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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua EUSKAL PILOTA 

Maila LMH  4 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 

Unitate didaktiko honetan bat baten aurkako ekintzen dominioa lantzen da ‒ bigarrena 

sailkapenean‒ . Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan aurkaria 

desorekatzen jakitea, indar-harremana norberaren alde jartzeko. 

Araututako kirol bat aukeratu da dominio hori lantzeko: euskal pilota. Euskal pilotan, hainbat 

espezialitatetan (pala, zesta-punta edo xistera, esku-pilota), bi pilotarik partida bat jokatzen dute 

elkarren kontra hainbat tantotara espazio egonkor batean, frontoi batean. Pilotariek pilota 

txandaka jotzen dute hormaren kontra. Jokoaren helburua, aurkariaizanri tantoak eginez, partida 

irabaztea da.   

Bestalde, jakina da, pilotan, mailaren edo adinaren arabera eskolan zer landu edo irakatsi behar 

den teorikoki definitu gabe dagoela oraindik; gure kirolak gaur egun duen gabeziarik 

handienetakoa da. Kasu honetan, esku-pilotan lehen zikloan landutakoa da 4. mailako unitate 

honen oinarria, maila hori finkatu eta hobetzeaz gain, erreminten hastapenari ekinez. 

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 jokabideari, ezaugarriei (puntu indartsuak eta puntu 

ahulak) eta asmoei antzematekoa. Pilotariak aurkariaren joko-egoerara egokitu beharko du, eta 

ekintza-plan bat egin aurkaria menderatzeko. Ekintza-plan horretan, jokalariak bere motrizitatea 

egokitu beharko du. 

Euskal pilotari esker, Euskal Herriko pilota-jokorik zaharrena eta herrikoiena izanik, ikasleek 

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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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 
Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Euskal pilotaren bidez bat baten aurkako 
joko eta kirolen oinarrizko ezagutzak 
eskuratzea, aurkaria desorekatuz 
indar-harremana norberaren alde jartzeko. 
 

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. 
 

 
 
Joko-egoera bere alde jartzeko gai da. 
 
Erasorako eta defentsarako estrategiak 
erabiltzen ditu. 
 
Tantoa egiteko hainbat aukera baliatzen 
ditu. 
 
Euskal pilotaren arauak ezagutu eta 
betetzen ditu. 
 
Desplazamenduak eta pilota jotzeko 
ekintzak era koordinatuan eta jarraian 
egiten ditu. 
 
Jolas-egoeretan, aurkariari aurre egin  eta 
pilotari eskuz jotzeko gai da. 
 
Jolas-egoeretan, pala eta xistera 
eraginkortasunez erabiltzen ditu. 
 
Eskuz, palaz eta xisteraz pilotari ibilbide eta 
abiadura egokia ematen dio. 
 
 

 
 
 
 

Hasierako ebaluazioaren 
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 positiboki eragiten du 
taldean eta  kritika eraikitzailea egiten du. 

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

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

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

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

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

 Begi-eskuen arteko koordinazioa 

 Euskal pilotaren modalitateak: esku-pilota, pala eta xistera 

 Teknologia berrien erabilera 

 Oinarrizko trebetasun motorrak: jaurtiketak, harrerak eta desplazamenduak 

 Euskal pilotaren arauak 

 Euskal pilotarekin lotutako hiztegia 

 Talde-hausnarketa. Kritika eraikitzailea 

 Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia eta norberaren erregulazioa 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta  jarrera positiboa 

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

 Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, euskal pilotaren 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 era progresiboan daude antolatuta saioz 

saio. Jarduerak jokoetan oinarrituko dira, analitikoak alde batera utzita, eta ikasleen premien 

arabera egokituko ditu irakasleak. 

Euskal pilota lantzean progresio hori nabaria izango da, esku-pilotaz gain, beste modalitate 

batzuk ere jorratuko baitira. Lehenik eta behin, eskuz arituko dira, eta gero, erremintak erabiltzen 

hasiko dira. Horien erabilera ere, progresiboa da; lehenengo pala erabiliko dute, eta ondoren, 

mugimendu teknikoagoak behar dituen zesta-punta edo xistera. 

Saioak pilotalekuan edota horma bat duen bestelako espazio batean egingo dira, eta espazio hori 

hainbat eremutan mugatuko da, ikasleek aldi berean jarduera berdina egin dezaten. Eremuak 

mugatzeko, konoak eta zinta itsasgarria erabiliko dira. 

Bat baten aurkako dominioa lantzeko, dinamika zehatz bat erabiliko da, behin ezagututa saio 

guztietan errepikatuko dena: launaka, bi jolasten dauden bitartean beste biak ikusle gisa arituko 

dira, eta tarte hori, ikasteko baliagarria izateaz gain, koebaluazioa egiteko ere baliatuko dute. 

Aniztasunari erantzun asmoz, jardueretan lagungarri izan daitezkeen aldaera batzuk proposatzen 

dira, betiere ikasle guztien garapena bermatzeko aukerak eskaintze aldera. 

Materialari dagokionez, saioen antolatzea kontuan izanda, ikasleak erreminta bana (pala eta 

xistera) beharko dute. Xisteraren kasuan, Txiki Jai proiektuko xisterak lortu ezean, leungarrien 

poteak baliatuz egindakoak erabiliko dira. Piloten kasuan ere, ikasleak egindakoak baliatu 

daitezke. Material horiek, ahal izanez gero, tutorearekin elkarlanean plastikako saioetan presta 

daitezke. 

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

batzuetan, parekatzeak homogeneoak izatea komenigarria da. Horrela, hain trebeak ez direnek 

ere, giro lasaian beren mailakoekin lotsarik eta beldurrik gabe parte hartzeko aukera izango dute. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

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

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Euskal pilotarekin 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 

 Zesta-punta modalitateari buruzko informazioa bilatzeko eta aurkezpena egiteko 
informazio- eta komunikazio-teknologiak eraginkortasunez erabiltzea.  

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia  

 Jolasetan 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 ondorioak 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 teknologietatik jasotako informazioa ulertzea eta 
barneratzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Pilotaz aritzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta  
euskal pilotaren hainbat modalitateren arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu 
analitikoa). 

 Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea 
eta auto-erregulatzea (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. 

 Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

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

 Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

 Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak 
egitea.  

 Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

 Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 

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 handiagoz hartzea eta erabakitakoen gaineko 
erantzukizuna onartzea. 



BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                EUSKAL PILOTA I 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      10               

 
 
 
 
 

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 
     Unitatea aurkeztea. Ikasleen ezagutza– eta praktika– maila identifikatzea. 

Esku-pilotako jolasekin hastea. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Esku-pilotan bat baten aurkako partidetako jolasekin 

hastea. Pilotaren kontrola hobetzea.  Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Sakea lantzea. Bat baten aurkako partidan 

aurkariaren arabera espazioan kokatzea eta mugitzea.  Hausnartzeko 
tartea.  

4. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Bat baten aurkako jolasetan sakontzea. Tantoa 

egiteko hainbat modu lantzea.  Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Eraso eta defentsa errekurtsoak lantzea. Zirkuitua 

eginez bat baten aurkako hainbat partidetan aritzea. Koebaluazioa egitea.  
Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Pala ezagutzea. Bat baten aukako partidekin hastea 

palaz.  Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Palaz trebatzea. Bat baten aurkako partidetan 

kualitatiboki hobetzea jolasen bidez.  Hausnartzeko tartea. 

8. saioa      Saioaren aurkezpena. Xistera ezagutzea. Eskuina lantzea. Errebesa 
lantzea. Lurrean dagoen pilota hartzen ikastea.  Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Xisteraz trebatzea. Bat baten aurkako partidetan 

trebatzea jolasen bidez.  Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
     Saioaren aurkezpena. Eskuz, palaz eta xisteraz partidak jokatzea.  

Hausnartzeko tartea. Unitatearen balorazioa. 



BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                EUSKAL PILOTA I 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      12               

1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

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

Esku-pilotaren bidez begi-eskuen arteko koordinazioa lantzea. 

Kolpeak eta harrerak era koordinatuan egitea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak, foamezko pilotak eta baloiak, 
hasierako ebaluazioaren orria (1. eranskina) eta autoebaluazio-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoa aurkeztea Denbora 10 min 

Ahal bada, bezperan, irakasleak hasierako ebaluazioaren 
orria banatuko die ikasleei bete dezaten. 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 
irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. 
Lehenik, euskal pilota ezagutzen duten galdetuko die 
irakasleak, eta ondoren, kirol horren inguruko azalpen 
batzuk emango ditu: euskal pilotan, bi pilotarik elkarren 
kontra jokatzen dute frontoi batean, eta pilota, txandaka jo 
edo jaurti behar dute frontisaren kontra. Sakean, pilotak 
behin frontisean jo eta gero, botea sake marraren 
atzealdean eman beharko du. Gainera, pilota jotzeko zein 
tantoa lortzeko hainbat aukera daude, betiere, ikasleen 
mailaren arabera, unitatean zehar ikusiko den bezala. 

Gero, irakasleak unitatearen helburua eta ebaluazio 
adierazleak zein diren zehaztuko ditu, eta horretarako 
egingo diren jarduerak azalduko. Ondoren, ikasleek 
hasierako ebaluazioaren orria bete dezakete, aurrez 
banatzeko denborarik izan ez bada. 

Azkenik, irakasleak lehen saio honetan egingo dena 
azalduko die ikasleei. 
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2. jarduera “Pilota salbatzailea” Denbora 10 min 

Frontoiko kantxan, zelai mugatua: 10 metro zabal eta 15 
metro luze.  Ikasle guztiak batera. Hamar ikasleko, 
harrapatzaile bat eta bi pilota. Harrapatzaileak pilotarik ez 
duen edozein harrapatuko du; beraz, iheslariek elkarri 
pasatuko diote pilota batak bestea babesteko. Pilota ez duen 
norbait harrapatzean, rolak aldatuko dituzte. Harrapatzaileak 
foamezko baloi bat eraman dezake besteak ukitzeko tresna 
eta bereizgarri gisa. 

 

3. jarduera Pilota eskuz jotzea Denbora 15 min 

Hasieran, banaka; pilota banarekin hormaren aurrean, 
pilotari neurria hartzen joateko. Piloteoan arituko dira esku 
biak erabiliz, hasieran hormatik gertu, eta apurka-apurka, 
hormatik gero eta urrunago. 

Behin pilotari eta distantziari neurria hartuta, binaka egingo 
dute gauza bera, lagunari ahalik eta pilota gehiena itzuli 
asmoz. 

Ikasleen aniztasunari erantzuteko, hainbat aukera onar 
daitezke lehen saio honetan: hormatik datorren pilota jo 
aurretik eskuarekin hartzea, pilota airez gelditzea eta 
bigarren botean jotzea; eta azkenik, pilota zuzenean 
datorren bezala jotzea. Pilotari dagokionez ere, esku-pilota 
edo foamezkoa izan daiteke.  

4. jarduera Aurrez aurre jokatzea Denbora 15 min 

Binaka aurrez aurre. Bikoteko, pilota bana. Batek pilota airez 
botako dio besteari eta horrek, bote egiten utzi ondoren, 
eskuz kolpatuz itzuliko dio. Hamar aldiz egin ondoren, rolak 
aldatuko dituzte. Hori erraz egiten badute, pilota hartu gabe 
saiatuko dira berdina egiten. Distantzia ere gero eta 
handiagoa izango da. Irakasleak seinalea ematean, bikoteak 
aldatuko dituzte. 
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5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Nola pasatu duzue pilotan eskuz? Zein pilotekin moldatu 
zarete hobeto? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? 
Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 
jarduerak?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saioaren 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 

Begi-eskuen arteko koordinazioa lantzea. 

Pilota jotzean norabide eta indar egokiak erabiltzea. 

Unitate guztian landuko den bat baten aurkako dominioaren dinamika 
ezagutzea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, klarionak, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak, foamezko pilotak, 
foamezko bi baloi eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta bigarren saio honetan egingo dena azalduko 
die. 

Esku-pilotan trebatzen jarraitzeko, zenbait jarduera eta jolas 
egingo dituzte ikasleek eskolako pilotalekuan. 

 

2. jarduera “Pilota gabiraia” Denbora 10 min 

Frontoiko kantxa: 10 metro luze eta 15 metro zabal. 

Jokalariak marra baten gainean jarriko dira ilaran kantxaren 
zabalean. Bi jokalari arearen luzeran kokatuko dira (gabiraiak) eta 
bakoitzak pilota bat izango du. Irakasleak esandakoan, jokalariak 
-gabiraiek botatako pilotek ukitu gabe- hondoko marrara iristen 
ahaleginduko dira. Pilotak ukitu duen jokalaria -errebote baten 
ondorioz bada ere-  gabirai bilakatuko da. Jokalariak gorputzean 
edo hanketan joz ukitu behar dira. Jokalari batek pilota 
eskuratzen badu, salbu egongo da gabirai bihurtzetik. Jokalari 
guztiak gabirai izan direnean amaitzen da jolasa eta txanda berri 
bat has daiteke denboraren arabera, beste bi gabirai berri 
izendatuz. 

Aldaerak: Gabirai kopurua gehitzen joan daiteke edota zuzenean 
rol aldaketak egin, edo jokalari batek baloia airez hartu ezkero, 
gabiraia den beste norbait libratu dezake. 
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3. jarduera “Kalera” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak frontoian eskuz arituko dira 

jolasten, eta tantoa galtzen duen jokalaria kanpora joango da; 

beraz, kantxatik irten beharko du. Kantxan jokalari bakarra 

geratzen denean bukatuko da jolasa, eta jokalari horrek –

irabazleak– bizitza-sari bat eskuratuko du, geroago, jolasa berriro 

hastean, kanporatze bat saihesteko balio duena; hau da, nahiz 

eta tantoa galdu, ez du kanpora joan beharko. Pilotakadaren bati 

inork erantzungo ez balio, botea eman duen lekutik hurbilen 

dagoen jokalaria joango litzateke kanpora, eta jokalari hori zein 

den argi egongo ez balitz, botetik hurbilen dauden bi jokalariek 

batera –jokalari bakarra balira bezala– jokatu beharko dute tantoa 

lortu arte. 
 

4. jarduera “Goitik behera” Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 
sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 
bi jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari diren ikasleak bat 
baten aurka arituko dira eskuz, eta ikasle bakoitzak hiru puntu 
izango ditu. Tantoa galtzen duen ikasleari bere kopurutik puntu 
bat kenduko zaio. Puntu guztiak galtzen dituen ikasleak kantxatik 
atera beharko du, eta haren ordez zain dagoen ikasle bat sartuko 
da; baina ikasle batek hiru aldiz Nahitaezkoan irabazten badu, 
hura ere kantxatik irtengo da. 

 

 

 

 

 

5. jarduera “Kiniela” Denbora 15 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 
sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 
bi jolasean eta beste biak zain.  Jolasean ari diren ikasleak 
eskuz, bat baten aurka arituko dira tanto bakar batera. Tantoa 
lortzen duenak puntu bat eskuratuko du, galtzen duenak, ordea,  
jolasa utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain 
dagoen ikasle bat sartuko da. Hiru aldiz jarraian irabazten duen 
jokalaria ere kantxatik kanpora irtengo da, eta sei puntu lortzen 
dituen lehen jokalariak irabaziko du jolasa. 
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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. 

Balizko galderak: 

“Nabaritu duzue hobekuntzarik bigarren egun honetan? Bat baten 

aurka nola sentitu zarete? Gehiago jolasten da? Zergatik? 

Norbait gaizki sentitu da? Zergatik? Sakea garrantzitsua da? 

Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak?...”.   

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”.  

Saioaren 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 

Pilota jotzean norabide eta indar egokiak erabiltzea. 

Pilotan sakea era egokian egitea. 

Aurkariaren arabera espazioan ondo kokatu eta desplazatzea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, klarionak, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak, foamezko pilotak, eta 
autoebaluazio-orria (2. eranskina). Foamezko pilotekin azken saioa, hurrengo 
saiotik aurrera bakarrik esku-pilota bigunak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta hirugarren saio honetan sakea nola egin 
ikasiko dutela azalduko die. 

Horrez gain, esku-pilotan trebatzen jarraitzeko, zenbait jarduera 
eta jolas egingo dituzte ikasleek eskolako pilotalekuan. 

 

2. jarduera “Zelaia hustu”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak bi taldetan banaturik, talde 

bakoitza 10 metro luze eta 10 metro zabal duen zelai batean 

aurrez aurre kokatuta, tartean 10 metro luze eta 5 metro zabal 

den esparru bat dutela (ikasleentzat debekatutako esparrua). 

Jolasaren hasieran, talde bakoitzak hamar pilota izango ditu. 

Helburua pilotarik gabe gelditzea da, eta horretarako, pilotak 

aurkarien zelaira jaurti behar dira. Jaurtiketak eskuz kolpatuz 

egingo dira; bai gelditu eta bote eman ondoren, bai airez datorren 

bezala zuzenean emanda. Debekatutako esparruan geratzen 

diren pilotak ezingo dituzte hartu edo kolpatu. 

Irakasleak epaile lanak egingo ditu, eta txilibituaren bidez 

jolasaren hasiera eta amaiera adieraziko ditu. Behin jolasa 

amaituta, ikasleek ezingo dute pilotarik ukitu eta geldirik egon 

beharko dute estatuak balira bezala. Irakasleak pilota zenbaketa 

egingo du ikasleen esparruetan, eta pilota kopuru txikiena duen 

taldeari puntu bat emango dio. 

Aldaera: 

-Ikasleak hartu duen toki beretik jaurtitzea pilota, inolako 

lekualdatzerik egin ahal izan gabe. 
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3. jarduera Sakea lantzea Denbora 10 min 

Launaka. Txokotan banatuta, aurreko saioko kinielan erabilitako 
dinamika bera: bi jolasean eta bi kanpoan. Jolasean dagoen 
batek hiru sake jarraian egingo ditu, eta besteak, lortzen duen 
kasuetan, errestoa egingo du; hau da, sakea eramaten 
ahaleginduko da. Hiru saiakerak egin ondoren, rolak aldatuko 
dituzte: errestoan zegoena kanpora joango da eta kanpoko bat 
sartuko da sake berriak egitera, aurreko sakatzailea errestatzen 
jarriz. 

Ariketa aurrera joan ahala eta irakasleak beharra ikusten badu, 
geldiuneak egin, galdetu eta honako pausoak adostuko dira 
guztion artean: 

- Pilotari, jo aurretik, bote bat eginarazi behar zaio (aurrera 
aldera, gerrirainoko botea egin behar da). 

- Pilota eskuinez jo behar baldin bada, eskuinez egingo 
dugu botea; eta  ezkerrez bada, alderantziz. 

- Jo behar dugun eskuaz bestaldeko oina aurreratu behar 
da. 

- Pilota behetik gora jo behar da, altuera hartu eta aldez 
aurretik seinalatu den marra gainditu ahal izateko. 

- Hasieran, hanka geldian egingo da; aurrerago, korrikaldi 
txiki bat eginez, abaila hartu eta indar handiagoz emateko. 

 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera “Kaleka”  Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 

sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 

bi jolasean eta beste biak zain.  Jolasean ari diren ikasleak 

eskuz, bat baten aurka arituko dira tanto bakar batera. Tantoa 

lortzen duenak puntu bat eskuratuko du; galtzen duenak, ordea, 

jolasa utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain 

dagoen ikasle bat sartuko da. Ikasle batek hiru aldiz jarraian 

irabazten badu, hura ere kantxatik irtengo da. Jolasean hasi eta 

hamar minutura puntu gehien lortzen dituen jokalariak irabaziko 

du. 
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5. jarduera “Kontaketa lurrean”  Denbora 15 min 

Launaka. Frontoian, mugatutako hainbat txokotan sakabanatuko 

dira ikasleak, eta txoko bakoitzean, lau ikasle jarriko dira, bi 

jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari direnak partida bat 

jokatuko dute hiru tantora. Partida galtzen duenak jolasa utzi eta 

kantxatik irten beharko du, eta haren ordez, zain dagoen ikasle 

bat sartuko da. Baina jolas honetan esparru puntuagarriak 

ezarriko dira, zirkulu edo lauki bidez adierazita (+1), toki horietan 

pilotari bote egin arazten dion jokalariak zuzenean puntu bat 

eskuratuko du. Era horretan, tanto bat eskuratzen den 

bakoitzean, tantoa bukatuko da eta puntua eskuratu duenak 

sakea egingo du tanto berri bati ekinez. Hiru aldiz jarraian 

irabazten duen jokalaria ere kantxatik kanpora irtengo da. 

 

 

 

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. 

Balizko galderak: 

“Lortu duzue sakea menderatzea? Garrantzitsua da sakea? 

Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik? Zailak ala errazak 

iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren 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 

Pilota jotzean norabide eta indar egokiak erabiltzea. 

Pilotan tanto egiteko hainbat aukera ezagutzea. 

Ikasleak aurkariaren erasoari aurre hartuz erantzutea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, klariona, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak eta autoebaluazio-orria   

(2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta laugarren saio honetan tantoa edo puntua 

eskuratzeko hainbat modu ikusiko dituztela azalduko die. 

 

2. jarduera “Erdikoa zoratzen” Denbora 10 min 

Seinaka. Talde bakoitzak biribil bat osatuko du, ikasle bat erdian 

kokatuz. Kanpokoek elkarri pilota pasatuko diote. Erdikoak pilota 

ukitzen badu, rolak aldatuko dituzte. 

Aldaerak: Rolak aldatzeko, erdikoak pilota ukitu beharrean, 

eskuetan hartzea edota kanpoan dagoen bati pilota erortzea. 
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3. jarduera “Irabazleak eta galtzaileak”  Denbora 15 min 

Zortzinaka. Ikasleen aniztasuna aintzat hartuta, jolas honetan 

mailakatzeak orekatuz joango dira partaideak. Oraingoan, 

txokoak aurreko saioetakoak halako bi dira tamainaz. Espazioa bi 

esparrutan banatuta egongo da, eta bakoitzean bat baten 

aurkako partida bat jokatuko dute; hau da, eskuineko aldean 

partida bat eta ezkerrekoan beste bat, biak hiru tantora. Beste lau 

ikasleek kanpoan itxarongo dute, esparru bakoitzaren parean 

binaka kokatuz. Esparru bat irabazleena da eta bestea 

galtzaileena; beraz, partidak bukatu ondoren, emaitzaren arabera 

jokalari bakoitza dagokion esparruaren kanpo aldean kokatuko da 

hurrengo partidaren zain, eta kanpoan zeuden jokalariek partida 

berri bat hasiko dute bi esparruetan sartuz. Era honetan, 

galtzaileak eta irabazleak elkartuz, bikoteen mailak orekatuko dira 

etengabe. 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera “Kiniela”  Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 

sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 

bi jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari diren ikasleak eskuz, 

bat baten aurka arituko dira tanto bakar batera. Tantoa lortzen 

duenak puntu bat eskuratuko du; galtzen duenak, ordea, jolasa 

utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain dagoen 

ikasle bat sartuko da. Hiru aldiz jarraian irabazten duen jokalaria 

ere kantxatik kanpora irtengo da, eta sei puntu lortzen dituen 

lehen jokalariak irabaziko du.  

5. jarduera “Gune debekatuak”  Denbora 10 min 

Launaka. Aurreko ariketan erabilitako dinamika bera. Kasu 

honetan, jolasean ari diren ikasleak, eskuz, bat baten aurka  

arituko dira, tanto bakar batera. Irakasleak lurrean gune batzuk 

markatuko ditu klarionaz −gune debekatuak,  hain zuzen‒  eta 

arau bat gehitu jolasari; hots, pilotak ezin du boterik eman lurrean 

markatuta dauden gune debekatuetan. Hala gertatuz gero, pilota 

jo duen jokalariak puntua galduko du; beraz, jolasa utzi eta 

kantxatik irten beharko du eta haren ordez zain dagoen ikasle bat 

sartuko da. Tantoa lortzen duenak puntu bat eskuratuko du, eta 

ikasle batek hiru puntu jarraian eskuratzen baditu, hura ere 

kantxatik irtengo da. Jolasean hasi eta hamar minutura puntu 

gehien lortu dituen jokalariak irabaziko du. 
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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. 

Balizko galderak: 

“Gaurko ariketak gustatu zaizkizue? Zergatik? Garrantzitsua da 

tantoak hainbat modutan egiten jakitea? Zergatik? Norbait gaizki 

sentitu da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 

proposatutako jarduerak?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren 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, kolpeak, boteak eta hartzeak doitasunez eta era koordinatuan 

egitea. 

Erasoan, kolpea ezkutatzen ikastea, eta defentsan, aurkariaren erasoari aurre 

hartuz erantzutea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, klarionak, zinta itsasgarria, esku-pilota bigunak, autoebaluazio-orria      

(2. eranskina) eta koebaluazio orria (3. eranskina) 

Jarduerak   

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta bosgarren saio honetako berrikuntzak 

azalduko ditu: zirkuitua osatzea eta koebaluazio-orria betetzea. 

 

2. jarduera “Pilotari ihes”  Denbora 10 min 

Talde nagusia bitan banatuta. Frontoiko kantxan, 15 metro luze 

eta 10 metro zabal den eremua mugatuko da, barruan talde 

bateko partaideak sakabanatuta baloi bakar batekin. Beste 

taldekoak kanpoan jarriko dira ilaran. Kanpoko lehenengoa 

esparrura sartzean hasiko da jolasa; momentu horretan, 

barrukoak baloia jaurti eta sartu dena harekin jotzen edo ukitzen 

saiatuko dira elkarlanean. Baloia duena ezingo da mugitu, hura 

jaurti edo kide bati pasatu arte; sartu denak, aldiz, korrika egin 

beharko du  etengabe baloiari ihes egiteko. Baloiak ukitzean, 

kanpora joango da eta beste taldekide bat sartuko da; horrela 

arituko dira, taldekide guztiak ukituak izan arte. Ondoren, rolak 

aldatuko dituzte. 

Aldaerak: 

- Denbora neurtu eta gehien irauten duen taldeak irabazten du. 

- Baloia ezin da jaurti; iheslaria baloia eskuan duela ukitu behar 

da.  

- Zelaia handitu edo txikitu daiteke. 

- Baloi kopurua handitu daiteke. 
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3. jarduera “Zu hor eta ni hemen”  Denbora 10 min 

Launaka. Aurreko saioetan kinielako txokotan erabilitako espazio 

bera erabiliko dute, baina jokalekua bitan banatuta egongo da: 

eskuineko aldea eta ezkerreko aldea. Dinamika ohikoa da, bi 

jolasean eta bi kanpoan. Oraingoan, jolasean ari den jokalari 

bakoitzak bere esparrua du; hau da, eskuineko aldea edo 

ezkerrekoa. Partidak hiru tantora dira. Baldintza bakarra da 

pilotak bote eginez gero, aurkariaren esparruan egin behar duela 

beti, bote egin ondoren edo airez hark era berean erantzun 

dezan. Galtzailea kanpora irtengo da eta beste jokalari bat 

sartuko da. Ezingo da hiru partida baino gehiago jarraian jokatu. 

 

 

 

4. jarduera Zirkuitua osatzea Denbora 25 min 

Launaka. Aurreko ariketako esparruetan, lau ariketa desberdin 

eginez zirkuitu bat burutu beharko du ikasle bakoitzak bere 

taldean. Zirkuitua errotazio-sistema bidez osatuko dute. Gainera, 

binaka koebaluazio-orria beteko dute. Honako hauek dira txoko 

bakoitzeko ariketak: 

1.- Pilota, distantzia batetik jaurtiz, horman dagoen uztaian sartu 

behar da gutxienez hiru aldiz. 

2.- Hiru sake on egitea lortu behar da. 

3.- Batak bestearen atzetik, ikasle guztiek lau aldiz bota behar 

dute pilota hormara. Bote eginez edo airez izan daiteke. 

4.- Bat baten aurkako partida hiru tantora. 

 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 

garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 

(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 

kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak 

“Nola moldatu zarete zirkuituan? Zergatik? Zaila ala errazak 

iruditu zaizkizue proposatutako jarduerak? Zer deritzozue 

koebaluazio-orria betetzeari?...”. 
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Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko. Autoebaluazio-orria eta koebaluazio-orria 

betetzen dituzten bitartean, hurrengo saioan palarekin hasiko 

direla komentatu daiteke. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Pala erabiltzen hastea. 

Palaz boteak, kolpeak eta erantzunak koordinatzea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, zinta itsasgarria, tenis-pilotak, palak eta autoebaluazio-orria                   
(2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta seigarren saio honetan pala erabiltzen hasiko 

direla azaldu.  

Pala modalitatearen aurkezpena egingo da: pala motak, pilotak, 

frontoiak, babes-neurriak, pala erabiltzeko moduak, etab. 

 

 

2. jarduera “Pilotak etxera”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Frontoi erdian kutxa bat jarriko da tenis 

pilota guztiak barruan dituela. Ikasle batek bi eskuak erabiliz 

kutxatik pilotak atera eta norabide guztietarantz botako ditu azkar; 

beste guztiek pilotak harrapatu eta kutxara ekarri beharko dituzte. 

Pilotak ateratzen ari den ikaslearen helburua kutxa hustea da; 

beste ikasleena, aldiz, uneoro kutxan pilotaren bat izatea. Kutxa 

hustean, edo aurrez ezarritako epea amaitzean, pilotak ateratzen 

ari den ikaslea aldatu egingo da. 

Aldaerak: 

- Kutxan ikasle bat baino gehiago jartzea.  

- Ikasle bakoitzak pilota bakarra ekarriko du bidaia bakoitzean. 
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3. jarduera Pala ezagutzea Denbora 20 min 

Binaka; bata palaz eta bestea eskuz. Batak pilotari eskuz 

emango dio hormaren kontra eta besteak palaz erantzungo dio 

bote egin ondoren; eta alderantziz. Ariketa bera, baina palaz ari 

denak airez erantzungo dio eta eskuz dabilena airean hartzen 

saiatuko da. 

Ariketa bera, baina eskuz jotzen ari denak pilota zailago jarriko 

dio: eskuinera, ezkerrera, hurbilera edo urrutira jaurtiz. Palaz ari 

denak, berriz, hura dagoen tokira bidaliz erantzungo dio, pilotaren 

noranzkoa eta hari eman beharreko indarra aintzat hartuz. 

Azkenik, biak palaz hormaren kontra bata besteari erantzuten 

saiatuko dira. 
 

4. jarduera “Kiniela” palaz  Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 
sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 
bi jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari diren ikasleak palaz, 
bat baten aurka  arituko dira tanto bakar batera. Tantoa lortzen 
duenak puntu bat eskuratuko du, galtzen duenak, ordea, jolasa 
utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain dagoen 
ikasle bat sartuko da. Hiru aldiz jarraian irabazten duen jokalaria 
ere kantxatik kanpora irtengo da, eta sei puntu lortzen dituen 
lehen jokalariak irabaziko du. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 

garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 

(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 

kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Nola moldatu zarete palaz? Zergatik? Eskuz ala palaz errazago? 

Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jarduerak?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko. Hurrengo saioan palaz sakontzen jarraituko 

dutela adieraziko zaie eta autoebaluazio-orria beteko dute. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Pala erabiltzen trebatzea. 

Erasoan, kolpea ezkutatzen ikastea eta defentsan, aurkariaren erasoari aurre 

hartuz erantzutea.  

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 
Konoak, klarionak, zinta itsasgarria, tenis-pilotak, palak eta autoebaluazio-orria 

(2. eranskina)  

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta zazpigarren saio honetan urrats bat gehiago 

egingo dutela azaldu, bat baten aurkako egoeratan tantoa egiteko 

hainbat modu landuz. 

 

2. jarduera “Lapikoa”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak frontoian palaz arituko dira 

jolasten, eta tantoa galtzen duen jokalaria lapikora –frontisera– 

joango da. Lapikoan dagoen jokalari batek pilota airean hartuz 

gero, azkenengoz jo duenarekin rol aldaketa egingo du, eta 

lapikotik irtengo da.  

Jolasean, bi jokalari geratzen direnean, gainerako guztiek lapikoa 

utzi eta kantxatik irtengo dira. Kantxan gelditzen diren jokalariek 

azken norgehiagoka jokatuko dute. Irabazleak bizitza-sari bat 

eskuratuko du, geroago, jolasa berriro hastean, kanporatze bat 

saihesteko balio duena; hau da, nahiz eta tantoa galdu, ez da 

lapikora joango. 

Pilotakadaren bati inork erantzungo ez balio, botea eman duen 

lekutik hurbilen dagoen jokalaria joango litzateke lapikora, eta 

jokalari hori zein den argi egongo ez balitz, botetik hurbilen 

dauden bi jokalariak joango lirateke. 
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3. jarduera “Zu hor eta ni hemen” palaz Denbora 10 min 

Launaka. Aurreko saioan kinielako txokotan erabilitako espazioa 

erabiliko da, baina jokalekua bitan banatuta egongo da: 

eskuineko aldea eta ezkerreko aldea. Laugarren saioan, eskuz 

landutako jolasa, baina oraingoan palaz. Dinamika ohikoa da, bi 

jolasean eta bi kanpoan. Oraingoan jolasean ari den jokalari 

bakoitzak bere esparrua du; hau da, eskuina edo ezkerra.  

Partidak hiru tantora dira. Baldintza bakarra da, pilotak bote 

eginez gero, aurkariaren esparruan egin behar duela beti, bote 

egin ondoren edo airez  hark era berean erantzun dezan. 

Galtzailea kanpora irtengo da eta beste jokalari bat sartuko da. 

Ezingo da hiru partida baino gehiago jarraian jokatu. 

 

 

4. jarduera “Gune debekatuak” palaz Denbora 10 min 

Launaka. Aurreko ariketan erabilitako dinamika berdina. Kasu 

honetan, jolasean ari diren ikasleak palaz, bat baten aurka  

arituko dira, baina tanto bakar batera. Irakasleak lurrean gune 

batzuk markatuko ditu klarionaz, hain zuzen, gune debekatuak, 

eta arau bat gehituko zaio jolasari; hots, pilotak ezin du boterik 

eman lurrean markatuta dauden gune debekatuetan, baina 

horrela gertatuz gero, pilota jo duen jokalariak puntua galduko du; 

beraz, jolasa utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez 

zain dagoen ikasle bat sartuko da. Tantoa lortzen duenak puntu 

bat eskuratuko du, eta ikasle batek hiru puntu jarraian eskuratzen 

baditu, hura ere kantxatik irtengo da. Jolasean hasi eta hamar 

minutura puntu gehien lortzen dituen jokalariak irabaziko du. 

 

 

5. jarduera “Irabazleak eta galtzaileak” palaz Denbora 15 min 

Zortzinaka. Ikasleen aniztasuna aintzat hartuta, jolas honetan 

mailakatzeak orekatuz joango dira partaideak. Oraingoan, 

txokoak aurreko saioetakoak halako bi dira tamainaz. Espazioa bi 

esparrutan banatuko da, eta bakoitzean bat baten aurkako 

partida bat jokatuko dute; hau da, eskuineko aldean partida bat 

eta ezkerrekoan beste bat, biak hiru tantora. Beste lau ikasleek 

kanpoan itxarongo dute, esparru bakoitzaren parean binaka 

kokatuz. Esparru bat irabazleena da eta bestea galtzaileena; 

beraz, partidak bukatu ondoren, emaitzaren arabera jokalari 

bakoitza dagokion esparruaren kanpo aldean kokatuko da 

hurrengo partidaren zain, eta kanpoan zeuden jokalariek partida 

berri bat hasiko dute bi esparruetan sartuz. Era honetan, 

galtzaileak eta irabazleak elkartuz, bikoteen mailak orekatuko dira 

etengabe. 
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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. 

Balizko galderak: 

“Nola moldatu zarete bigarren egun honetan palaz? Lortu duzue 

aurkaria mendean hartzea? Tantoa egiteko aukerak aprobetxatu 

dituzue? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue proposatutako 

jarduerak?...”. Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko. Autoebaluazio-orria beteko dute, eta hurrengo 

saioan zesta-punta lantzen hasiko direnez, launaka sarean 

informazioa bilatzeko esango zaie (ikus lotura interesgarrien eta 

ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 6. eranskinean); hurrengo 

egunean, talde bakoitzak, bildutako informazioarekin ahozko 

aurkezpen txiki bat egingo du beste guztien aurrean. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Xistera ezagutzea eta eskuinez zein errebesez jaurtiketak eta harrerak lantzea. 

Jolas-egoeran, xisterarekin besteak botatako pilotari erantzuteko gai izatea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 

Xisterak (Txiki-Jai proiektuko plastikozkoak edota leungarrien poteak baliatuz 

egindakoak), tenis-pilotak, konoak, klarionak, zinta itsasgarria eta 

autoebaluazio-orria (2. eranskina). Aurkezpenerako, ordenagailu 

eramangarriak edo bideo gela, lotura interesgarriak eta ikus-entzunezko 

baliabideak (6. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan, taldeka, zesta-puntari 

buruzko informazioa bilatzeko proposatu zitzaien ikasleei eta 

talde bakoitzaren ahozko aurkezpen txiki batekin hasiko da saioa. 

Talde bakoitza informazioa osatzen joango da eta prozesua 

irakasleak gidatuko du: historia, zein herrialdetan jokatu izan den, 

gaur egungo egoera, benetako xistera nolakoa den, pilota, 

abiadura, kaskoa, etab.  

Zenbat eta elementu edo adibide gehiago izan eskura, are eta 

aberasgarriagoa gertatuko da aurkezpena ikasleak motibatzeko.  

2. jarduera Eskuina lantzea Denbora 15 min 

Benetako xisterak baldin baditugu, lotzen ikasi beharko dugu; 

hala ez denean, xisterari heltzea nahikoa da. Irakasleak xistera 

beti eskuineko eskuarekin erabiltzen dela esango die ikasleei; 

gero, pilota hormara botatzeko lehen saiakerak egingo dituzte, 

eta ondoren, irakasleak xisteraz pilota jaurtitzeko gorputz-jarrera 

egokia zein den azalduko die: ezkerreko oina aurreratuta, 

sorbaldak eskuinerantz, besoa guztiz luzatuta eskuineko oinaren 

atzean. Jarrera horretan, xisteraz pilotari abiadura ematen 

ahaleginduko dira ikasleak frontiserantz jaurtiz. 

Hainbat saiakera egin ondoren, gelditzeko esan, eta irakasleak 

keinu hori egingo du ikasleak pilota norabide egokian ateratzen 

dela ikus dezaten, baina gogoratuz benetan praktikaren bidez eta 

behin eta berriro saiatuz ikasten dela. 

Eredua ikusita, jarrera horretan, saski barruan dagoen pilotari 
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begira, besoa luze, xisteraz pilotari abiadura ematen 

ahaleginduko dira ikasleak, buru parerainoko keinu azkar batez 

pilota xisteraren puntak adierazitako norabidean ateraz. 

Binaka jarriko dira ariketa egiteko, hormaren kontra zein aurrez 

aurre. Pilota oso mantso jaurtiko dute, helburua eskuinez 

botatzeko keinuaz jabetzea baita. Behin jaurtitzea lortuta, pilota 

xisteraz hartzeko ariketak egingo dituzte. Hasieran ez da erraza 

eta, pilota xisteratik aterako balitz, irakasleak pilota arrautza bat 

dela irudikatzeko proposatuko die:  “Pilota arrautza balitz eta 

xisteran jasotzean apurtzerik nahiko ez bazenute, nola egingo 

zenukete?” Horren harira, pilotaren harrera eskumuturraren 

leuntze-keinu batez errazten dela ikasiko dute. 

Atal honetan, hasieran, bikoteko batek eskuz bota diezaioke 

pilota lagunari, helburua xisteraz hartzea baita: lehenengo botez, 

gero airez; eta azkenik, biak batera xisteraz jaurtiketak eta 

harrerak eginez. 

 

 

 

 

 

3. jarduera Errebesa lantzea Denbora 15 min 

Binaka. Aurreko ariketan bezala, azalpena emango die irakasleak; 

izan ere, xistera beti eskuinean lotzen denez, ezin da eskuz aldatu 

eta pilota ezkerreko aldetik datorrenean errebesa erabiltzen da. 

Eskuinez gertatu bezala, hasierako saiakera egin dezakete 

zailtasunez ohartzeko. Ondoren, irakasleak azalduko du errebesaren 

keinua. 

Errebesaren keinua: Xisterari buelta emanda, ezkerreko eskuaren 

gainean jarriko dute eskularrua, eta modu honetan, xistera ezkerreko 

aldean izango dute eta prest egongo dira alde horretatik datorren 

pilota puntatik barrena xisteran sartzeko. Harrera horretan ere, 

eskuinez egiten den leuntze-keinua beharrezkoa da. Behin pilota 

xistera barruan, hura begi-bistan, besoak luze eta bular parean, 180 

graduko bira emango dute frontisari bizkar emanez. Orduan pilota 

botatzea besterik ez da falta. Eskumuturra bihurrituz xisterari 180 

graduko bira eman eta goitik beherako mugimendu azkar batez 

pilota frontiserantz botako dute. Eskuinez bezala, errebesean ere, 

xisteraren puntak markatuko du pilotaren norabidea. Goitik beherako 

mugimendu azkarra oso goian hasten bada, pilota erori edo oso 

behera joango da; eta alderantziz, oso behetik hasten bada, pilota 

oso gora joan daiteke.  

Ariketa hau binaka landuko dute hormaren kontra pilota oso leun 

jaurtiz. Eskuinez egin bezala, jaurti aurretik harrera egin behar da; 

beraz, hasieran harrera egin behar duenari, lagunak, eskuz edo 

xisteraz, pilota nahita ezkerrerantz  zuzenduko du, eta horrek hartu 

ondoren errebesez itzuliko du. Progresio honetan aurrera eginez, 

xisteraz bukatzea da helburua, bai eskuina bai errebesa erabiliz.   

 

 

 

 

 

 



BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                                EUSKAL PILOTA I 

LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA                                                                                                      34               

 

 

4. jarduera Pilota-bilketan aritzea xisteraz Denbora 5 min 

Talde nagusia bitan. Errelebo lasterketa bat egingo da, bat-baten 

aurkako egoera ezarriz.  

Lehen saio honetan, ikasle batzuk lurrean dagoen pilota hartzeko 

sarritan ezkerreko eskua erabiltzen dutenez, ekintza hori 

gauzatzeko xistera erabiltzen dela esango die irakasleak (geldirik 

dagoen pilota xisterari sega mugimendu bat emanda jasoz; 

mugimenduan dagoena, berriz, norabidearen parean punta jarriz, 

berez sartuko da). 

Ariketa hau lantzeko, talde biren arteko pilota-bilketa egingo da, 

lokots-bilketaren antzekoa. Bi ilaratan jarriko dira paraleloan eta 

ikasle kopuru adina pilota dituzte kantxaren beste aldean, baina 

bi multzotan jarrita: bat gertuago eta bestea zertxobait urrunago. 

Ikasle bakoitzak pilota bat ekarri beharko du xisterarekin hartuta. 

Pilotaren bila joateko lasterketan aurrerago doanak urrunen 

dagoen multzotik hartu beharko du pilota. Pilota saski barruan 

egon arte, ezingo dio itzulerako bidaiari ekin. Ikasle guztiek beren 

pilota ekartzea lortzean bukatuko da jolasa. 

 

 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 

garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 

(zailtasunak, lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen 

kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak: 

“Nola moldatu zarete xisteraz? Eskuinez ala errebesez hobeto? 

Zergatik? 

Gai ikusten dituzue zuen buruak hurrengo saioan bat baten aurka 

aritzeko?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko. Autoebaluazio-orria beteko dute eta hurrengo 

saioan zesta-puntan trebatzen jarraituko dutela esango die 

irakasleak. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Xisterarekin trebatzea. 

Xisterarekin bat baten aurkako partida labur bat egiteko gai izatea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 

Xisterak (Txiki-Jai proiektuko plastikozkoak edota leungarrien poteak baliatuz 

egindakoak), tenis-pilotak, konoak, klarionak, zinta itsasgarria eta 

autoebaluazio-orria (2. eranskina)  

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta bat baten aurkako partida egoerak landuko 

dituztela azaldu. 

 

2. jarduera “Altxor lapurreta” xisteraz Denbora 10 min 

Aurreko saioaren amaieran landu genuena gogoratuko dugu. Bi 

taldetan. Pilotalekuan bi eremu mugatzeko, marra bat egingo du 

irakasleak lurrean, zelaia erditik banatuta, eta zelai bakoitzean 

adostutako puntuetan, talde bakoitzak bere altxorra  jarriko du –

uztai batean zortzi tenis-pilota–. Talde bakoitzeko ikasleek kolore 

bereko petoak jantziko dituzte, eta dagokien zelaian jarriko dira. 

Talde bakoitzeko jokalariak aurkarien altxorreko pilotak xisteraz 

lapurtu eta euren zelaira eramaten saiatuko dira, baina horretan 

ari direla, aurkako taldearen zelaian pilotarekin zein pilotarik 

gabe, aurkariek ukituz gero, lurrean eseri beharko dute. Gainera, 

harrapatutakoak pilota izanez gero, aurkariari eman beharko dio. 

Harrapatutakoa askatzeko, haren taldekideren batek ukitu 

beharko du, eta hala gertatuz gero, jolasten jarraitzeko aukera 

izango du orduan. Pilotak ezingo dira eskuz hartu; eta, bai 

lapurtzeko, bai harrapatutakoen pilota etxera eramateko, xistera 

erabili beharko dute. Hamar minutu igaro ondoren, pilota gehien 

dituen taldeak irabaziko du. 
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3. jarduera Frontisera jaurtiketak egitea Denbora 10 min 

Talde osoa bitan banatuta. Talde biak ilaran jarriko dira 

paraleloan frontisaren aurrean eta aurreko saioan ikasitakoa 

landuko dute. Ilara bateko lehenak frontisera botako du beste 

ilarako lehenak erantzun dezan. Horrek eskuina edo errebesa 

erabiliko du, egokien datorkiona, eta berriro frontisera botako du 

beste ilarako bigarrenak erantzuteko. Pilota hartu eta jaurti 

ondoren, bakoitza bere ilararen atzeko aldera joango da. 

Jaurtiketan huts egitean, pilota hartu behar zuenari dagokio 

hurrengo jaurtiketa. Harreran huts egitean, ordea, pilota xisteran 

sartu eta huts egin duenari dagokio jaurtiketa. 

Aldaerak: 

- Mailaren arabera, botez edo airez hartzea.  

- Harrera urrun samar egin bada, jaurtiketa egiteko frontisera 

oinez hurbildu ahal izatea. 

 

 

 

4. jarduera “Kiniela” xisteraz Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 

sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, 

bi jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari diren ikasleak 

xisteraz, bat baten aurka  arituko dira tanto bakar batera. Tantoa 

lortzen duenak puntu bat eskuratuko du, galtzen duenak, ordea, 

jolasa utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain 

dagoen ikasle bat sartuko da. Hiru aldiz jarraian irabazten duen 

jokalaria ere kantxatik kanpora irtengo da, eta sei puntu lortzen 

dituen lehen jokalariak irabaziko du.  

5. jarduera “Gune debekatuak” xisteraz Denbora 15 min 

Launaka. Ikasleak frontoian mugatutako hainbat txokotan 

sakabanatuko dira, eta txoko bakoitzean, lau ikasle kokatuko dira, bi 

jolasean eta beste biak zain. Jolasean ari diren ikasleak xisteraz, bat 

baten aurka  arituko dira, tanto bakar batera. Irakasleak lurrean gune 

batzuk markatuko ditu klarionaz, hain zuzen, gune debekatuak, eta 

arau bat gehituko zaio jolasari; hots, pilotak ezin du boterik eman 

lurrean markatuta dauden gune debekatuetan, baina horrela 

gertatuz gero, pilota jo duen jokalariak puntua galduko du, beraz, 

jolasteari utzi eta kantxatik irten beharko du, eta haren ordez zain 

dagoen ikasle bat sartuko da. Tantoa lortzen duenak puntu bat 

eskuratuko du, eta ikasle batek hiru puntu jarraian eskuratzen 

baditu, hura ere kantxatik irtengo da. Jolasean hasi eta hamar 

minutura puntu gehien lortzen dituen jokalariak irabaziko du. 
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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. 

Balizko galderak: 

“Gai izan zarete xisteraz bat baten aurka aritzeko? Gustatzen al 

zaizue zesta-punta modalitatea? Zer iritsi duzue gaur egun zesta-

puntak bizi duen egoeraz?...”. 

Nahitaezko galdera: 

“Zer ikasi dugu gaur?”. 

Saioaren bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko. Autoebaluazio-orria beteko dute eta hurrengo 

saioan unitate guztian landutakoa berrikusiko dutela esango die 

irakasleak. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Unitate  osoan esku-pilotan, palaz eta xisteraz ikasitakoa eraginkortasunez 

praktikan jartzea. 

Pilota modalitate guztietan bat baten aurkako partidan lehiakorra izatea. 

Non Pilotalekua edota hormadun patioa 

Materiala 

Xisterak (Txiki-Jai proiektuko plastikozkoak edota leungarrien poteak baliatuz 

egindakoak), palak, tenis-pilotak, konoak, klarionak, zinta itsasgarria, 

autoebaluazio-orria (2. eranskina), koebaluazio-orria (4. eranskina) eta 

unitatearen balioespen-orria (7. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Unitate bukaerako saioa izaki, landutako 

guztia gogoratu eta praktikan jartzeko baliatuko dutela azalduko 

du irakasleak. Horretarako, ariketa bakarra dute, eta hamar 

minutuan behin joko-aldaketa egingo dute. Hau da, helburua da 

eskuz, palaz, xisteraz eta, azkenik, horiek nahastuz aritzea 

(palaz-eskuz, xisteraz-palaz…) ikasleek aukeratutako konbinazio 

eta ordenan. Koebaluazioa egingo dutela ere azalduko die 

irakasleak.  

 

2. jarduera Taldean partida antolatzea Denbora 45 min 

45 minutuko iraupena (10 minutuko 4 txanda eta 5 minutuko 

tartea aldaketak egiteko eta koebaluazio-orriak betetzeko). 

Launaka. Irakasleak kontrakantxako eremu batean material 

guztia bilduko du. Ikasleak launaka bat baten aurkako partida bat 

jokatzeko beharrezkoa hartuko dute, eta euren txokoa antolatuko 

dute. Unitatean zehar erabilitako dinamika hau da: bi jolasean eta 

bi kanpoan itxaroten. Kasu honetan, kanpoan daudenak, 

koebaluazio-orria betetzeko aprobetxatuko dute, guztiak 

ebaluatuak eta ebaluatzaileak izango dira horrela txanda 

bakoitzean. Horrez gain, txanda bakoitzean, unitatean ikasitako 

jolasak aukeratu ditzakete: kiniela, kontaketa lurrean, gune 

debekatuak, etab. 

Txanda bakoitza hamar minutukoa da, eta aldaketaren unea 

irakasleak adieraziko du. 
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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). 

Unitatearen azken saioa izanik, azken balioespena egiteko 

baliatuko da. 

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Balizko galderak:  

“Pilotaren unitate honetan zerbait berria ikasi duzue? Eta jolasak? 

Zein modalitate duzue gustukoen? Zergatik? Gaurko saioaren 

ondoren gai ikusten duzue zuen burua aisialdian pilotan 

aritzeko?...”. 

Ikasleek unitatearen balioespen-orria beteko dute (7. 

eranskina) eta ekarpenak jaso ondoren, azken autoebaluazio-

orria bete eta unitatea bukatutzat emango da. 
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Eranskinak 

 1. eranskina: hasierako ebaluazioaren orria 

 2. eranskina: autoebaluazio-orria 

 3. eranskina: koebaluazio-orria (5.saioa) 

 4. eranskina: koebaluazio-orria (10.saioa) 

 5. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

 6. eranskina: lotura interesgarriak eta ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 

 7. eranskina: unitatearen balioespen-orria 

 8. eranskina: Lehen hezkuntzako bigarren zikloko programazioa 
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HASIERAKO EBALUAZIOAREN ORRIA (1. eranskina)                         
 
IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 
1. Pilotan jokatzea gustuko duzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 

2. Pilotan jokatzen al duzu eskolatik kanpo?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ezer ez □ 

3. Ezagutzen al dituzu euskal pilotan jokatzen diren espezialitateak?  

a. Bai □ 

b. Ez □ 

Zeintzuk?_______________________________________ 

4. Praktikatzen al dituzu euskal pilotan jokatzen diren espezialitateak?  

a. Bai □ 

b. Ez □ 

Zeintzuk?_______________________________________ 

5. Ezagutzen al dituzu euskal pilotan jokatzeko erabiltzen diren pilotalekuak?  

a. Bai □ 

b. Ez □ 

Zein?_______________________________________ 

6. Aipatu, baldin badakizu, honako tresna hauen eta ezagutzen dituzun pilotari 
batzuen izenak 

                

 

_______________________ 
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_______________________ 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina)        
 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta higiene-

ohiturak 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditut 

Gaitasun 
motorrean 

hobetzen ari naiz 

Jardueretan, 
gustura hartzen 

dut parte eta 
jarrera positiboa 

dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Irabaztea edo 
galtzea 

onartzen dut 

Hausnartzeko 
denboran, 
taldean era 
positiboan 

eragiten dut eta 
kritika 

eraikitzaileak 
egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOEBALUAZIO-ORRIA (5. Saioa) 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 ONGI 
HOLA-

HOLA 
GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Pilota, distantzia batetik jaurtiz, horman dagoen 
uztaian sartzea lortu du gutxienez hiru aldiz. 

 
  

Hiru sake on egitea lortu du. 
 

  

Batak bestearen atzetik, ikasleak lau aldiz pilota 
hormara botatzea lortu du. Bote eginez edo airez. 

 
  

Bat baten aurkako partidan ongi moldatu da. 
 

  

Oro har, pilota-partidan, nire laguna honela ikusi 
dut: 

 
  

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

 
 
 
 
 
 

KOEBALUAZIO-ORRIA (10. Saioa) 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 ONGI 
HOLA-

HOLA 
GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Joko-egoera bere alde jartzeko gai da. 
 

  

Tantoa egiteko hainbat aukera baliatzen ditu. 
 

  

Eskuz, palaz eta xisteraz pilotari ibilbide eta 
abiadura egokia ematen dio. 

 
  

Aurkaria menderatzeko gai izan da. 
 

  

Oro har, pilota-partidan, nire laguna honela ikusi 
dut: 

 
  

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

 

LH 4. maila 
EBALUAZIOA 

201_/201_ 
Unitatearen 
izenburua: 

 
Euskal pilota 
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1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                
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ZESTA-PUNTARI BURUZKO INFORMAZIOA ESKURATZEKO HAINBAT LOTURA 
INTERESGARRI (6. Eranskina) 

 
 
Zulaikaren blog-a 
http://blog.txik-txak.com/ 
 
Jai alive enpresa 
http://www.jai-alive.com/ 
 
Zesta-punta iparraldean 
http://www.cesta-punta.com/ 
 
Gernika jai-alai enpresa 
http://gernikajaialai.blogspot.com.es/ 
 
Miamiko frontoia 
http://www.casinomiamijaialai.com/miami-jai-alai/ 
 
Daniako frontoia 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g34168-d2506918-Reviews-
The_Casino_at_Dania_Beach-Dania_Beach_Florida.html 
 
Jai alai news 
https://es-es.facebook.com/JaiAlaiNews 
 
 
Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda: 
 
Teknika lantzeko 
https://www.youtube.com/watch?v=yqcjBubdXvs  
 
Partida bat 
https://www.youtube.com/watch?v=eAPSX--6G5I  
 
Partida oso bat Donibane Lohitzunen 
https://www.youtube.com/watch?v=QssHmEzD0ms 
 
Bitxikeria bat 
https://www.youtube.com/watch?v=Mwu8FDnOWEE 
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UNITATEAREN BALIOESPEN-ORRIA –IKASLEAK BETETZEKO– (7. eranskina)        
 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

1. “Euskal pilota” unitate didaktikoa gustukoa izan duzu?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahiko □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □    

2. Pilotalekuan egindako jolasak egokiak izan 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 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 “Euskal pilota” unitatean: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. Zer ikasi duzu, unitate didaktiko honekin: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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PROGRAMAZIOA (8. Eranskina) 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  

ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola eta Colpbola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

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

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


