziko du jokoa –

intxaur bat puntu bat–. Aldiz intxaurra beharrean hurra jotzen 

bada, orduan, zuzenean, sei puntu lortuko ditu jokalariak. 

Aldiz, ezkur bat jotzen badu, puntu bat galduko du jaurtitzaile 

horrek. Intxaurrei jota puntu gehien lortzen dituen jokalariak 

irabaziko du jokoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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6. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Hainbat herri-kirol ezagutzea eta praktikatzea. 

Herri-kiroletan erabili behar den gorputz-jarreraren kontzientzia hartzea. 

Txinga eramateko behar den gaitasun fisikoa lantzea: indarra. 

Txingen pisuaren kontzientzia hartu eta nola eraman behar diren praktikan jartzea. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, konoak, baloi medizinalak, txingak edo plastikozko ur-botilak eta 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko die ikasleei 
aurreko saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer 
landuko duten eta saioaren helburua zein den azalduko die. 
Irakasleak herri-kiroletan, indarraldietan bereziki, gorputz-jarrera 
egokia zein garrantzitsua den azalduko die ikasleei (bizkar-hezurra 
zuzen mantentzea, indarraldiak neurtzea minik ez hartzeko; 
kolpeak saihestea; eta abar). 

 

 

 

2. jarduera Beroketa-jarduera orokorra Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Jolasean hasi aurretik, ikasleek korrika 
egingo dute lau bat minutuz, intentsitate baxuan. Ondoren, berriz, 
besoetako eta hanketako artikulazioak mugituko dituzte, 
etengabean. Irakasleak adieraziko du jarduera noiz bukatu. 

 

 

 

 

 

3. jarduera Harrapaketan baloiarekin (beroketa) Denbora 5 min 

Launaka. Jolasean hasi aurretik, ikasle guztiak jolas-eremuan 
sakabanatuko dira. Lau ikasle izango dira harrapatzaileak, eta 
baloi medizinal bana izango dute esku artean. Beste ikasle guztiak 
berriz iheslariak izango dira. 
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Harrapatzaileak bi eskuekin helduko dio baloiari, eta iheslarien 
atzetik abiatuko da haiek harrapatzeko, eta horretarako, 
baloiarekin ukitu beharko dute iheslaria. Harrapatzaile batek 
iheslari bat ukitzen duen bakoitzean, rolak aldatuko dira; hau da, 
harrapatzailea iheslari bihurtuko da, eta ukitutako iheslaria 
harrapatzaile. 

4. jarduera Baloia eramaten Denbora 10 min 

Bosnaka. Irakasleak, lurrean, zelaiaren zabalerako marra zuzen 
bat marraztuko du, jolastokiaren alde batean. Talde bereko 
ikasleak ilaran jarriko dira, eta ilarako lehenengo ikaslea marraren 
atzean kokatuko da. Talde batetik bestera 2 metroko tartea egongo 
da. 

Jolastokiaren beste aldean, 30 metrora, talde bakoitzaren parean, 
kono bana ezarriko du. Ondoren, irakasleak 5 edo 3 kiloko baloi 
medizinal bana emango die taldeko lehenengo ikasleei. 

Agindua emandakoan, talde bakoitzeko lehen ikasleak baloia 
atzekoari emango dio, eskutik eskura, eta baloia buru gainetik 
pasatuz; eta atzekoak bere atzekoari, horrela, hurrenkeran eta 
etengabe, ilarako azkeneko ikasleak jaso arte. Baloia azkeneneko 
ikasleak jasotzen duenean,  ahalik eta arinen, ilarako lehenengo 
ikaslearen aurrean kokatuko da, eta berriro lehen egindako 
prozesu bera errepikatuko du: lehen ikasleak baloia atzekoari 
emango dio, eskutik eskura, eta baloia buru gainetik pasatuz, eta 
atzekoak bere atzekoari, horrela, hurrenkeran eta etengabe, 
ilarako azkeneko ikasleak jaso arte. 

Konora heltzen den lehenengo taldeak irabaziko du jokoa. 

• Hona hemen joko honen zenbait aldaera: 

• Baloia hanka azpitik eskutik eskura ematea. 

• Baloia eskumako aldetik bakarrik ematea. 

• Baloia ezkerreko aldetik ematea. 

• Baloia eskumako aldetik hartu eta ezkerreko aldetik 
ematea. 

Oharra: baloia eskuetatik eroriz gero, talde osoa berriro hasiera-
marrara itzuli beharko da. 

 

 

 

5. jarduera Errelebo-lasterketa Denbora 10 min 

Lau taldetan. Aurreko jarduerako jolas-eremu eta egitura bertsua 
erabiliko da. Hau da, irakasleak, lurrean, zelaiaren zabalerako 
hasiera-marra zuzen bat marraztuko du, jolastokiaren alde batean. 
Talde bereko ikasleak ilaran jarriko dira, eta ilarako lehenengo 
ikaslea marraren atzean kokatuko da. Talde batetik bestera 2 
metroko tartea egongo da. Jolastokiaren beste aldean, hondoko 
marra bat marraztuko du irakasleak, 28 metrora. Ondoren, 
irakasleak 5 edo 3 kiloko baloi medizinal bana emango die taldeko 
lehenengo ikasleei. 
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Irakasleak txilibitua joko du jokoari hasiera emateko. Momentu 
horretan, ilara bakoitzeko lehen ikaslea baloia esku artean hartu 
eta, ahalik eta azkarren, hondoko marrarantz abiatuko da. 
Hondoko marrara iritsitakoan oinarekin marra zapalduko du. 
Jarraian, berriro, ahalik eta azkarren, hasiera-marrara itzuliko da, 
eta hura ere zapaldu beharko du. Bertan, ilarako hurrengo 
ikasleari, hau da, bigarren zegoen ikasleari, baloia eskura emango 
dio, eta bueltan etorri den ikaslea ilararen bukaeran jarriko da. 
Baloia jaso duen ikasleak, aurrekoak egindako ariketa errepikatuko 
du; horrela, etengabe, taldeko partaide guztiek ariketa egin arte. 
Izan kontuan ezin dela baloia hurrengo ikasleari pasatu marra 
zapaldu aurretik. 

Taldeko partaide guztiek ariketa egin dutenean, bukatuko da 
errelebo-lasterketa, eta talderik azkarrenak irabaziko du lasterketa. 

• Hona hemen joko honen zenbait aldaera: Baloia tripan 
itsatsita eramatea. 

• Baloia bizkarrean eramatea. 

• Baloia besoa luzaturik dutela eramatea. 

Aurrerantz joan beharrean atzeraka joatea. 

6. jarduera Txinga-jokoa (azalpena) Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak irakaslearen inguruan eseriko 

dira, eta irakasleak Txingak nola eraman azalduko die ikasleei, 

baita araudiak zer esaten duen ere. Honako arau hauen azalpenak 

emango ditu: 

• Txingek ezin dute lurra ukitu. 

• Ezin dira eskuak askatu txingak hobeto heltzeko. 

• Lasterketa-garaian, ikasleek hasiera- eta bukaera-marra 

zapaldu behar dute. 

• Iltzea edo plaza zer den azalduko du irakasleak eta hura 

mugatuko (joaneko ibilbidea egitean 1 eta joan-etorria 

egitean 2). 

• Zelaiaren neurria 28 metrokoa izango da. Ibilbide osoa 

egiteari “iltzea egin” edo “plaza egin” esaten zaiola 

azalduko du irakaslek. 

 

 

7. jarduera Txinga-jokoa Denbora 10 min 

Binaka. Jokoaren helburua da jokalariak ahalik eta iltze gehien 

egitea txingak eskuetan eramaten dituen bitartean. Horretarako, 

irakasleak bi marra paralelo marraztuko ditu, eta marra batetik 

bestera 28 metroko distantzia egongo da. 

Jokalarietako bat txinga eramango duena izango da eta bestea 

epailea. Irakasleak “prest” esaten duenean, jokalaria, txingak 
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eskuetan hartuta, hasiera-marra horren gainean kokatuko da, eta 

epailea jokalariaren ondoan. Orduan, irakasleak “aurrera” esaten 

duenean, biak, jokalaria eta epailea batera, martxan hasiko dira. 

Epaileak arauak errespetatzen direla bermatu beharko du batetik, 

eta jokalariak zenbat iltze egiten dituen kontatuko du bestetik. 

Jokalariak txingak lurrean uzten dituenean, zenbat iltze egin dituen 

adieraziko dio epaileak irakasleari, eta horrek apuntatu egin du 

emaitza. 

Ondoren, rolak aldatu egingo dira, hau da, epailea izan denak 

txingak eramango ditu, eta txingak eraman dituena epaile 

bihurtuko da. 

Jokalari guztiek txinga-lasterketa egin ostean, iltze gehien egin 

dituen jokalariak irabaziko du jokoa. 

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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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7. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Hainbat herri-kirol ezagutzea eta praktikatzea. 

Herri-kiroletan erabili behar den gorputz-jarreraren kontzientzia hartzea. 

Lokotxak biltzen jarduteko behar den gaitasun fisikoak lantzea: erresistentzia, 

azkartasuna eta begi-eskuko koordinazioa. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, uztaiak, konoak, lokotxak (makil txikiak edota kartoizko kaxak), 
otzarak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

 

2. jarduera Beroketa. Zapitxora, lokotx batekin Denbora 10 min 

Jolasean hasi aurretik, aurreko saioko 2. jardueran bezala, talde 
osoak beroketa-jarduerak egingo ditu. 

Bi taldetan. Bi aurkariren arteko lehian, zelai erdian dagoen lokotxa 
(zapia beharrean) aurkariak baino aurretik lortzea da jolasaren 
helburua, baina harrapatuak izan gabe. Horretarako, saskibaloi-
zelai bat edo neurri bereko espazioa beharko da. Irakaslea epailea 
izango da, eta bere lana jokoaren jarduna zaintzeaz gain, 
zenbakiak esatea izango da. Epailea saskibaloi-zelaiaren erdiko 
marran kokatuko da, eta beste bi taldeak zelaiaren bi muturretako 
marren atzealdean, talde bakoitza marra baten atzean. 

Taldekideek haien artean zenbakiak banatuko dituzte; taldekide 
beste zenbaki. Adibidez, bost jokalari badaude, 1etik 5era arteko 
zenbakiak banatuko dituzte, jokalari bakoitzari bana egokituko 
zaio. Zenbaki banaketa isilpean egingo da, aurkariek entzun ez 
dezaten.Jolasari hasiera emateko epaileak zenbaki bat esango du, 
ozen. Orduan, talde bakoitzean zenbaki hori duen jokalaria lokotxa 
hartzera korrika abiatuko da. Lokotxa hartzeko orduan ezin da 
aurkariaren zelai-erdira pasatu, eta lokotxa lehenengo hartzen 
duenak segituan egin beharko du ihes, harrapatua izan ez dadin. 
Beren taldekideak dauden marrara lokotxarekin eta harrapatua 
izan gabe heltzen den jokalariak irabaziko du, eta beste taldeko 
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jokalaria kanporatua izango da. Beste taldeko jokalari guztiak 
kanporatzen dituen taldeak irabaziko du jokoa. 

Badira zenbait aldaera ere, honako hauek, esaterako: inor ez 
kanporatzea; bizitzak banatzea; galtzen duen jokalaria taldez 
aldatzea; kanporatuak diren jokalariak epailearen ondoan jartzea, 
puntuen ordez taldekideak libratu ahal izateko; eta abar. 

3. jarduera Lokotx lapurretan Denbora 15 min 

Launaka. Joko honen helburua da zelai erdian pilatuta dauden 
lokotxetako hiru hartzea, eta nork bere uztaian pilatzea beste 
aurkariak baino lehenago. 

Horretarako, lurrean, 3 metroko lau alde dituen lauki bat 
marraztuko du irakasleak, eta erpin bakoitzean uztai bana jarriko. 
Gainera, laukiaren erdi-erdian, beste uztai bat jarriko du, eta 
barruan 10 lokotx. Jokalariak erpinetako uztai banatan kokatuko 
dira. 

Irakasleak seinalea ematen duenean, jokalariak lokotxak hartu eta 
nork bere uztaira eraman beharko ditu, banan-banan (joan-etorri 
bakoitzean lokotx bat). Behin lau jokalarietako batek bere uztaian 3 
lokotx biltzea lortzen duenean, jokoa irabaziko du. 

Hala ere, joko honek baditu kontuan hartu beharreko zenbait 
oinarrizko arau. Honako hauek hain zuzen: 

• Jokalari bakoitzak lokotx bakarra eraman dezake joan-etorri 
bakoitzean. 

• Erdiko uztaitik edo beste jokalarien uztaietatik har daitezke 
lokotxak. 

Jokalariek ezin dute beren lokotxak babestu ezta aurkariei bidea 
oztopatu ere. 

 

 

 

4. jarduera Lokotx-biltzea (azalpena) Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak aurretik lokotxak prestatuko ditu, 

eta lokotx-biltzea nola egingo den eta arauak zeintzuk diren 

azalduko du. Hona hemen azaldu beharreko oinarrizko arauak: 

a. Lokotxak banan-banan batu behar dira. 

b. Ezin dira ukitu aurkarien lokotxak. 

c.  Jokalariak otzara barruan sartu behar du eskuetan 

daraman lokotxa, ez badu sartzen, ezin da beste baten 

bila joan eramandako hura otzaran sartu arte. 

d. Lokotxen arteko distantzia metro 1 eta 25 cm-koa izango 

da. 
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5. jarduera Lokotx-biltzea Denbora 15 min 

Lau taldetan. Irakasleak bildu behar diren lokotx-kopurua 
zehaztuko du, eta horretarako jolas-eremuan hasiera-marra bat 
marraztuko du. Bertan lau otzara jarriko dira, bata bestearen 
ondoan, baina 2 metroko distantziak egon behar du haien artean. 
Irakasleak otzaren aurre aldean 6 lokotx jarriko ditu ilaran, baina 
batetik bestera 1 metro eta 25 zentimetroko tartea utziko du –
klarionaz marra txikiak egingo ditu lokotxen azpian–. 

Jokoan hasi aurretik, lau taldeak hasiera-marraren atzean jarriko 
dira, bakoitza bere otzararen atze aldean, ilaran. Irakasleak 
txilibitua joko du jolasari hasiera emateko, eta momentu horretan, 
ilara bakoitzeko lehen jokalaria, ahalik eta azkarren, lokotx bat 
hartzera abiatuko da –jokalariak aukeratuko du zein lokotx hartu–. 
Jarraian, berriro, ahalik eta azkarren, hasiera-marrara itzuliko da, 
otzara dagoen tokira, eta lokotxa otzara barruan sartuko du. 
Orduan, ilarako bigarren jokalaria aterako da, eta aurrekoak 
egindako ariketa errepikatuko du; bueltan etorri den jokalaria 
ilararen bukaeran jarriko da. Horrela, etengabe, lokotx guztiak bildu 
arte. 

Lokotx guztiak lehenengo biltzen dituen taldeak irabaziko du jokoa. 

Hona hemen joko honen zenbait aldaera: 

• Lokotx guztiak ibilbidearen amaieran nahastuta utzi, eta 
errelebo eran jaso. 

• Lokotx guztiak ibilbidearen amaieran nahastuta utzi, baina 
jokalari guztiak batera aterako dira lokotx bila, eta bakoitzak 
bakarra ekarriko du bueltan. 

• Kolore desberdineko lokotxak erabili, eta lokotx guztiak 
ibilbidearen amaieran nahastuta utzi.Talde bakoitzak 
koloreko bereko lokotxak bakarrik batuko ditu. 

• Kolore desberdineko lokotxak erabili, eta lokotx guztiak 
ibilbidearen amaieran nahastuta utzi. Oraingoan, kolore 
bakoitzak puntuazio desberdina izango du, baina jokalariek 
ez dute jakingo kolore bakoitzak zenbat puntu balioko 
dituen. 

• Erreleboka, honako modu honetan. Lehenengo jokalariak 
lokotx guztiak bilduko ditu, eta bigarren jokalariak lokotx 
guztiak hasierako tokian jarriko. Ondoren, hirugarren 
jokalariak erreleboa hartu eta berriro denak otzarara 
ekarriko ditu, eta hurrengoak hasierako tokian jarri. Horrela 
jokalari guztiek, hurrenkeran, lasterketa egin arte. 

• Oharra. Jokalariak erreleboka ari direnean, lokotxa batu 
duen jokalariak hura otzaran sartu arte, hurrengo jokalariak 
ezingo du lokotx bila irten. Ezta jokalari batek lokotxa 
lurrean jarri behar duenean, lokotxa jarri eta hasiera-
marrara bueltatu eta hurrengo jokalariari bostekoa eman 
arte ere. 
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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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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8. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Ohiko hainbat herri-kirol ezagutzea eta praktikatzea. 

Herri-kiroletan erabili behar den gorputz-jarreraren kontzientzia hartzea. 

Sokatiran jarduteko behar den gaitasun fisikoak lantzea: indarra. 

Sokatiran jarduteko behar den teknika lantzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Klarionak, sokak, zapiak, konoak, horma-barrak eta autoebaluazio-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

 

2. jarduera Beroketa. Zuriak eta Beltzak Denbora 10 min 

Jolasean hasi aurretik, 6 saioko 2. jardueran bezala, talde osoak 
beroketa-jarduerak egingo ditu. 

Binaka. Harrapaketa-jolasean oinarritutako jarduera da honako 
hau. Saskibaloi-zelaiaren neurriak dituen eremu osoa erabiliko da 
jolas honetarako. Zelaiaren erdiko marran kokatuko dira ikasleak, 
binaka, bizkarra bizkarraren kontra. Ikasleen erdia Zuriak izango 
dira, eta beste erdia Beltzak. Zuri guztiak zelai-erdi berean jarriko 
dira, eta Beltzak beste zelai-erdian, eta bien tartean zelaiaren 
erdiko marra egongo da. Irakasleak “zuria” hitza esaten duenean, 
Zuriak beren zelai-erdiko hondoko marraraino ahalik eta azkarren 
heltzen ahaleginduko dira. Bitartean, Beltzak euren bikotekidea 
harrapatzen saiatuko dira, haien aldeko hondoko marrara heldu 
aurretik. Aitzitik, irakasleak “beltza” hitza esaten duenean, Zuriek 
harrapatu beharko dituzte Beltzak, eta Beltzek euren zelai-erdiko 
hondoko marraraino ihes egiten saiatuko dira, harrapatuak izan 
gabe. 

Ondoren, berriro zelaiaren erdiko marrara bueltatuko dira ikasle 
guztiak, eta hasieratik hasiko dute jokoa. Adi, jokoa hasten den 
bakoitzean, irakasleak bikoteak aldatzeko eskatuko du. 
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Badira zenbait aldaera ere, izan ere, ikasleek askotariko jarrerak 
izan ditzakete erdiko marran jartzen direnean, esaterako: zutik, 
belauniko, ahoz gora, ahuspez, baina aurrez aurre. Irakasleak nahi 
beste aldaera egin ditzake jarduera berean. 

3. jarduera Lauki bihurria Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak eskutik hartuta lauki bat sortuko dute, eta 
bakoitzak bere atzealdean dagoen konoa ukitzea da jokoaren 
helburua. Horretarako, irakasleak launa kono emango dizkio talde 
bakoitzari, eta lauki bakar bat marraztuko du lurrean. Ikasleek 
elkarri eskuak eman, eta tira egingo dute bakoitzak atzealdean 
duen konoa ukitzeko. Irakasleak seinalea ematen duenean, 
ikasleak tira egiten hasiko dira. Konoa lehenengo ukitzen duen 
ikasleak irabaziko du jokoa. Horrela jardungo dute, behin eta 
berriro, irakasleak jokoa bukatutzat eman arte. 

Jokaldien artean, irakasleak ikasleen ezaugarriak erreparatuko ditu 
eta,jokalarien arteko oreka bermatzeko, tarteka, taldeak aldatuko 
ditu. Baita tiraldien iraupena ere. 

Hona hemen joko honen balizko aldaera bat: 

Launaka.Irakasleak lau kono eta bi soka emango dizkie taldeari. 
Ikasleek soken bi muturrak lotuko dituzte, soka bakarra lortuz. 

Sokari bi eskuekin helduko diote, eta lauki bat sortuko dute, soka 
tenkatuz. Horrela, ikasleek norberaren atzealderantz tira egingo 
dute, eta euren atzealdean dagoen konoa botatzen saiatuko dira. 
Konoa botatzen duen ikasleak irabaziko du jokoa. Izan kontuan, 
ezin direla eskuak nahita askatu. 

 

 

4. jarduera Sokatiran trebatzen (azalpena) Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Sokatiran nola egin azalduko du irakasleak, 

baita araudiak zer esaten duen ere. Horretaz gainera, “Jaso”, 

“eutsi” edo “tenka” eta “tira” hitzen esanahia azalduko du. Hitz 

bakoitzak sokatiran egin beharreko pauso bat adierazten du. Hona 

hemen hitzon adierak: 

• Jaso. Soka hartu eta eskumako hankaren gainean jarri. 

• Eutsi edo tenka. Soka esku biekin ondo heldu, hanka 

paretik gerriaren altuerara ekarri eta, gorputzaren gainean, 

atzealderantz, etzan, bizkarra ahalik eta zuzenen 

mantenduta. Horrela, soka galtzarbean geldituko da, eta 

sokan pilatuko da gorputzaren pisurik handiena, baina ez 

da tira egingo. 

• Tira. Sokatik tira egin eta hankekin balantza egin,  pisua 

hanka batetik bestera pasatuz eta gorputzaren oreka 

mantenduz. Gainera, indarrik handiena soka eusten duten 

esku biekin egingo da. 
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5. jarduera Sokatiran (ariketak) Denbora 15 min 

Banaka. Ikasleek soka txiki bat hartuko dute, sokaren punta bat 
horma-barretan lotuko dute, eta sokaren zatirik luzeena esku 
biekin helduko. Jarraian, irakasleak azalduko die ikasleei zein 
ariketa egingo diren eta zertarako diren ariketok: 

• Ikasleek soka esku biekin ondo helduko dute, eta hankak 
parez pare eta banatuta jarriko dituzte. Ondoren, gorputza 
atzerantz bota eta etzan egingo dira —bizkar hezurra 
zuzen mantenduta—. 

• Ikasleak lurrean etzango dira, eta hankak belaunetatik 
tolestuko dituzte. Soka esku biekin helduko dute, eta oinak 
mugitu barik eta gorputza tinko dutela, zutik jartzen 
saiatuko dira. Horretarako, eskuekin sokan aurrera egin 
beharko dute, guztiz zutitu arte. Jarraian, kontrako 
prozesua egingo dute, hasierako posiziora itzuli arte. 

• Ikasleek tira egitean behar den jarrera jarriko dute, eta 
aurrera eta atzera mugituko dira, pauso txikiak emanez eta 
oreka mantenduz. 

• Ikasleak tira egitean behar den jarrera jarriko dute, eta 
jarrera horretan kulunkatu egingo dira, eskumarantz eta 
ezkerrerantz. 

• Ikasleek sokatiran egin beharreko hiru pausoak 
errepikatuko dituzte. Horretarako, irakasleak hurrenkeran 
hiru pausoen izenak ozen esango ditu, etengabean, ariketa 
amaitutzat eman arte. 

 

 

6. jarduera Sokatiran Denbora 10 min 

Binaka. Jokoaren helburua da ikasleek tiraldi bakoitzean, sokaren 

erdiko puntuan lotuta dagoen zapia, norberaren zelaiaren aldera 

eramatea. Alegia, zapia norbere zelaia mugatzen duen marraraino 

eramatea eta hura gainetik pasatzea. Irakasleak soka bat emango 

die ikasleei, eta sokaren erdian zapi bat lotuko du. Ondoren, 

saskibaloiko zelaiaren erdiko marra erabiliko du erreferentziatzat 

eta, ondoan, lurrean, metro bateko distantziara, marra paralelo bat 

alde banatan; marra bata, jokalari baten zelai-eremua mugatzeko, 

eta bestea, erdiko marraren beste aldean, aurkariaren zelai-

eremua mugatzeko. Horrela, 3 marra paralelo geldituko dira 

marraztuta zelaian. 

Jokalariak bakoitza bere zelai-eremua mugatzen duen marraren 

atzealdean kokatuko da, eta bakoitzak sokaren mutur bat hartuko 

du. Erdiko marraren gainean egongo da irakasleak zintzilikatutako 

zapia. Irakasleak seinalea emandakoan, ikasleek sokatik tira 

hasiko dira, zapia haien eremura ekarri arte. Horretarako, aurretik 

ikasitako hiru pausoak aplikatu beharko dituzte ikasleek, alegia, 

soka jaso, eutsi eta tiratu. Tiraldia irabazteko sokaren erdiko 
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puntuan lotutako zapiak norberaren zelaiko marra gainetik pasatu 

beharko du. Irakasleak erabakiko du jokoak zenbat iraungo duen, 

eta, nahi izanez gero, soka luzeagoak erabiliko ditu bat baten 

kontra lehiatu beharrean, talde bik haien artean lehiatzeko. 

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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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9. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Hainbat herri-kirol ezagutzea eta praktikatzea. 

Herri-kiroletan erabili behar den gorputz-jarreraren kontzientzia hartzea. 

Bola-jokoaren bitartez oinarrizko trebetasunetariko bat lantzea: jaurtiketa. 

Bola-jokoan jarduteko behar den teknika lantzea. 

Non Jolastokia 

Materiala 
Klarionak, boloak edo larruzko baloiak (areto-futbolekoak), txirloak (handiak eta 
txikiak) edo arez betetako plastikozko botilak, baloi medizinala, konoak, banku 
suediarrak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

 

 

2. jarduera Beroketa. Baloiak baloia bultzatzen Denbora 10 min 

Jolasean hasi aurretik, 6. saioko 2. jardueran bezala, talde osoak 
beroketa-jarduerak egingo ditu. 

Bi taldetan. Jokoaren helburua da norbere baloiarekin zelai erdian 
dagoen baloiari ematea, eta aurkariaren etxeraino bidaltzea. 
Horretarako, alde batetik bestera 10 metroko luzera duen jolas-
eremua beharko da. 

Irakaslea epailea izango da eta zelaiaren erdian marra bat 
marraztuko du, eta bertan baloi medizinal bat kokatuko du. Aldiz, bi 
taldeak zelaiaren mutur banatan kokatuko dira, dagokien marraren 
atzealdean. Ondoren, irakasleak jaurtiketa-teknika konkretua zein 
den azalduko du. 

Ikasleek baloi bana izango dute eskuartean, eta dagokien 
marraren atzealdean kokatuko dira. Irakasleak seinalea ematen 
duenean, jokalariek eskuetan duten baloia jaurtiko dute, erdian 
dagoen baloi medizinalari emateko. Baloia beste taldearen 
jaurtiketa-marratik pasarazten duen taldeak puntu bat irabaziko du. 

Ikasleek joko honetan bete beharko dituzten arauak hauek dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                JOKOTRADIZIONALAK ETA HERRI-KIROLAK 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 3. MAILA                                                                                                      30 

• Jaurtiketa norberaren zelaiko jaurtiketa-marraren atzetik 
egin behar da. 

• Ezin da gorputzeko atalekin baloi medizinala jo, ukitu edo 
gelditu. Baloia jaurtiz lortu behar da erdian dagoen baloia 
mugitzea. 

• Baloi medizinalak jaurtiketa-marra guztiz igaro behar du. 

Irakasleak ikasleei jaurtiketa nola egin behar duten azaltzen 
dienean, nola kokatu behar duten ere azalduko die, hain zuzen, 
honela: 

Pilota heltzeko erabiliko den eskuaren kontrako aldeko oina 
aurreratuko du ikasleak. Era berean, pilota eusten duen eskua 
atzera eramango du, indarra hartu eta jaurtiketa egiteko –
penduloaren mugimendua egin beharko du besoak–. Aurreranzko 
mugimendu azkar bat egingo du ikasleak besoa luzatzeko, eta 
belaunen altueran, besoa luzatuta dagoenean, pilota askatuko du 
eta lurretik biraka bidaliko. 

 

 

 

3. jarduera Txirloak eraisten Denbora 15 min 

Lau taldetan. Bolarekin txirloak eraistea da jarduera honen 

helburua. Horretarako, talde bakoitzak hiru bola eta bederatzi txirlo 

izango ditu hasiera batean. Talde bakoitzak sei metrora ezarriko 

ditu bederatzi txirloak, eta taldekide bakoitzak, txanda bakoitzean, 

hiru tiraldi izango ditu. 

Behin taldekide guztiek txirloak botatzeko saiakera egin ostean, 

irakasleak txirlo bat kentzeko esango die. Horrela, etengabe, txirlo 

bakar batekin gelditu arte. 

 

 

4. jarduera Bola-jokoa (azalpena) Denbora 5 min 

Talde guztia batera. Irakasleak bola-jokoaren eta bola-toki moten 

inguruko azalpena emango du, eta munduan zehar hainbat 

aldaera daudela gehituko. Izan ere, Euskal Herrian jokatzen diren 

aldaeretan txirloen forma, kopurua eta kokapena aldatu egiten dira. 

Baita bolatokien egitura ere.  Dena den, jarduera honetarako 

Errioxako bola-jokoa hartuko da eredutzat, edozein zoru lauk balio 

duelako bolatoki gisa (ikus 10. eranskina). 

Bolatokia mugatzeko, gehienez, sei metro luze eta lau zabal dituen 

lauki zuzen bat marraztuko du irakasleak lurrean. Bola-jokoaren 

aldaera honetan, sei txirlo erabiliko dira. Txirloak lauki zuzenaren 

mutur batean ezarriko dira, hiru txirlo ilara bitan banatuta (hiru txirlo 

aurrean eta hiru atzean). Bi ilaren artean, gutxienez, 15 

zentimetroko tarteak egon behar du, eta txirloen artean 6 

zentimetrokoak –jaurtigaiaren diametroak baldintzatuko du bi ilaren 

arteko distantzia, eta birlen luzerak, berriz, ilara bereko birlen 

arteko distantzia–. 
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Lauki zuzenaren beste muturrean, txirloetatik sei metrora, bolaria 
egongo da –bola jaurtiko duen jokalaria–, eta bertatik jaurtiko du 
bola. 

Bolari bakoitzak hiru jaurtiketa izango ditu txanda bakoitzean –

zenbat txanda izango dituzte bolariek irakasleak zehaztuko du–, 

eta txirlo bat zutik utzi eta beste guztiak eraistea da puntu gehien 

ematen dituen jaurtiketa. Hiru jaurtiketa egin ostean, ez bada birla 

bakarra tente uzten, beste modu honetara eta hurrenkera honetan 

banatuko dira puntuak: 

 

 

 

Zutik geratzen den 

txirlo-kopurua 

Jaurtiketa-

kopurua 
Puntuak 

1 1 15 

1 2 10 

1 3 5 

3 3 3 

5 3 1 

Birlarik bota ez bada, edo 

birla-kopurua bikoitia bada 
3 0 

Iturria: wikipedia. 

 

Irakasleak esango du noiz bukatu jokoa, eta une 

horretan puntu gehien dituen jokalariak irabaziko du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. jarduera Txirlotan  Denbora 15 min 

Launaka. Jokoaren helburua da bolarekin 6 metrora egongo diren 

6 txirloak eraistea. Jaurtilari bakoitzak, jokaldi bakoitzean, hiruna 

jaurtiketa egiteko aukera izango du. Bolatokia aurreko jardueran 

azaldu den bezala mugatu beharko du irakasleak. Irakasleak jokoa 

hasi aurretik adieraziko du zenbat puntu lortu behar diren –aurreko 

jardueran azaldutako puntuazio-modua erabiliko da–. Puntu-

kopuru hori lehenengo lortzen duen jokalariak irabaziko du partida, 

edo, irakasleak amaitzeko seinalea ematen duenean, punturik 

gehien dituen jokalariak. 
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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. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko 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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10. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Herri-kirolak eginez oinarrizko trebetasunak hobetzea. 

Herri-kiroletan bat baten aurkako jokoan lehiakorra izatea. 

Ikasleak jokoekiko duen aurre ezagupena balioestea. 

Non Jolastokia 

Materiala 

Klariona, txirloak, bolak, banku suediarrak, txingak, lokotxak, otzarak, sokak, 
koebaluazio-orria (5. eranskina), arkatza, borragoma, erregistro-orria (8. 
eranskina), unitatearen balioespen-orria (9. eranskina) eta autoebaluazio-orria 
(3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Unitate bukaerako saioa izaki, aurreko lau 
saioetan herri-kirolen inguruan landutakoa gogoraraziko die 
irakasleak, eta 10. saio honetan zer egingo duten azalduko die. 
Ondoren, landuko diren jokoak zein izango diren eta, 
koebaluazio-orria eta erregistro-orria nola bete azalduko die. 
Baita joko horiekin zer nolako zirkuitua prestatuko duten ere. 

 

2. jarduera Zirkuitua Denbora 40 min 

Lauko taldeetan. Zelaia lau esparrutan banatuko da, eta esparru 

bakoitzean joko bat jokatuko dute ikasleek. Hala ere, irakasleak 

moldatu egin beharko ditu joko-eremuak ikasle-kopuruaren 

arabera, ikasle guztiak uneoro jokoan egon daitezen. Esparru 

bakoitza egokitu egin beharko da dagokion jokoaren ezaugarrien 

eta materialen arabera. 

Irakasleak zirkuituaren norabidea eta denbora zehaztuko ditu; bai 

jarduera osoaren denbora, bai joko bakoitzarena. Beraz, hori 

horrela, zirkuitu guztietan bezala, irakasleak agindua ematen 

duenean, batetik bestera pasatuko dira ikasleak. 

Herri-kirolen inguruko aurreko lau saioetan, txapelketetan egindako 

arauak eta puntuazioa gogoraraziko die irakasleak ikasleek, eta 

horiek erabiliko dira zirkuituan ere. 

Ikasleetako bik koebaluazio-orria betetzen duten bitartean, beste bi 

jokalariak bat baten kontrako lehian arituko dira. Tarteka, 

irakasleak taldekideen arteko rolak aldatzeko eskatuko du, beraz, 
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koebaluazio-orria bete dutenak jokalari bihurtuko dira, eta 

jokalariak izan direnek koebaluazio-orria beteko dute. 

Izan kontuan, herri-kirol bakoitzean, komeni dela ikasleen 

ezaugarriak (indarra, bizkortasuna, erresistentzia…) kontuan 

izatea, bikote heterogeneo samarrak egiteko. 

Esparru bakoitza honela egongo da banatuta: 

 

1.Esparrua. Bola-jokoa 

 

Esparru honetan, Errioxako bola-jokoa hartuko da eredutzat eta sei 

txirlo dituen bolatokia eraikiko da. Jokoaren helburua da bolarekin 

6 metrora egongo diren 6 txirloak eraistea. Laukoteak jokaldi 

bakoitzerako hiruna jaurtiketa egiteko aukera izango ditu. 

Horretarako, puntuazio berezi bat egongo da (ikus 9. saioko 4. 

jarduera), eta irakasleak aurretik markatuko du zein punturaino 

heldu behar den. Jokalariak txirloak eraisten dituztenean, puntuak 

erregistro-orrian (9. eranskina) apuntatu beharko dituzte, eta puntu 

gehien lortzen duen jokalariak irabaziko du jokoa. 

 

2.Esparrua. Txinga-eramatea 

 

Jokoaren helburua da lau minutuko tartean jokalariak ahalik eta 

iltze gehien egitea, txingak eskuetan garraiatzen dituztela. 

Horretarako, irakasleak bi marra paralelo marraztuko ditu, eta 

marra batetik bestera 28 metroko distantzia egongo da. 

Jokalarietako bik txingak eramango dituzte, eta besteak epaileak 

izango dira. Epaileek “prest” esaten dutenean, jokalariak, txingak 

eskuetan hartu eta hasiera-marra horren gainean kokatuko dira, 

eta epaileak, aldi berean, hasiera-marraren ondoan. Orduan, 

irakasleak “aurrera” esaten duenean, jokalariak norgehiagoka 

hasiko dute. Epaileek arauak errespetatzen direla bermatu 

beharko dute batetik, eta jokalariak zenbat iltze egiten dituzten 

kontatuko dute bestetik. Esan bezala, lau minutuko tartean iltze 

gehien egiten dituen jokalariak irabaziko du jokoa. 

 

3.Esparrua. Lokotx-biltzea 

 

Jokoaren helburua da lurrean dauden lokotxak beste taldeak baino 
aurretik biltzea. Irakasleak bildu behar diren lokotx-kopurua 
zehaztuko du, eta horretarako jolas-eremuan hasiera-marra bat 
marraztuko du. Bertan bi otzara jarriko dira, bata bestearen 
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ondoan, baina 2 metroko distantziak egon behar du haien artean. 
Irakasleak otzaren aurre aldean 15 lokotx jarriko ditu ilaran, baina 
batetik bestera 1 metro eta 25 zentimetroko tartea utziko du –
klarionaz marra txikiak egingo ditu lokotxen azpian–. 

Jokoan hasi aurretik, bi ikasle hasiera-marraren atzean jarriko dira, 
bakoitza bere otzararen ondoan, eta beste ikasleek epaile-lana 
egingo dute. Irakasleak txilibitua joko du jolasari hasiera emateko, 
eta momentu horretan, jokalaria, ahalik eta azkarren, lokotxak 
hartzera abiatuko da –jokalariak aukeratuko du zein lokotx hartu–. 
Horrela, etengabe, lokotx guztiak banan-banan bildu arte. Lokotx 
guztiak lehenengo biltzen dituen jokalariak irabaziko du jokoa. 

 

4.Esparrua. Sokatira 

 

Jokoaren helburua da bi ikaslek bat baten kontrako lehian, sokari 

tira eginez, sokatik zintzilik dagoen zapia norberaren zelai-

eremuraino ekartzea. 

Irakasleak soka bat emango die eta sokaren erdian zapi bat lotuko 

du. Ondoren, zelaian marraztutako marra zuzen eta finko bat 

erabiliko du erreferentziatzat, eta haren ondoan beste bi marra 

paralelo marraztuko ditu, erdiko marratik metro batera eta alde 

banatan; bata, zelaiaren alde batean eta bestea, zelaiaren beste 

aldean. Horrela, 3 marra paralelo geldituko dira marraztuta zelaian. 

Jokalari biak zelaiaren bere aldeko marran kokatuko dira aurrez 

aurre, bakoitzak sokaren mutur bat hartuta. Erdiko marraren 

gainean sokan lotutako zapia egongo da, eta alboetako beste bi 

marren atzealdean sokaren bi muturrak. Jokalariak, aldiz, bakoitza 

bere zelaiko marraren atzealdean kokatuko dira. 

Irakasleak seinalea emandakoan, ikasleek aurretik ikasitako hiru 

pauso hauek erabiliko dituzte sokatiran egiteko: soka jaso, eutsi 

eta tira. Tiraldia irabazteko sokaren erdiko puntuan lotutako zapiak 

norberaren zelaiko eremu-marra gainditu beharko du. Ondoren, 

bigarren tiraldi bat egingo dute ikasleek, eta bi tiraldi lehenengo 

irabazten dituenak irabaziko du bien arteko norgehiagoka. 

Norgehiagoka bukatzen den bakoitzean, rolak aldatuko dira, eta 

jokoa errepikatu egingo da, baina bikoteak aldatuz. Horrela, 

jokalari guztiek guztien kontra aritzeko modua izango dute. 
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3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Materiala bildu ondoren, 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. 

Unitatearen azken saioa izanik, azken balioespena egiteko 

baliatuko da. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. Hona hemen 

balizko zenbait galdera: “Nola pasatu duzue? Zein jokorekin 

moldatu zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu al da? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jokoak?”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Ikasleek unitatearen balioespen-orria beteko dute (9. eranskina) 

eta ekarpenak jaso ondoren, azken autoebaluazio-orria bete eta 

unitatea bukatutzat emango da. 
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Eranskinak 

• 1. eranskina. Ikaslearen hasierako ebaluazio-orria  

• 2. eranskina. Autoebaluazio-orria 

• 3. eranskina. Ikasleen koebaluazio-orria (5. saioa) 

• 4. eranskina. Ikasleen koebaluazio-orria (10. saioa) 

• 5. eranskina. Lorpenen jarraipen-orria 

• 6. eranskina. Irudiak 

• 7. eranskina. Zotz egiteko formak 

• 8. eranskina. Puntuaketaren erregistro-orria 

• 9. eranskina. Unitatearen ikasleen balioespen-orria 

• 10. eranskina. Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda  

• 11. eranskina. Lehen hezkuntzako lehenengo zikloa: Gorputz Hezkuntzako 
programazioa 
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HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina) 
 

IZENA:_______________________________________MAILA:_______________ 

1. Tradizional hitza badakizu zer esan nahi duen? 

a. Bai   b. Ez  c. Gutxi gorabehera   

2. Joko tradizionalak badakizu nondik datozen? 

a. Bai  b. Ez  c. Gutxi gorabehera   

3. Joko tradizionalen batera jokatzen al duzu eskolatik kanpo? 

a. Bai  b. Ez   

Zein edo zeintzuk?__________________________________ 

4. Ezagutzen al dituzu HERRI-KIROLAK? 

a. Bai  b. Ez   

Zein edo zeintzuk?__________________________________ 

5. Ikusi al duzu zuzenean herri-kirolen bat? 

a. Bai  b. Ez   

6. Noizbait, eskolatik kanpo, praktikatu al duzu Herri-kirolen bat? 

a. Bai  b. Ez   

 Zein edo zeintzuk?_____________________________________ 

7. Gezi batez lotu dagokion irudiarekin. 

 

• Sokatira                                         

 

• Bola-joko 

 

• Toka 

 

• Igel-joko 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina) 
 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 

      

Arropa eta oinetako 

egokiak ekarrieta 
erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan 

hartu dut, gauza 
berriak ikasi ditut 

Gustura aritu naiz 
Azalpenak adi entzun 

ditut 

Arauak errespetatu 

ditut 

Errespetuz aritu naiz. Jarrera 

ona izan dut. 

1. saioa O O O O O O 
2. saioa O O O O O O 
3. saioa O O O O O O 
4. saioa O O O O O O 
5. saioa O O O O O O 
6. saioa O O O O O O 
7. saioa O O O O O O 
8. saioa O O O O O O 
9. saioa O O O O O O 
10. saioa O O O O O O 
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KOEBALUAZIO-ORRIA 5. SAIOA (3. eranskina) 

 
 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 

ONGI / 

ERRAZ 

ERDIZKA/ 

HALA 

NOLA 

GAIZKI / 

KOSTATA 

Lorpen-adierazleak 

Igelaren jokoa: burdinazko fitxak igelaren aho 
barruan sartu edo berari ematen al dio. 

 
  

Toka-jokoa: burdinazko fitxak kaxa barrura 
sartzea lortu ditu. 

 
  

Dardo-jokoa: ituan 5 pilota itsasten ditu. 
 

  

Intxaurrak: bost intxaur edo gehiago lortu ditu. 
 

  

Unitatean zehar ikasitako jaurtiketa-moduak 
bereizten eta erabiltzen ditu. 

 
  

Oro har, joko guztietan, nire laguna honela ikusi 
dut. 

 
  

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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KOEBALUAZIO-ORRIA 10. SAIOA (4. eranskina) 
 

 
 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Sokatira. Hiru pausoak betetzen ditu. 
 

  

Bola-jokoa. Jaurtiketetan bolak ibilbide zuzena 
jarraitu eta txirloak eraistea lortzen du. 

 
  

Txinga-eramatea. Gorputza zuzen jartzen du 
txingak garraiatzeko orduan. 

 
  

Lokotx-biltzea. Korrika eta gelditu barik batzen 
ditu lokotzak. 

 
  

Azaldutako arauak ezagutu eta betetzen ditu. 
 

  

Oro har, herri-kirol guztietan, nire laguna honela 
ikusi dut. 

 
  

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (5. eranskina) 

LH 3. maila 
EBALUAZIOA 

20__/20__ 
Unitatearen 
izenburua: 

Joko 
tradizionalak 

eta Herri-
kirolak J

o
la

s
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g
o
e
ra

 b
e
re

 a
ld

e
 j
a
rt

z
e
k
o
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d

a
. 

E
ra

s
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ta
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e
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k
 

jo
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-e
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n
 d
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 e

ta
 

e
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 d
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ta
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ir
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u

a
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z
a

g
u

tu
 

e
ta

 b
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u
n
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a
k
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o
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e
k
o

 h
a
in

b
a
t 

a
u
k
e
ra

 

b
a
lia

tz
e
n
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u
. 

J
o
k
o
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ta
 k

ir
o

le
ta

n
 e

g
it
e
n

 d
ir
e

n
 

ja
u

rt
ik

e
ta
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n
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o
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n

 d
it
u

. 

J
o
k
o
-e

g
o

e
re

ta
n
, 

h
e
lb

u
ru

a
 b

e
h

in
 

b
a
in

o
 g

e
h

ia
g
o
ta

n
 l
o

rt
z
e

n
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u
. 

J
o
k
o
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o

e
re

ta
n
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m
a
te
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k
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o
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u
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J
a
rd

u
e
re

ta
n

, 
g

u
s
tu
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 h
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rt
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e

n
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u
  

  

p
a
rt
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ta
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a
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e
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n
a
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u
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A
h
a

le
g
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a
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z
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Ir
a
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z
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e
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n
a

rt
z
e

n
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u
. 

H
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u
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n
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z
e
k
o
 t
a
rt

e
a
n
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ta

ld
e
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n
 e

ra
 

p
o
s
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o
a

n
 e

ra
g
it
e

n
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u
 e

ta
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ri
ti
k
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e
ra

ik
it
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a
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g
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e
n
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u
. 

J
a
rd
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e
ra
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is
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o
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 e
g
it
e
k
o
 a

rr
o
p
a
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ta
 

o
in

e
ta
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ra
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J
a
rd
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e
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e
a
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, 

o
s
a
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u

n
a

  
 

e
ta

 h
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in
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e

n
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u
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IRUDI LAGUNGARRIEN ORRIA (6. eranskina) 

KANIKATAN (2. saioa) 

 

 

 

 

 

 

 

TXAPATAN (1. saioa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORTOLOSAK (2. saioa) 

 

 

 

 

 

 

PLASTIKOZKO TXIRLOAK (9. saioa) 
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TXINGOKA (4. saioa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAUKO EDO PULTSUA” (4. saioa) 
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ZOTZ EGITEKO MODUAK (7. eranskina) 

 

TXANPONA AIRERA JAURTI. Bi aldeko txanpona (edo bi aldeko objektu bat) erabiliko da zotz 
egiteko. Jokalari edo talde bakoitzak alde bat aukeratuko du, eta, jarraian, txanpona airera botako 
da eta lurrera jausten utziko. Gora begira gelditu den txanponaren aldea aukeratu duen jokalariak 
edo taldeak hasiko du jolasa. Txanponaren aldeei izenak ematen zaizkie normalean, hala nola 
gurutzea eta aurpegia, bustia eta lehorra, lehoia eta gaztelua, eta abar.  

“NOREN ESKUTAN DAGO HARRIA?”. Ikasle batek batek harri bat hartu eta ezkutuan esku 
batean gordeko du. Gero, bi taldeei edo jokalariei bi ukabilak aurkeztuko dizkie aukera dezaten. 
Harria aukeratzen duena hasiko da. 

TXOTXETARA: jokalari adina txotx hartuko dira, horietariko bat motzagoa izango da. batek esku 
batean gordeko ditu, txotxen zati bat erakutsiz. Jokalariek txotx bana aukeratuko dute. Motza 
aukeratzen duena hasiko da. 

MARKA BATERA HURBILDU: jokalari bakoitzak harria, kanika, txanpona … jaurtikiko du marka 
batetik ahalik eta hurbilen uzteko asmoz. Gehien hurbiltzen dena hasiko da jokatzen. 

ZENBAKIAK: paper batean jokalari adina zenbaki, hurrenkeran idatziko dira, horietariko bati 
marka bat jarriz.jokalariek zenbaki bana aukeratuko dute. Markaduna ateratzen duena izango da 
lehena. 

HATZEKIN: bi jokalariek bizkarrean duten eskua batera atera behar dute, zenbait hatz luzaturik. 
Aurretik, jokalariek aterako dituzten hatzen kopurua bakoitia al bikoitia den esan behar dute. 
Asmatzen duena hasiko da. 

HANKAK: bi jokalariak aurrez aurre jarriko dira distantzia batera eta hurbiltzen hasiko dira. 
Txandaka urratsak emango dituzte, beren oin bat bestearen aurrean jarriko dute, atzekoaren punta 
aurrekoaren orpoaz ukituz. Elkartzen direnean, batek bestearen oina zapalduko du eta hori izango 
da lehena. 

HARRI-ORRI-AR: jokalariek eskua hiru era desberdinetan atera ahal izango dute: ukabila edo 
harria, bi hatz luzaturik edo artaziak, eta esku zabal edo papera. Paperak harria biltzen du, 
artaziek papera ebakitzen dute eta harriak artaziak apurtzen ditu. Bi jokalariek esku bana aterako 
dute batera. Aurreko ordenak erabakiko du jokatzen zein hasiko den. 

KARTETAN: kartak nahastu eta gero, jokalari bakoitzari bat egokituko zaio ahoz gora.hierarkian 
altuena duena izango da lehena. 

DADOAK: jokalariek dado bana jaurtikiko dute. Puntu gehien lortzen duena hasiko da. 
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ZIRKUITUAREN PUNTUAZIOA JASOTZEKO ERREGISTRO-ORRIA (8. eranskina) 

IKASLEA:______________________ 

BOLA-JOKOA IRABAZI GALDU LOKOTX-BILTZEA IRABAZI GALDU 

1. TXANDA   1. TXANDA   

2. TXANDA   2. TXANDA   

3. TXANDA   3. TXANDA   

      

      

      

      

SOKATIRA   TXINGA-ERAMATEA   

1. TIRALDIA   1. TXANDA   

2. TIRALDIA   2. TXANDA   

3.TIRALDIA   3. TXANDA   
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UNITATEAREN BALIOESPEN-ORRIA  –IKASLEAK BETETZEKO– (9. eranskina)        
 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

1. “Joko tradizionalak eta Herri-kirolak” unitate didaktikoa gustukoa izan al duzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □    

2. Patioan egindako jolasak egokiak izan al dira?  

a. Bai, oso egokiak  □   

b. Bai, egokiak  □ 

c. Aspergarriak □ 

d. Gogorregiak □ 

e. Zailegiak □ 

f. Beste zerbait ____________________________________ 

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

a. Bai, oso egokia □ 

b. Bai, egokia □ 

c. Ez oso ona □ 

d. Txarra □ 

e. Zertan hobetu dezake bere lana: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4. Zer aldatu edo hobetuko zenuke “Joko tradizionalak eta herri-kirolak” unitatean: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. Zer ikasi duzu, unitate didaktiko honekin: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEA (10. eranskina) 

 

 

Ligafutbolchapas: 

http://www.ligafutbolchapas.com/wp-content/uploads/Reglamento-Futbolchapas-2015-v6.1.pdf 

 

Bola-jokoa: 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Bola_joko_(herri_kirola) 
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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 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 
 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 

 
 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
 


