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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua      TAG ERRUGBIA 

Maila LMH 5 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (laranjaz) 

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 elkarlaneko-aurkotasuneko ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 
—laugarrena sailkapenean—. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan 
taldeko kirol eta jolasetan aurkarien taldeari irabazteko estrategiak —zehazki, elkarlanerako eta 
aurka egiteko estrategiak— erabiltzen jakitea, eta, horren ondorioz, taldeko kirolak praktikatzean 
eraginkorragoak izatea lortzea. 

Araututako joko bat aukeratu da dominio hori lantzeko: tag errugbia. 

Tag errugbia errugbiaren joko-modalitate bat da, eta bi taldek partida bat jokatzen dute elkarren 
kontra, espazio egonkor batean. Errugbian ez bezala, ez dago taldeen arteko kontaktu fisikorik, 
horregatik da eskola-testuinguruetarako hain egokia. Aurkariaren eremuan, entsegu-marraren 
atzean entsegu bat egitea da taldeen helburua. Horretarako, taldekideek askotariko estrategiak 
adostuko dituzte: alde batetik, taldeko kirola denez, elkarlanean aritzeko estrategiak bateratu 
beharko dituzte, eta bestetik, aurkakotasuneko jokoa denez, aurka egiteko estrategiak. 

Tag errugbiak taldeko kiroletan jokatzeko gaitasuna garatzen laguntzen du, batez ere kirol 
horietan estrategiak —hain zuzen eraginkortasunez parte hartzeko estrategiak eta taldean lan 
egiteko estrategiak— erabiltzeko gaitasuna, ikasle guztien parte-hartzea eta talde-lana sustatzen 
baititu. Horregatik, ikasleek erabakiak hartzen eta adosten ikasteko jarduera egokia da. Horrez 
gain, tag errugbiaren bidez, ikasleei denbora librea betetzeko eskaintza erreala zabaltzen diegu. 

Tag errugbiak, ikasle gehienentzat joko berria izanik, haien motibazioa areagotzen du. Izan ere, 
ikasleek neurri handi batean antzeko trebetasun-maila dutenez, errazagoa da ikasle guztien 
parte-hartzea lortzea, beste taldeko kirol batzuetan baino. Horrez gain, hezkidetza eta 
genero-berdintasuna sustatzen duen jarduera da, talde mistoetan joka daiteke eta. Halaber, 
ikasleek kideen eta aurkarien jokabideak hobeto eta errazago ulertzea eta interpretatzea 
erdiesten dute, eta estrategia eraginkorrak baliatzen ikasten dute. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak Ebaluazio-irizpideak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

1. Tag errugbiaren bidez taldeko 
kirolen oinarrizko ezagutzak 
eskuratzea, taldekideekin 
elkarlanean aurkariei aurre 
egiteko. 

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. 

5. Modu koordinatuan eta 

lankidetzan jardutea, 

erronkak ebazteko edo 

taldeko jokoetan aurkari bati 

edo batzuei aurre egiteko, 

bai erasotzaile gisa, bai 

defendatzaile gisa. 

Baloia pase eta harreretan kontrolatzen du eta 
lekualdatzeetan mantentzen du. 

Tag errugbiaren arauak ezagutzen eta 
betetzen ditu.  

Joko-egoera bere alde edo taldearen alde 
jartzeko gai da. 

Bakarkako eta taldeko estrategiak erabiltzen 
ditu, erasorako eta defentsarako. 

Eraso zein defentsa egoerako rolak 
identifikatzen eta betetzen ditu. 

Joko-egoeran, espazio hutsak antzematen eta 
modu eraginkorrean erabiltzen ditu.  

Jolas-egoeran, baloia kontrolatzen du. 

Baloiarekin edo baloirik gabe egiten diren 
lekualdatzeak, pase-harrerak, jauziak eta 
entsegua egitea era koordinatuan eta jarraian 
egiten ditu. 

Bere ekintza motorrak taldekideenekin 
koordinatzen ditu. 

Kontaktu fisikorik gabe, aurkariari gerrikotik 
zinta kentzeko eta aldi berean “tag” 
oihukatzeko gai da. 

Gerriko pasea ongi egiten du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasierako ebaluazioaren 
orria 

 

Lorpenen jarraipen-orria 

 

Autoebaluazio-orria 

 

Koebaluazio-orria 
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3. 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. 

Hausnarketa-tartean, taldean era positiboan 
eragiten du eta kritika eraikitzailea egiten du. 

 

 

 

 

 

 

Hasierako ebaluazioaren 
orria 

 

Lorpenen jarraipen-orria 

 

Autoebaluazio-orria 

 

Koebaluazio-orria 

 

 

 

4. 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 egokiak 
erabiltzen ditu. 

Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta higienea 
zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Elkarlaneko ekintzak eta elkarlaneko-aurkakotasuneko ekintzak 

 Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak: espazioaren zein baloiaren erabilera egokia, 
erasorako eta defentsarako estrategiak, jolas-egoera taldearen alde jartzea, helbururantz 
mugimendua, rol aldaketak eta ekintza motorren kateaketa 

 Tag errugbiaren ikaskuntza espezifikoak: gerriko pasea, tag egitea, entsegua egitea 

 Oinarrizko trebetasun motorrak: harrerak, paseak eta desplazamenduak 

 Arauak: tag errugbiaren arauak 

 Beroketa: artikulazio mugimenduak 

 Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia eta norberaren erregulazioa 

 Ahalegina: parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

 Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko 

 Jarrera: osasun- eta higiene-ohiturak 

 Talde-hausnarketa: kritika eraikitzailea 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek ingurune egonkorrean landuko dituzte  
elkarlaneko-aurkakotasuneko dominioaren ikaskuntzak. Tag errugbia da ikaskuntza horiek 
barneratzeko erabiliko den talde-jokoa. 

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era progresiboan daude antolatuta saioz 
saio: analitikoak alde batera utzita, joko eta jolasetan oinarrituko dira eta ikasleen premien 
arabera egokituko ditu irakasleak.  

Tag errugbiaren oinarrizko printzipioen ikaskuntzak eta landuko diren jarduerek duten progresioa 
izango da unitatearen ardatz metodologikoa: elkarlaneko jolas-egoeratik abiatuz,  
elkarlaneko-aurkakotasuneko joko-egoerara iritsi artekoa, alegia.  

Saio guztietan jarduera nagusi bat dago, eta jarduera nagusi hori aurrez aipatutako progresioaren 
ondorioa da. Hala, saioz saio, jolas-egoerak zailduz, jolas- ein joko-arauak eta jokalariak gehituz 
eta espazioak handituz joango dira. Era horretan, lehen saioan elkarlan-egoera dena, azken 
saioan tag errugbiko partida bilakatzen da. 

Horrez gain, ikasleek ezagutzan eta praktikan izandako aurrerapena ikusteko, lehenengo eta 
azken saioko jarduerak oso antzekoak egitea proposatzen da unitatean.  

Saioetan berebiziko garrantzia izango du beroketak; horregatik, hasierako hamar minutuak 
horretan emango dute ikasleek. Lesioak saihesteaz eta jarduera fisikorako gorputza prestatzeaz 
gain, helburua da beroketaren garrantziaz jabetzea eta berotzeko ohitura errotzea.  

Aniztasunari erantzun egokia emateko, saio batzuetan lagungarri izan daitezkeen aldaera batzuk 
proposatzen dira, betiere ikasle guztien garapena bermatzeko benetako aukerak eskaintze aldera. 
Hala ere, irakasleak egokitu beharko ditu jarduerak dagokion taldeari eta ikasleei, unean uneko 
ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta. 

Saioak kiroldegian egingo dira. Horretarako, eta beti segurtasuna bermatuz, beharrezkoak diren 
jolas-eremuak eta joko-zelaiak antolatuko dira bertan. Materialari dagokionez, ikasleek errugbiko 
baloi bigunak eta tag errugbiko gerrikoak erabiliko dituzte. 

Taldekatzeak, berriz, orekatuak, heterogeneoak eta mistoak izatea bermatuko da. Talde txikietan 
zein talde handietan egingo dituzte jarduerak, eta ikasleen autonomia sustatzeko, haiek izango 
dira, batzuetan eta txandaka, taldekatzeak egingo dituztenak. 

Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

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

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Tag errugbiarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea  
 Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea 
 Taldeko estrategiak adosteko nork bere argudioak era egokian azaltzea eta besteenak 

entzutea 
 Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea 
 Ekintza- eta printzipio-arauak adieraztea  
 Ekintza motorren praktikan aginduak ematea zein jasotakoak ulertzea eta interpretatzea 
 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea 

2. Matematikarako konpetentzia 

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

 Azalerak, altuerak eta denborak neurtzea 
 Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea 
 Baloiaren norabide eta ibilbidea aurreikustea 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea 
 Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 

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 ondorioez hausnartzea 
 Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea 
 Frustrazio-egoerei aurre egiteko, estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea 
 Autonomia izatea 
 Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea 
 Taldekideak eta aurkariak errespetatzea 
 Taldean rol bakoitzari dagozkion funtzioak eta betebeharrak adostea 
 Jardutean elkarlanaren eta elkartasunaren balioa barneratzea eta taldean integratuta 

sentitzea 
 Lehiaketetan, emaitzaren gainetik, ahalegina eta taldekideen arteko harremanak 

lehenestea 
 Besteei laguntza emateko prest egotea 
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6. Arterako konpetentzia 

  

7. Konpetentzia motorra 

 Elkarlan- eta aurkakotasun-egoera motorrak lantzea 
 Jokaera motorrak barneratzea eta hobetzea 
 Taldeko kirolen oinarrizko ikaskuntzak eta tag errugbiaren ikaskuntza espezifikoak lantzea 
 Arauak eta estrategiak zehaztea eta finkatzea, eta horiek beste hainbat egoera motorretan 

aplikatzea 
 Oinarrizko trebetasun motorrak lantzea 
 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 autonomoan, sortzailean eta 
eraginkorrean aritzea. 

 Tag errugbiaren arauak ulertzea eta errespetatzea, eta lehiaketetan autonomia izatea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Tag errugbian aritzean, norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, 
eta tag errugbiaren arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

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

 Elkarlaneko-aurkakotasuneko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

 Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

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

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

 Joko-arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

 Hezkidetza eta genero-berdintasuna kontuan hartzea. 

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 morala erregulatzea. 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

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

 Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

 Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 
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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 eragin onak 
aintzat hartzea. 

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

1. saioa 
Unitatearen aurkezpena. “Harrapaketa baloiekin” (beroketa). “Patata beroa”. Tag 
errugbi partida-lehiaketa 1 (oinarriak). Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Baloi eseria” (beroketa). Errugbiko baloia ezagutzea eta 
gerriko pasea egitea. “Kontuz, lehertu egingo da!”. Paseak ezker-eskuin egitea. 
“Baloien lasterketa”. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Baloi eseria” (beroketa-aldaera). “Baloia duena, 
harrapatzaile”. “Rondo” (biribil txikian baloia kentzea). “10 paseak” (Tag 
errugbiaren oinarriak 1). Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. ”Kontrabadistak eta poliziak” (beroketa). Jolas-eremua 
paseak eginez gurutzatzea 1. Jolas-eremua paseak eginez gurutzatzea 2. Tag 
errugbiaren oinarriak 2. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Patata beroa” (beroketa-aldaera). “Baloi-dorrea”. 
“Errelebo-lasterketa: entsegua egitea”. Tag errugbiaren oinarriak 3. Hausnartzeko 
tartea. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Armiarmak eta eltxoak” (beroketa). Paseak mugimenduan 
egitea 1. Paseak mugimenduan egitea 2. Baloia dutenei tag egitea. Tag 
errugbiaren oinarriak 4. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Ehiztariak eta untxiak” (beroketa). Paseak atzerantz egitea 
1. Paseak atzerantz egitea 2. “Sugeak”. Tag errugbiaren oinarriak 5. 
Hausnartzeko tartea.  

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Armiarma sarean, tag” (beroketa). Bi baten aurka jolastea. 
Lau, hainbaten kontra jolastea. Tag errugbiaren oinarriak 6. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Tag egitea eta ihesi irtetea (beroketa). “Zenbakiak”. Tag 
errugbiko arauak. Tag errugbiaren oinarriak 7. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena. Ikasleek proposatu eta gidatutako beroketa-jarduerak 
(beroketa). Tag errugbi partida-lehiaketa 2. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Tag errugbian, elkarlaneko eta aurkakotasuneko jolas-egoeran, ikasleen 
ezagutza- eta praktika-maila nolakoak diren identifikatzea. 

Errugbiko baloia kontrolatzea eta haren menderatze esanguratsua lortzea.  

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloi bigunak, koloretako petoak, Ikaslearen hasierako ebaluazioaren 
orria (1. eranskina), autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 

irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. 

Ikasleek ikaslearen hasierako ebaluazio-orria banaka beteko 

dute, eta bertan adieraziko dute tag errugbiaren inguruan zer 

dakiten, ea gustuko duten, eta aurretik inoiz jolastu diren. 

Ondoren, irakasleak orri guztiak jasoko ditu, eta bildutako 

informazioarekin taldearen ezagutza- eta praktika-maila 

identifikatuko ditu. Jarraian, ikasleek beren bizipenen inguruan 

hitz egingo dute ikaskideekin, eta iritziak elkar trukatuko dituzte.  

Bukatzeko, irakasleak unitatearen helburua zein den zehaztuko 

du, eta horretarako egingo diren jarduerak azalduko. Horren 

ostean, saio honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Beroketa. “Harrapaketa baloiekin” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Jolasean hasi aurretik, ikasleek korri egingo 
dute lau bat minutuz, intentsitate baxuan. Jolastu ondoren, berriz, 
bihotz-taupadak hartu eta artikulaziozko mugimenduak egingo 
dituzte.  

Jolasean hasi aurretik, ikasle guztiak jolas-eremuan 
sakabanatuko dira. Harrapatzaileak lau ikasle izango dira, eta 
errugbiko baloi bana izango dute esku artean, eta beste ikasle 
guztiak iheslariak izango dira. 

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. 

 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                      TAG ERRUGBIA 

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA                                                                                                       12 

3. jarduera “Patata beroa” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak jolas-eremuan zehar 
sakabanatuko dira, eta ikasleen heren batek (gutxi gorabehera) 
errugbiko baloi bana izango du esku artean.  

Irakasleak esaten duenean, ikasle guztiak korrika hasiko dira. 
Baloia duten ikasleek, baloirik ez duen ikasle batekin gurutzatzen 
diren bakoitzean, ikaskidearen izena ozen esango du, eta, aldi 
berean, baloia pasatuko dio —baloia ez da lurrera erori behar—. 
Ondoren, baloia hartu duen ikasle horrek gauza bera egingo du, 
alegia, baloirik gabe dagoen ikasle batekin gurutzatzen denean, 
haren izena esango du ozen, eta, aldi berean, baloia pasatuko 
dio.  

Minutu baten buruan, irakasleak txilibitua joko du, eta momentu 
horretan bertan, jolas-arauak aldatu egingo dira. Irakasleak 
txilibitua jo ondoren harrapaketa-jolasean hasiko dira ikasleak. 
Honela:  

Baloia esku artean duten ikasleak harrapatzaile bihurtuko dira, 
eta baloirik ez dutenak iheslari. Harrapatzaileek baloiarekin ukitu 
beharko dituzte iheslariak, hauek ihes egiten saiatzen diren 
bitartean. Ukitzen azkena den ikasleak irabaziko du jolasa. 

 

4. jarduera Tag errugbi-partida 1 (oinarriak) Denbora 25 min 

Zazpi zazpiren aurka. Zazpiko taldeetan banatuko dira ikasleak, 
eta tag errugbiko partida bakoitzean bi taldek elkarren aurka 
jokatuko dute. Irakasleak jokoa sinplifikatu egingo du, eta 
horretarako, ez ditu tag errugbiaren arau guztiak erabiliko; arau 
erraz batzuk soilik azalduko ditu, beraz. 

Bestalde, erabiliko den joko-eremuak tag errugbiko zelaien 
neurrikoa izan behar du gutxi gorabehera: 35 metro luze eta 15 
metro zabal.  

Helburua talde aurkariaren entsegu-marraren atzean entsegua 
egitea da; hau da, entsegu-marraren atzean baloiak lurra ukitu 
behar du, baloia bertara eraman duen taldeak puntua lortzeko. 
Horrelako hiru entsegu lehenengo egitea lortzen duen taldeak 
irabaziko du partida, eta hurrengo partida jokatuko da. Bi talde 
hasiko dira jokoan, hirugarrena, bitartean, partida ikusten zain 
geldituko da, hurrengo partidara arte. Izan kontuan, talde guztiek 
talde guztien aurka jokatu behar dutela, txandaka. Halaber, 25 
minutuz etenik gabe jokatuko dira partidak. 

Hona hemen erabiliko diren joko-arauak: 

- Ikasleek, taldekideen artean baloia pasatuz iritsi beharko dute 
entsegu-marraraino.  Paseak edozein norabidetan egin 
daitezke, baina eskuekin bakarrik jaurti eta hartuko da baloia.  

- Kontuan izan, baloia duen aurkariarekin ez bada, ezingo dela 
kontaktu fisikorik izan; hau da, baloia duen aurkaria soilik ukitu 
daiteke. Jokalariek baloia duen aurkaria ukitzen badute, baloia 
duenak baloia galduko du, eta ukitu duenari emango dio; 
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alegia, baloia taldez aldatuko da. 

- Jolasa hasteko, baloia erdiko marratik jaurtiko dio ikasle batek 
taldekide bati.  

- Ikasle batek falta egiten duenean —baloia oinarekin jo edo 
baloia ez duen aurkaria ukitu— alboko sakea egingo du talde 
aurkariak.  

- Entsegua egitea lortzen badute, aurkariek baloia erdiko 
marratik jaurtiko dute. Epailea irakaslea izango da. 

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.  

Balizko galderak: Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zein zailtasun aurkitu dituzue errugbian 
jolastean? Zer hobetu behar duzue errugbian jolasteko? Nola 
moldatu zarete errugbiko baloiarekin? Zenbat aldiz galdu duzue 
baloia? Zergatik uste duzue galdu duzuela? Errugbiko baloiarekin 
jolastea zailagoa iruditu al zaizue?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Errugbiko baloia kontrolatzea eta haren menderatze esanguratsua lortzea.  

Elkarlaneko egoeran, lekuz mugitu gabe gerriko pasea egiten ikastea.  

Desplazamenduak, paseak, harrerak eta jauziak era koordinatuan eta jarraian 
egitea eta besteekin koordinatzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Foam-ezko baloiak, errugbiko baloiak (bigunak) eta koloretako petoak, 
autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa. “Baloi eseria” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioetan bezala, ikasleek 
beroketa-jarduerak egingo dituzte jolasean hasi aurretik. 
Jolasaren helburua gainerako ikaskideak baloiaz ukitzea da, eta 
norbera ez inork ukitzea. Horretarako baloia hartu eta tokitik 
baloia eskuekin jaurti beharko dute. 

Jolasean hasi aurretik, ikasle guztiak zelaian zehar sakabanatuko 
dira, eta denak denen kontra arituko dira. Jolasean hasteko, 
irakasleak baloia ikasle artera botako du, eta baloia hartzea 
lortzen duen ikasleak, lekutik mugitu gabe, beste edozein ikasleri 
eman beharko dio baloiarekin —baloia jaurtiko dio–; gainera, izan 
kontuan baloiak ez duela lurrik ukitu behar aurkaria jo aurretik.  
Baloiarekin emandako ikasleek lurrean eseri beharko dute, eta 
lurrean gelditzen den baloia zutik dagoen edozein ikaslek hartu 
dezake —bizkorren heltzen denak baloiarenganaino, alegia—. 

Baloia hartzen duen ikasleak berriro hasiko du jolasaren dinamika 
hasieratik: lekutik mugitu gabe, baloia jaurti eta beste edozein 
ikasle jo beharko du. 
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Badira, gainera, kontuan hartu beharreko honako beste bi arau 
ere: 

- Ikasle batek bere kontra jaurtitako baloia airean hartuko balu, 
ez da lurrean eseriko eta jolasean jarraituko du; oraingoan 
berak jaurtiko du baloia beste ikasle baten aurka.  

- Eserita dauden ikasleak berriro zutitu eta jolasean hasteko, 
baloia aldamenetik pasatzean hartu beharko dute. 

Hona hemen jolasaren bi aldaera: 

- Eserita dagoen ikasleak jolasean jarraitu ahal izateko, baloia 
aldamenetik pasatzean harrapatu eta eserita dagoen beste 
ikasle bari pasatuko dio. 

- Eserita dauden ikasleen arteko paseak mozteko aukera izango 
dute zutik dauden ikasleek 

 

3. jarduera 
Errugbiko baloia ezagutzea  

eta gerriko pasea egitea 
Denbora 5 min 

Hirunaka. Irakasleak hirukote bakoitzari errugbiko baloi bana 
emango dio, eta ikasleek bururatzen zaizkien nahi beste ariketa 
edo jolas egingo dituzte baloiarekin. Irakasleak argibide gutxi 
batzuk emango ditu, honako hauek esaterako:  

Hirukote bakoitzak besteen jolas-eremua errespetatuko du. 
Gainera, baloia jaurtitzeko modu ezberdinak praktikatuko dituzte, 
harrerak egingo dituzte, kokatzeko hainbat egitura eta distantzia 
erabiliko dituzte eta hainbat ariketa eta jolas probatuko. 

Errugbiko baloiarekin jolasean ibili ostean, irakasleak zenbait 
galdera egingo dizkie ikasleei. 

Balizko galderak: “Izan al duzue baloia hartzeko eta jaurtitzeko 
arazorik? Zein? Zergatik uste duzue izan dituzuela zailtasun 
horiek? Baloiaren ezaugarriak eta forma kontuan hartuta, nola 
heldu duzue baloia: bi eskuekin edo esku bakarrarekin? Nola 
pasatu diezue baloia ikaskideei? Zein pase mota erabili duzue: 
bularreko pasea, buru gaineko pasea ala gerriko pasea? Tag 
errugbian, paseak atzerantz egin behar direla esango banizue, 
zein pase uste duzue izango litzatekeela aproposena?” 

Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 

 

 

 

 

 

 

 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                      TAG ERRUGBIA 

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA                                                                                                       16 

4. jarduera “Kontuz, lehertu egingo da!” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak bat izan ezik, elkarrengandik 
bi metrora eta biribilean kokatuko dira. Bakarrik gelditu den 
ikaslea, berriz, erdian eseriko da. 

Biribilean dauden ikasleei errugbiko bi baloi emango zaizkie eta 
ordulariaren orratzen norabidean baloiak elkarri pasatu beharko 
dizkiete, banan-banan eta hurrenkeran. Baloi bakoitza biribilaren 
mutur banatan kokatuko da. Baloi batek ezingo du bestea 
aurreratu, beraz, bigarren datorren baloia eskuan duen ikasleak, 
pasea egin ahal izateko, itxaron egin beharko du, baldin eta 
lehenengo doan baloia harrapatzen badu.  

Erdian dagoen ikasleak —lurrean eserita eta begiak itxita dago— 
hogeiraino zenbatuko du poliki-poliki. Zenbaketa isilean egingo 
du eta hogeira iristean “Bummm” oihukatuko du. Momentu 
horretan bertan, baloia eskuetan duten ikasleak jolasetik 
kanporatua izango dira, eta lurrean eseri beharko dute.  

Horrela, behin eta berriro errepikatuko dute jolasaren prozedura; 
beraz, zutik dauden ikasleek baloiak elkarri pasatuko dizkiete eta 
erdiko ikasleak berriro zenbatuko du hogeiraino. Ezkerreko 
ikaslea edo ikasleak lurrean eserita baldin badaude, ezkerrean 
zutik dagoen hurbileneko ikasleari pasatuko dio baloia, pase 
luzeagoa eginez. Zutik bi ikasle gelditzen direnean bukatuko da 
jolasa. 

Hona hemen jolasaren aldaera bat: 

Bi talde, beraz, bi biribil egin jolasa azkarrago bukatu dadin. 

 

5. jarduera Paseak ezker-eskuin egitea  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Jolasean hasi aurretik, ikasleak ilaran eta 
bata bestearen atzean, elkarrengandik metro batera, jarriko dira. 
Irakasleak errugbiko hiru baloi emango dizkie hiru ikasleri: 
ilararako lehendabizikoari bat, erdialdean dagoen ikasle bati 
beste bat eta bukaera aldean dagoen ikasle bati —baina ez 
azkenari— hirugarrena . 

Irakasleak txilibitua joko du, eta baloia duten ikasleek atzean 
duten ikasleari baloia pasatuko diote, baina izan kontuan baloia 
ezingo dela lurrera erori. Horretarako, baloia bi eskuekin helduko 
dute, eta oinak mugitu gabe, gerri-itzulia eginez eta gerriko pasea 
erabiliz, atzeko ikaskideari baloia pasatuko diote. Ikasle batek 
gerri-itzulia eta pasea eskuinera eginez gero, hurrengoak 
ezkerrera egin beharko du eta hurrengoak eskuinera; etengabean 
ezker-eskuin.  

Ilarako lehen ikasleak baloia atzera pasatu ostean, ikasle hori 
bera ilararen bukaeran kokatuko da. Berdin egingo dute 
gainerako ikasleek: ilararen hasieran geratu eta baloia atzera 
pasatu ostean, ilararen bukaeran kokatuko dira.  

Ikasleek jolas-eremuari itzuli osoa emango diote, paseak eginez 
eta, dagokienean, ilararen bukaeran behin eta berriro kokatuz. 
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6. jarduera “Baloien lasterketa” Denbora 10 min 

Bi taldetan. Ikasle guztiak bi taldetan banatuko dira, eta talde 
bakoitzak biribil bana osatuko du. Ikasleak erdira begira kokatuko 
dira, eta aldameneko ikasleengandik metro batera egongo dira. 
Talde bakoitzeko partaide bati errugbiko baloia emango dio 
irakasleak, eta txilibitua joko du jolasa hasteko. 

Baloia duten ikasleek baloia eskuineko ikasleari pasatuko diote, 
beti ere gerriko pasea erabiliz. Ondoren, gainerako ikasle guztiek 
ere, baloia jasotzen dutenean, norberaren eskuineko ikasleari 
pasatuko diote baloia. Jolasaren helburua hiru itzuli ematea 
izango da, baloiak eskuz esku pasatuz eta lurrera erortzen utzi 
gabe.  

Behin hiru itzuli egin ostean, berriz errepikatuko da jarduera, 
baina oraingoan paseak ezker aldera eginez. 

Ikasleek nahikoa praktikatu dutenean, lasterketa bat egingo dute. 
Hiru itzuliak beste taldea baino azkarrago ematen saiatuko dira 
lasterketa irabazteko. Hala ere, oraingo honetan, itzuli 
bakoitzaren ostean paseen norabidea aldatuko dute ikasleek; hau 
da, lehenengo itzulian ezker aldera pasatu badute baloia, 
bigarrenean eskuinera eta hirugarrenean berriz ere ezkerrera 
pasatu beharko dute. Baloia lurrera eroriz gero, itzulia hasieratik 
hasi beharko dute, horretarako baloia lehen ikasleari emango 
zaio itzulia has dezan. 

Hona hemen bi aldaera: 

- Itzuli kopurua gehituko da. 

- Kopuru txikiagoko talde gehiago egingo dira. 

 

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.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Nola egiten dituzue paseak errazago? 
Eta harrerak? Zer egiten duzue baloia mantentzeko eta ihes ez 
egiteko? Zergatik egiten da zaila baloia kontrolatzea? Zein 
berezitasun dauka errugbiko baloiak?  

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Erasorako eta defentsarako bakarkako eta taldeko estrategiak aukeratzea eta 
erabiltzea. 

Espazio hutsak non dauden antzematea eta haiek modu eraginkorrean erabiltzea. 

Elkarlaneko eta aurkakotasuneko jolas-egoera taldearen alde jartzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Baloi bigunak (foam materialekoak dira egokienak), errugbiko baloiak (bigunak), 
koloretako petoak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina), 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa: “Baloi eseria” (aldaera) Denbora 10 min 

Bi taldetan. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioan bezala, talde 
osoak beroketa-jarduerak egingo ditu. Ondoren, “Baloi eseria” (ikus 
2. saioa, 2. jarduera) jolasaren aldaera batera jolastuko dira 
ikasleak, eta, horretarako, bi taldetan banatuko dira, eta aurkariak 
eta taldekideak ondo bereizteko koloretako petoak jantziko dituzte. 
Jarduera honetan, errugbiko baloi biguna erabiliko da, baloi mota 
horrekin trebatzen jarraitzeko. 

Aldaera honetan ikasle guztiak guztien kontra jolastu beharrean, bi 
taldek elkarren kontra jokatuko dute. Baloiaren jabetza duen taldeak 
baloia jaurti eta beste taldeko aurkariak ukitzen eta eserarazten 
saiatuko da. Aurkari guztiak lurrean esertzea lehenengo lortzen 
duen taldeak irabaziko du jolasa. 
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3. jarduera “Baloia duena, harrapatzaile” Denbora 10 min 

Binaka. Ikasleak bata bestearen parean kokatuko dira, aurrez aurre 
eta hiru bat metrora bata bestearengandik. Irakasleak bikote 
bakoitzari errugbiko baloi bana emango dio.  

Ikasleek etengabe elkarri pasatuko diote baloia, gerriko pasea 
erabiliz eta gerri-itzulia ezker-eskuin txandakatuz. Irakasleak 
txilibitua jotzen duenean, baloia eskuan duen ikaslea harrapatzaile 
bihurtuko da, eta bikotekidea baloiaz ukitzen saiatuko da —ezingo 
du baloia jaurti—. Baloia ez duena, berriz, iheslari bihurtuko da, eta 
bikoteak baloiarekin ukitu ez dezan saiatuko da.  

Harrapatzaileak minutu bat izango du iheslaria harrapatzeko. 
Ariketa hainbat aldiz errepikatuko da, irakasleak jolasa bukatutzat 
eman arte. 

Hona hemen jolasaren aldaera bat: 

Hirukoteak egingo dira eta hiruki itxuran kokatuko dira. 

 

4. jarduera “Rondo” (biribil txikian baloia kentzea) Denbora 10 min 

Bosnaka. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta ikasle bat biribilaren 
erdian kokatuko da. Biribila osatzen duten ikasleen artean errugbiko 
baloia elkarri pasatzea da jardueraren helburua, baina izan kontuan 
baloiak ezingo duela lurra ukitu. 

Erdian dagoen ikaslea, berriz, baloia ukitzen saiatuko da; eta baloia 
ukitzen badu edo baloia lurrera erortzen bada, rolak aldatu egingo 
dira: erdian dagoen ikaslea biribilean jarriko da eta kale egin duen 
ikaslea erdian. Paseak egitean gerriko pasea lehenetsiko da, nahiz 
eta edozein pase mota baimenduta egon.  

Hona hemen jolasaren bi aldaera:  

- Biribilean ikasle gehiago jarriko dira, eta erdian bi ikasle paseak 
mozten.  

- Baloi bakarra beharrean bi baloi erabiliko dira. 

 

5. jarduera “10 paseak”. Tag errubiaren oinarriak 1 Denbora 15 min 

Lau lauren aurka. Lauko taldeak elkarren kontra arituko dira, eta 
koloretako petoak jantziko dituzte elkarrengandik bereizteko. Izan 
ere, talde batekoak baloiaren jabeak izango dira, eta beste 
taldekoak “baloi-lapurrak”. Beraz, baloia duen taldeak taldekideen 
artean 10 pase jarraian egitea lortu behar du, aurkariek baloia 
lapurtu gabe. Aldiz, baloi-lapurrek baloia lapurtzen saiatu behar 
dute, baloiaren jabe egiteko, eta baloiaren jabeak bilakatzeko. 
Beraz, baloiaren jabetza taldeen artean aldatzen joango da, baloia 
lapurtu ahala. 

Hona hemen erabiliko diren jolas-arauak eta jolasaren prozedura: 

- Irakasleak zotz egin eta tokatzen zaion taldeari emango dio 
baloia, eta irakasleak esaten duenean baloia eskutik eskura 
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elkarri pasatzen hasiko dira ikasleak; inola ere ez aurretik. 

- Baloia duen ikaslea ezingo da lekutik mugitu, baina pibotatu 
dezake. Beraz, taldekideak izango dira etengabe mugituko 
direnak. Baloirik ez duten ikasleek, beraz, gimnasioan zehar 
ondo zabalduko eta mugituko dira, haien taldekideen paseak 
jasotzeko eta aurkariek baloirik ez lapurtzeko.  

- Paseak libreak izango dira, hau da, baloia eskuekin baina nahi 
den bezala jaurtiko da. Hala ere, irakasleak gerriko pasea egin 
dezaketela gogoraraziko die ikasleei, pase mota horren erabilera 
bultzatzeko. 

- Aurrez esan bezala, baloia ez duen taldea (baloi-lapurra) baloia 
bereganatzen saiatuko da, eta horretarako beste taldearen 
(baloi-jabearen) paseak moztu behar ditu edo lurrera erortzen 
diren baloiak aurkariek baino lehenago jaso.  

- Debekatutako dago baloia eskuan duen aurkaria ukitzea; eta hori 
dela eta, norberaren eta aurkariaren artean, gutxienez, metro 
bateko tarteak egon behar du.  

- Baloia lapurtzen duen ikaslea hasiko da taldekideei baloia 
pasatzen. 

- Paseak ozenki zenbatuko dira, eta baloiak lurra ukitzen duen 
bakoitzean edo pase bat mozten den bakoitzean, berriro zerotik 
hasita kontatuko dira paseak. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan.  

Balizko galderak: “Non kokatu zarete baloia duen ikaskideak zuei 
baloia pasatu ahal izateko? Ba al zegoen espazio pribilegiaturik? 
Baloia eskuan izan duzuenean, zein mugimendu edo estrategia 
izan da egiteko zailena? Atzeman al dituzu desmarkatu diren 
ikasleak? Gogoratu al zarete gerriko pasea egiteaz? Noiz erabili 
duzue gerriko pasea? Zer egin duzue aurkarien jokoa oztopatzeko? 
Non kokatu zarete horretarako? Nola moztu dituzue aurkarien 
paseak? Zer iruditu zaizue zailago: erasotzea ala defendatzea? 
Zergatik? Zenbat baloi galdu dituzue? Zergatik? Eta zenbat baloi 
lapurtu dituzu? Nola lapurtu dituzu?”. 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 
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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.  

Balizko galderak: Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zein zailtasun aurkitu dituzue? Erraz 
antzeman al dituzue espazio hutsak? Nola antzeman dituzue?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Tag errugbiko gerrikoa ezagutzea eta erabiltzea eta tag teknika egiten ikastea. 

Jolas-egoera taldearen alde jartzeko, erasorako eta defentsarako bakarkako 
eta taldeko estrategiak aukeratzea eta erabiltzea. 

Jolas-egoeran, espazio eta jokatzeko une eraginkorrenak erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Baloi bigunak (foam materialekoak dira egokienak), errugbiko baloiak 
(bigunak), koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak eta zintak eta 
autoebaluazio-orria (2 eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa: “Kontrabandistak eta poliziak” Denbora 10 min 

Bi taldetan. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioetan bezala, 
irakasleak gidatuta, talde osoak beroketa-ariketak egingo ditu. 
Ondoren, berotzen jarraitzeko, “Kontrabandistak eta poliziak” 
jolasean jolastuko dira.  

Talde bateko ikasleak poliziak izango dira –petoak jantziko 
dituzte–, eta beste taldekoak kontrabandistak—petorik gabe–. 
Talde bakoitza jolas-eremuaren alde banatan jarriko da; hau da, 
kiroldegiaren alde batean eta kontrabandistak bestean.  

Jolasean hasi aurretik, irakasleak kontrabandistei zotz bat 
emango die, eta haietako batek gordeko du, arropa artean, 
ezkutuan, poliziek nork gorde duen ez ikusteko moduan. Zotza 
duen ikasle-kontrabandistak jolas-eremuaren alde batetik beste 
aldera iritsi beharko du, eta, aldiz, poliziak zotza duen 
kontrabandista nor den asmatzen eta hura harrapatzen saiatuko 
dira. 

Irakasleak txilibitua joko du jolasari hasiera emateko. Une 
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horretan, kontrabandistek edozein norabidetan egingo dute 
korrika, zotza duen ikaslea beste alderaino iristeko eta poliziak 
nahasteko. 

Poliziek zotza zein kontrabandistak duen asmatu beharko dute. 
Horretarako, edozein kontrabandista harrapatu eta arakatuko 
dute, zotza duen ikaslearekin topo egin arte. 

Zotza duen kontrabandistak beste aldera iristea lortzen badu, 
talde bera izango da berriro kontrabandista. Aldiz, poliziek zotza 
duen ikaslea atzematen badute, poliziak kontrabandista bihurtuko 
dira eta kontrabandistak polizia. 

Hona hemen jolasaren aldaera bat: 

Zotz bakarrarekin jolastu beharrean, zotz gehiago ezkutatu 
daitezke kontrabandisten arropa artean. 

3. jarduera Jolas-eremua paseak eginez gurutzatzea 1 Denbora 10 min 

Launaka. Laukote bakoitzak errugbiko baloi bana izango du, eta 
talde bakoitzeko hiruk jantziko dituzte petoak, baina laugarrenak 
ez. Laukoteek ariketa txandaka eta hurrenkeran egingo dute, 
elkarri trabarik ez egiteko. 

Petodun ikasleek haien artean paseak egingo dituzte, jolas-
eremuaren alde batetik bestera joaten diren bitartean. Baloia 
eskuan duen ikaslea ezingo da lekuz mugitu; beraz, taldekideek 
espazio hutsak bilatu beharko dituzte harrerak egiteko. Paseak 
edozein norabidetan egin daitezke, baina ezingo dira hiru metro 
baino luzeagoak izan. 

Peto gabeko ikaslea, aldiz, paseak mozten eta petodunen jokoa 
oztopatzen saiatuko da. Ikasle horrek pase bat moztea lortzen 
badu edo baloia erortzen bada, beste hurrengo taldeak hartuko 
du txanda, eta jolasean hasiko da. Horrela, talde bakoitzak 
ariketa egiteko aukera behin baino gehiagotan izango du, eta, 
gainera, jokalariek rolak aldatuko dituzte haien artean. 

 

4. jarduera Jolas-eremua paseak eginez gurutzatzea 2 Denbora 10 min 

Seinaka. Talde bakoitzak errugbiko baloi bana izango du, eta 
talde bakoitzetik lau ikaslek petoa jantziko dute,eta bi ikaslek ez 
gogoratu taldeek txandaka eta hurrenkeran egingo dutela ariketa, 
elkarri trabarik ez egiteko. 

Ikasleek 3. jardueran egindako ariketa errepikatuko dute, baina, 
oraingoan,irakasleak zenbait aldaketa egingo ditu jolas-arauetan. 
Honako aldaketa hauek, hain zuzen: 

- Hiru baten kontra aritu beharrean, lau biren kontra arituko dira.  

- Peto gabeko ikasleek baloia eskuan duen petodun ikaslea 
ukitu ahalko dute, betiere, bi eskuekin batera ukitzen badute; 
jakina, minik eman gabe. Peto gabeko ikasle batek baloidun 
ikaslea ukitzea lortuz gero jolasa bukatutzat eman eta 
hurrengo taldearen txanda izango da.Horrela, talde bakoitzak 
ariketa egiteko aukera behin baino gehiagotan izango du, eta, 
gainera, jokalariek rolak aldatuko dituzte haien artean. 
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5. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 2 Denbora 15 min 

Bost bosten aurka. Bosteko taldeak elkarren kontra arituko dira, 
eta talde bakoitzak koloretako petoak erabiliko ditu, aurkariak eta 
taldekideak ondo bereizteko.  

Aurreko saioan irakasleak azaldutako “10 paseak” jolasean 
bezala, jarduera honetan ere, baloia aurkariek lapurtu gabe eta 
lurrera erortzen utzi gabe, taldekideen artean 10 pase egitea lortu 
beharko dute. 

Jolas-arauak berak izango dira, baina irakasleak jolas-arau bat 
aldatuko du. Honela: 

- Baloia lortzeko,aurkariei baloia lapurtzeaz eta paseak mozteaz 
gain, beste estrategia bat ere erabili daiteke: baloia eskuan 
duen aurkaria bi eskuekin ukitzea. 

Bost minutuz jolasean ibili ostean, irakasleak jolasa etengo du, 
eta galderen tartea zabalduko du. Hona hemen balizko zenbait 
galdera:“ Gogoratu duzue baloia duen aurkaria bi eskuekin ukitu 
behar zenutela? Zaila iruditu al zaizue hori lortzea? Tag errugbian 
kontaktu fisikoa dagoela uste duzue? Zergatik? Ikusi al duzue 
inoiz tag errugbiko gerriko bat? Jantzi al duzue inoiz? Nola uste 
duzue erabiltzen dela gerriko hau? Zinta lapurtzen denean, 
zerbait esan behar dela uste al duzue?”. 

Ikasleen erantzunak eta hausnarketak kontuan hartuta, 
irakasleak honako azalpen hauek emango ditu: tag errugbiko 
gerrikoa nola erabili eta zinta lapurtzean zer oihukatu (“tag”). 

Ondoren, irakasleak ikasle bakoitzari gerriko bat emango dio, eta 
ikasleek jantzi egingo dute. Irakasleak berriz emango dio hasiera 
jolasari, baina jolas-arau bat aldatuko du: 

- Oraingoan, norbere taldearentzako baloia lortzeko,aurkaria bi 
eskuekin ukitu beharrean, baloidun ikasleari gerrikotik zinta bat 
kendu beharko zaio, “tag” hitza oihukatzen den bitartean. Zinta 
lapurtu duen ikasleak segituan bueltatuko dio zinta bere 
jabeari. 

Beste bost minutuz jolasean ibili ostean, irakasleak jolasa 
bukatutzat emango du, eta berriro galderen tartea zabalduko. 
Hona hemen balizko zenbait galdera: “Zer iruditu zaizue zailagoa: 
baloia duen aurkaria bi eskuz ukitzea ala zinta lapurtzea? Zinta 
lapurtzean gogoratu al duzue “tag” oihukatzea? Zinta berriro itzuli 
al diozue jabeari?”. 

Ikasleen erantzunak kontuan hartuta, irakasleak ikasleek 
egindako hausnarketak eta ateratako ondorioak bideratuko ditu. 
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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.  

Balizko galderak: Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zailak ala errazak iruditu zaizkizue 
proposatutako jarduerak? Zein zailtasun aurkitu dituzue? Zein 
estrategia erabili duzue jolas-egoera taldearen alde jartzeko? 
Taldean adostu al dituzue erabili dituzuen estrategia guztiak? 
Zergatik? Zein estrategia erabili duzue defentsarako? Zaila iruditu 
al zaizue espazio eta une eraginkorrei atzematea? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Tag errugbiko gerrikoaren erabilera eta tag teknika hobetzea. 

Elkarlaneko eta aurkakotasuneko jolas-egoeran, entsegu-marraren atzean 
entsegua egiten ikastea. 

Jolas-egoera taldearen alde jartzeko, helmugarantz egitea eta erasorako eta 
defentsarako bakarkako eta taldeko estrategiak aukeratzea eta erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Foam-ezko baloiak, errugbiko baloiak (bigunak), bi banku suediar, klera, 
koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak eta zintak eta autoebaluazio-orria (2 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa: “Patata beroa” 2 Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioetan bezala, ikasleek 
beroketa-jarduerak egingo dituzte jolasean hasi aurretik.  

Behin beroketa amaitutakoan, ikasle guztiak jolas-eremuan 
sakabanatuko dira, eta ikasleen heren batek (gutxi gorabehera) 
errugbiko baloi bana izango du esku artean.  

Irakasleak esaten duenean, ikasle guztiak korrika hasiko dira. 
Baloia duten ikasleek, baloirik ez duen ikasle batekin gurutzatzen 
diren bakoitzean, ikaskidearen izena ozen esango du, eta, aldi 
berean, baloia pasatuko dio —baloiak ez du lurrera jausi behar–
.Baloia hartu duen ikasleak baloiarekin lurra ukituko du, eta, 
jarraian, korrika hasiko da berriz, aurretik baloia izan duten 
ikasleek egin duten ariketa bera errepikatzeko; alegia, baloirik 
gabe dagoen ikasle batekin gurutzatzen denean, haren izena 
ozen esango du, eta, aldi berean, baloia pasatuko dio.  

Minutu baten buruan, irakasleak txilibitua joko du eta, momentu 
horretan bertan, jolasaren arauak aldatu egingo ditu. Irakasleak 
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keinu egin ondoren, harrapaketa-jolasean hasiko dira ikasleak, 
honela: baloia esku artean duten ikasleak harrapatzaile bihurtuko 
dira, eta baloirik ez dutenak iheslari. Horretarako, baloia eskuan 
duen ikasleak korrika egiteko aukera izango du, baina ezingo du 
baloia jaurti. Harrapatzaileek baloiarekin ukituko dituzte 
iheslariak, eta horiek ihes egiten saiatuko dira. Ukitzen azkena 
den ikasleak irabaziko du jolasa. 

3. jarduera “Baloi-dorrea” Denbora 10 min 

Bost bosten aurka. Jolas-eremuak lauki zuzen baten forma 
izango du, eta luzeran erditik banatuko da. Jolas-eremuaren 
mugak ongi zehaztuko dira, eta zelai osoaren hondoko marra 
bietan, banku suediar bana jarriko da. Bankuaren erdiko puntutik 
hiru metroko erradioko area bat marraztuko da kleraz, zelaiaren 
alde banatan bi eremu itxi sortzeko.  

Hasteko, bi boskote elkarren kontra lehiatuko dira, bitartean, 
gainerako boskoteek haien txanda  eserita itxarongo dute, eta 
ikaskideak animatuko dituzte. 

Lehiatuko diren taldeak zelaiaren eremu banatan aurrez aurre 
kokatuko dira. Haietako zein ikasle jarriko den banku 
suediarraren gainean erabakiko dute; alegia, ikasleetako nor 
izango den dorrea. 

Jolasaren helburua da taldekideek, paseka, norbere taldeko 
dorreari baloia ematea. 

Hona hemen erabiliko diren jolas-arauak eta jolasaren prozedura: 

- Irakasleak zotz egin eta tokatzen zaion taldeari emango dio 
baloia, eta irakasleak esaten duenean baloia eskutik eskura 
elkarri pasatzen hasiko dira ikasleak; inola ere ez aurretik. 

- Baloia duen ikaslea ezingo da lekutik mugitu, bere 
ardatzaren inguruan ez bada, eta, beraz, taldekideak izango 
dira etengabe mugituko direnak. Baloirik ez duten ikasleek, 
aldiz, jolas-eremuan zehar ondo sakabanatu eta mugitu 
beharko dira, haien taldekideen paseak jasotzeko, eta 
aurkariek baloirik ez lapurtzeko.  

- Paseak libreak izango dira, hau da, baloia eskuekin baina 
nahi den bezala jaurtiko da. Hala ere, irakasleak gerriko 
pasea egin dezaketela gogoraraziko die ikasleei, pase mota 
horren erabilera bultzatzeko.Talde bakoitzak nahi beste pase 
egingo ditu, dorreari azken pasea egin aurretik, baloirik 
galtzen ez badu betiere. 

- Aurrez esan bezala, baloia ez duen taldeak baloia 
eskuratzen saiatuko da, eta horretarako beste taldearen 
paseak moztu beharko ditu, edo lurrera erortzen diren 
baloiak aurkariak baino lehenago jaso. Debekatuta dago 
baloia eskuan duen aurkaria ukitzea; eta hori dela eta, 
norberaren eta aurkariaren artean, gutxienez, metro bateko 
tarteak egon behar du.  

- Baloia lapurtzen duen ikaslea hasiko da taldekideen artean 
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lehen pasea egiten. 

- Errugbiko baloi biguna erabiliko da jolasteko. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan. 

Balizko galderak: “Non kokatzen gara baloirik ez daukagunean? 
Zergatik? Nori pasatuko diogu baloia? Zergatik? Non kokatzen 
gara baloia berreskuratu nahi dugunean?”. 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 

4. jarduera Errelebo-lasterketa: entsegua egitea Denbora 10 min 

Lau taldetan. Korrika egin beharreko distantzia zehaztuko da, eta 
horretarako jolas-eremuan bi marra zehaztuko dira: hasiera-
marra eta hondoko-marra. 

Jolasean hasi aurretik, lau taldeak hasiera-marraren atzean 
jarriko dira. Taldeak ilaran jarriko dira, eta ilarak elkarrengandik 
pare bat metrora kokatuko dira, eta irakasleak ilara bakoitzeko 
lehen ikasleari errugbiko baloi bana emango dio. 

Irakasleak txilibitua joko du jolasari hasiera emateko. Momentu 
horretan, ilara bakoitzeko lehen ikaslea baloia esku artean hartu 
eta, ahalik eta azkarren, hondoko marrarantz abiatuko da. 
Hondoko marrara iritsitakoan baloiarekin lurra ukituko du. 
Jarraian, berriro, ahalik eta azkarren, hasierako marrara itzuliko 
da. 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. 

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

Hona hemen jolasaren zenbait aldaera: 

- Ilarako hurrengo taldekideari, baloia eskura eman beharrean, 
hiru metroko distantziatik pasatuko zaio baloia. 

- Baloiak ibilbidearen erdian eta lurrean egongo dira. Ikasleak 
hasierako marratik hasiko dira korrika, eta, bide erdian 
lurretik hartuko dute baloia; jarraian,hondoko marraren atze 
aldean baloiaz lurra ukituko dute; eta, bueltan, baloia zegoen 
lekuan utziko dute berriro. Bukatzeko, taldekideak dauden 
ilarara hurbildu, eta hurrengo ikasleari txanda emango diote, 
horrek ere ariketa bera egin dezan. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak hausnarketarako tartea hartuko 
du, eta jolasaren inguruko galderak egingo dizkie ikasleei: 

Balizko galderak: “Zaila iruditu zaizue lurra baloiarekin ukitzea? 
Zergatik? Zer esan nahi du tag errugbiko partida batean lurra 
baloiarekin ukitzeak? Nola deitzen zaio jokaldi horri?Zertarako 
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dira lurrean margotuta dauden bi marrak?”  

Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta, ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta, batik bat honako ondorio hauek 
ateratzen lagunduko die ikasleei: tag errugbiaren entsegua zer 
den;nola lortzen den; eta entsegu-marra zer den. 

5. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 3 Denbora 15 min 

Sei seiren aurka. Bi talde arituko dira elkarren kontra, eta taldeek 
koloretako petoak jantziko dituzte, ondo bereiz dadin zeintzuk 
diren aurkariak eta zeintzuk taldekideak jolasean ari direnean.  

Gogoratu 1. saioan azaldutako “10 paseak” jolasa dela jarduera 
honen oinarri-jolasa. Aurreko saioetan, taldeek honako hau lortu 
behar izan dute: taldekideen artean 10 pase jarraian egitea, 
aurkariek baloia lapurtu gabe eta baloia lurrera erortzen utzi 
gabe. Aldiz, saio honetatik aurrera, helburua beste hau izango 
da: entsegu-marraren atzean entsegua egitea. 

Beraz, eta jarduera mota honek tag errubiarekin hartzen duen 
antzekotasuna arrazoi, aurrerantzean, jolas moduan beharrean 
joko moduan tratatuko dira “Tag errugbiaren oinarriak” izeneko 
jarduerak.  

Joko-arau gehienak orain arteko berak izango dira, baina, 
irakasleak joko-arau berri gutxi batzuk txertatuko edo daudenak 
aldatuko ditu. Hona hemen erabiliko diren joko-arau berriak:  

- Talde bakoitzak nahi beste pase egingo ditu taldekideen 
artean. Paseak edozein norabidetan egin daitezke, baina 
komenigarria da paseak aurrerantz egitea —aurkarien 
entsegu-marrarantz— entsegua lortzeko. 

- Taldearentzat puntua lortzeko entsegu bat egin beharko da, 
hau da, aurkarien entsegu-marraren atzean utziko da baloia 
lurrean. 

- Jolasa hastean edo baloiaren jabetza berreskuratzen den 
bakoitzean, baloia norbere entsegu-marratik aterako da. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak hainbat galdera egingo die 
ikasleei, jolasaren inguruan hausnartzeko. 

Balizko galderak: “Zein norabidetan egin dituzue paseak? 
Zergatik? Zein taldekideri pasatu diozue baloia? Non zegoen 
kokatuta taldekidea? Non kokatu zarete entsegua egiteko?”  

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 
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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.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Ulertu duzue entsegua zer den eta nola 
egiten den? Zer egiten duzue zuen ekintzak besteen ekintzekin 
koordinatzeko? Zeren arabera erabakitzen duzue baloia taldekide 
bati edo beste bati pasatzea? Berdin al da taldekide bati edo 
beste bati baloia pasatzea? Zergatik bilatzen dituzue espazio 
hutsak? Zein estrategia erabili dituzue?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Elkarlaneko eta aurkakotasuneko jolas-egoeran baloiarekin aurrera egitea eta 
aurkariak saihestea. 

Jolas-egoera taldearen alde jartzeko, bakarkako eta taldeko estrategiak 
aukeratzea eta erabiltzea. 

Jokatzeko espazio eta une eraginkorrak erabiltzea. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloiak (bigunak), klera, koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak 
eta zintak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa: armiarmak eta eltxoak Denbora 10 min 

Bi taldetan. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioetan bezala, talde 
osoak beroketa-jarduerak egingo ditu.  

Jolas-eremuan, 6 marra paralelo marraztuko dira lurrean alde 
batetik bestera eta zabalean, klarionaz. Marren artean bi metroko 
tartea utziko da gutxi gorabehera.  

Ikasleak bi taldetan banatuko dira: armiarmak eta eltxoak. 
Armiarmen taldean sei lagun egongo dira, eta beste guztiak 
eltxoen taldean. Eltxoak jolas-eremuaren aurreko aldean –
marraztutako marrak horizontalean ikusiko dituzte aurrez aurre 
beraz—, hasiera-marran, kokatuko dira, eta errugbiko izango 
dute eskuartean. Aldiz 6 armiarmak marraztutako marren gainean 
kokatuko dira; armiarma bakoitza marra baten gainean. 

Eltxoen helburua izango da, banan-banan eta hurrenkeran, 
hasiera-marratik hondoko marrara iristea, baloia galdu gabe eta 
armiarmak saihestuz —marraztutako sei marrak pasatu beharko 
dituzte, hurrenkeran—. Ordea, armiarmen helburua eltxoak 
ukitzea eta jolasetik kanporatzea izango da, eltxoek armiarmen 
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sei marrak gainditu aurretik; horretarako, armiarmak dagokien 
marrarren gainean ibiliko dira, ezker eskuin, eltxoak 
harrapatzeko.  

Izan kontuan eltxoak armiarma bakoitzaren aurrean gelditu 
daitezkeela, deskantsua hartzeko edo hurrengo mugimendua 
pentsatzeko.  

Eltxo guztiak hondoko-marrara heltzean, eltxoek eta armiarmek 
rolak aldatuko dituzte, zenbait eltxo armiarma bihurtuz, eta 
alderantziz. 

Irakasleak jarduera bukatutzat eman arte ariketa hainbat aldiz 
errepikatuko dute, baina bukatu aurretik, ikasle guztiek bi rolak 
jokatu dituztela ziurtatuko du irakasleak. 

3. jarduera Paseak mugimenduan egitea 1 Denbora 5 min 

Binaka. Bikoteak jolas-eremuaren alde batean, hasiera-marran, 
jarriko dira, elkarri begira, batak bizkarrez egingo baitu ibilbidea 
eta besteak aurrerantz begira. Prest daudenean, irakasleak 
bikote bakoitzari errugbiko baloi bana emango dio.  

Irakasleak esandakoan, bikoteak, paseak egiten dituzten 
bitartean, jolas-eremuaren beste alderaino, hondoko marraraino, 
joan eta bueltan etorriko dira, elkarri paseka. Pasea egiteko edo 
jasotzeko, baloia bi eskuekin helduko dute eta bikoteari baloia 
pasatzeko gerriko pasea erabiliko dute.  

Ariketa hainbat aldiz errepikatuko dute; lehen aldiz oinez egingo 
dute joan-etorria, eta bigarren errepikapenetik aurrera korrika. 

Hona hemen jolasaren zenbait aldaera: 

- Bikoteak aurrerantz begira jarriko da, bata bestearen alboan, 
elkarrengandik hiru metrora, gutxi gorabehera. Beraz, 
ikasleek paseak albo baterantz egingo dituzte, ez aurrerantz 
orain arte bezala. 

- Ikasleek pasea egin aurretik entsegua egingo dute, hau da, 
baloiaz lurra ukituko dute. 

Baloia duenari tag egiten saiatuko den aurkari bat egongo da. 

 

4. jarduera Paseak mugimenduan egitea 2 Denbora 5 min 

Launaka. Laukoteek txandaka eta hurrenkeran egingo dute 
ariketa. Lau ikasleak jolas-eremuaren alde batean, hasiera-
marran, jarriko dira, aurrerantz begira eta bata bestearen alboan, 
elkarrengandik hiru bat metrora, gutxi gorabehera.  

Aurreko jardueran egin duten bezala, elkarri paseak eginez, jolas-
eremuaren beste alderaino joan eta bueltan etorriko dira. 
Horretarako, elkarriz paseak egingo dizkiete, baloia bi eskuekin 
helduz eta gerriko pasea erabiliz. 

Ariketa hainbat aldiz errepikatuko dute. Lehen aldiz oinez egingo 
dute ariketa, eta bigarren errepikapenetik aurrera korrika. 
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Hona hemen jolasaren bi aldaera: 

- Ikasleek pasea egin aurretik entsegua egingo dute. 

- Baloia duenari tag egiten saiatuko den aurkari bat egongo 
da.  

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jardueraren inguruan. 

Balizko galderak: “Zer iruditu zaizue zailagoa, baloiarekin edo 
baloirik gabe korrika egitea? Zer iruditu zaizue zailagoa, paseak 
geldirik edo mugimenduan egitea? Zergatik? Eta harrerak egitea? 
Zergatik? Zer egin duzue aurkaria saihesteko? Baloia azkar 
pasatzeak ba al du garrantzirik?”. 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 

 

5. jarduera Baloia dutenei tag egitea Denbora 10 min 

Bi taldetan. Ikasle guztiek jantziko dute tag errugbiko gerrikoa, 
baina talde bateko kideek bakarrik izango dute baloi bana.  

Jolasa hasi aurretik, baloia duten ikasleak jolas-eremuan zehar 
sakabanatuko dira, eta beste taldekoak irakaslearen ondoan 
geldituko dira zain. 

Irakasleak jolasari hasiera emandakoan, baloi gabeko ikasleak 
baloia dutenei tag egiten eta zintak lapurtzen saiatuko dira, eta 
horretarako, honako arau hauek izango dituzte kontuan: 

- Baloirik ez duten ikasleek zintak banan-banan lapurtuko 
dituzte, eta lapurtutako zinta guztiak norbere gerrikoan 
zintzilikatuko dituzte, eskuak libre izateko, eta zinta gehiago 
lapurtzen jarraitzeko.  

- Baloia dutenek, berriz, norbere zintak babestuko dituzte, 
horretarako korrika ihes eginez.  

- Baloia bi eskuekin helduko dute, eta debekatuta egongo da 
zintak eskuekin heltzea edo baloi gabeko bati eskua kentzea 
zinta lapurtzera doanean. Baloia duen ikasle batek bi zintak 
galtzen baditu, lurrean eseriko da. 

- Baloia duten ikasle guztiak lurrean esertzen direnean, rolak 
aldatuko dituzte eta orain arte baloirik izan ez duen taldeak 
hartuko ditu baloiak. Irakasleak jolasa bukatutzat eman arte 
jolasean jarraituko dute, txandaka, rolak aldatuz. 
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6. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 4 Denbora 15 min 

Sei seiren aurka. Elkarren kontra arituko dira seiko taldeak, eta 
koloretako petoak jantziko dituzte, ikasleek aurkariak eta 
taldekideak ondo bereiz daitezen jolasean ari direnean.  

Jarduera honetan ere, helburua entsegu-marraren atzean 
entsegua egitea da. 

Jolas-arau gehienak orain arteko berak izango dira, baina 
irakasleak zenbait jolas-arau txertatuko edo aldatuko ditu. Hona 
hemen erabiliko diren jolas-arau berriak:  

- Baloia eskuan duen ikaslea nahi duen norabidean eta nahi 
beste mugitu daiteke. 

- Aurkari batek baloidunari tag eginez gero —zinta lapurtu eta 
“tag” oihukatu— baloia aurkariei eman beharrean, taldekide 
bati pasatuko dio lehenbailehen. Jarraian, aurkariak zinta 
bueltatuko dio baloia zuenari, eta ikasle horrek, momentu 
horretan, eta inola ez lehenago, jolasean jarraituko du. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan. 

Balizko galderak: “Zer suposatzen du baloiarekin mugitzeak? 
Mugimenduan egon zaretenean,  zailagoa ala errazagoa izan da 
baloia taldean mantentzea? Azkarrago iritsi al zarete  
entsegu-marrara? Tag egitea gehiago kostatu al zaizue? 
Zergatik? Zuen taldeak baloia duenean, nola sakabanatzen 
zarete espazioan? Norantz mugitzen zarete? Zer izan duzue 
kontuan estrategiak aukeratzeko orduan?” 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 

 

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.  

Balizko galderak: Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zein  oztopo aurkitu dituzue baloiarekin 
aurrera egiteko? Nola gainditu dituzue oztopo horiek? Aurkariak 
nola saihestu dituzue? Zaila iruditu al zaizue erasorako 
estrategiak aukeratzea? Eta defentsarako estrategiak 
aukeratzea?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Aurkariak saihestuz baloiarekin aurrera egitea eta paseak atzerantz egitea. 

Jokatzeko espazio eta une eraginkorrak erabiltzea. 

Erasotzeko prozedura hobetzea eta taldean zein bakarka adostutako 
estrategiak erabiltzea, jolas-egoera taldearen alde jartzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloiak (bigunak), klera, koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak 
eta zintak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa. “Ehiztariak eta untxiak” Denbora 10 min 

Bi taldetan. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioetan bezala, talde 
osoak beroketa-jarduerak egingo ditu.  

Erabiliko den jolas-eremua ez da oso handia izango, adibidez, 15 
metro luze eta 20 metro zabal. Bi talde egingo dira, talde batean 
lau ikasle egongo dira, eta beste taldean gainerako guztiak. Lau 
ikasle horiek ehiztariak (harrapatzaileak) izango dira, eta beste 
guztiak untxiak (iheslariak). Ehiztariek petoak jantziko dituzte 
untxiek ondo bereiz ditzaten. 

Irakasleak ehiztari bati errugbiko baloi bat emango dio, eta 
untxiak jolas-eremuan zehar sakabanatuko dira. Irakasleak 
jolasari hasiera emandakoan, ehiztariek, elkarri paseak eginez, 
untxiengana hurbildu eta baloiaz ukitzea lortu beharko dute —
ezin da baloia jaurti—. Aldiz, untxiek ihes egingo dute, betiere 
jolas-eremutik irten gabe. 

Baloia eskuan duen ehiztaria ezin da lekutik mugitu, gainerako 
ehiztariak mugituko dira untxiengana hurbiltzeko. Beraz, baloirik 
ez duen ehiztari bat untxi baten ondoan jartzen denean, baloia 
duen batek baloia pasatuko dio, bigarren horrek baloiarekin 
untxia ukitu dezan. Izan kontuan baloia jaurtitzea debekatuta 
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dagoela.  

Baloiarekin ukitutako untxiak ehiztari bihurtuko dira, eta peto bat 
jantziko dute gainerakoei ehiztari bihurtu direla ohartarazteko. 
Untxi guztiak ehiztari bihurtzen direnean bukatuko da jolasa. 

3. jarduera Paseak atzerantz egitea 1 Denbora 5 min 

Hirunaka. Hirukoteek txandaka eta hurrenkeran egingo dute 
jarduera hau. Hiru ikasle jolas-eremuaren alde batean jarriko dira, 
bata bestearen alboan, aurrerantz begira eta elkarrengandik hiru 
bat metrora gutxi gorabehera.  

Irakasleak esandakoan, elkarri paseak eginez, jolas-eremuaren 
hondoko marraraino joan eta bueltan etorriko dira. Horretarako, 
aurrerantz mugituko dira, baina paseak atzerantz egingo dizkiote 
elkarri. Beraz, pasea egiteko baloia duena besteak baino gehiago 
aurreratuko da, eta atzean gelditu den ikaskideren bati baloia 
pasatuko dio. Izan kontuan baloia bi eskuekin helduko dela eta 
paseak egiteko gerriko pasea erabiliko dela. 

Ariketa hainbat aldiz errepikatuko dute. Lehen aldiz oinez egingo 
dute joan-etorria, eta bigarren errepikapenetik aurrera, aldiz, 
korrika. 

Hona hemen jolasaren bi aldaera: 

- Ikasleek pasea egin aurretik entsegua egingo dute. 

Baloia duenari tag egiten saiatuko den aurkari bat egongo da 
erdialdean. 

 

4. jarduera Paseak atzerantz egitea 2 Denbora 5 min 

Bosnaka. Boskoteek txandaka eta hurrenkeran egingo dute 
jarduera hau. Hiru ikasle jolas-eremuaren alde batean jarriko dira, 
bata bestearen alboan, aurrerantz begira eta elkarrengandik hiru 
bat metrora gutxi gorabehera.  

Irakasleak esandakoan, elkarri paseak eginez, jolas-eremuaren 
hondoko marraraino joan eta bueltan etorriko dira. Horretarako, 
aurrerantz mugituko dira, baina paseak atzerantz egingo dizkiote 
elkarri. Beraz, pasea egiteko baloia duena besteak baino gehiago 
aurreratuko da, eta atzean gelditu den ikaskideren bati baloia 
pasatuko dio. Izan kontuan baloia bi eskuekin helduko dela eta 
paseak egiteko gerriko pasea erabiliko dela. 

Ariketa hainbat aldiz errepikatuko dute. Lehen aldiz oinez egingo 
dute joan-etorria, eta bigarren errepikapenetik aurrera, aldiz, 
korrika. 

Hona hemen jolasaren bi aldaera: 

- Ikasleek pasea egin aurretik entsegua egingo dute. 

- Baloia duenari tag egiten saiatuko den aurkari bat egongo da 
erdialdean. 

 

5. jarduera “Sugeak” Denbora 10 min 
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Bi taldetan. Elkarren kontra arituko dira bi taldeak, eta koloretako 
petoak jantziko dituzte, elkarrengandik ongi bereizteko. Izan ere, 
talde batekoak erasotzaileak izango dira, eta tag errugbiko 
gerrikoak jantziko dituzte. Beste taldekoak, berriz, sugeak. 

Jolasean hasi aurretik, erasotzaileak jolas-eremuaren alde 
batean kokatuko dira, hasiera-marraren atzean hain zuzen, 
atzera begira eta bata bestearen ondoan, elkarrengandik pare bat 
metrora gutxi gorabehera.  

Sugeek aldiz, bi talde egingo dituzte. Talde bakoitzeko ikasleek 
elkarri eskutik helduta kate bat sortuko dute, eta jolas-eremuaren 
edozein lekutan jarriko dira. 

Irakaslea erasotzaileen aurrean kokatuko da, txilibitua joko du, 
eta jarraian errugbiko baloia erasotzaile bati pasatuko dio. 
Momentu horretan hasiko da entsegua lortzeko erasotzaileen 
erasoa. 

Erasotzaileen helburua da hondoko marrara iristea eta entsegu 
bat egitea, elkarri baloia pasatuz eta sugeak saihestuz. 
Horretarako, erasotzaileek gerriko pasea erabiliko dute elkarri 
baloia pasatzeko, eta paseak atzerantz egingo dituzte. Baloia 
eskuan duen erasotzaileak aurrerantz bakarrik mugituko da, 
gainerako erasotzaileak, aldiz, edozein norabidetan mugituko 
dira. 

Sugeek erasotzaileen erasoa eragotziko dute, horretarako, hiru 
modu izango dituzte. Bata baloia duen erasotzaileari tag egitea; 
bestea, erasotzaileen arteko pase bat moztea; eta hirugarrena 
lurrera erori den baloia hartzea. 

Sugeek ezingo dituzte eskuak askatu, horregatik, muturretako 
ikasleek bakarrik izango dute erasotzaileari libre duten 
eskuarekin tag egiteko aukera. Erasotzaileek bost eraso egingo 
dituzte jarraian, eta, ondoren, rolak aldatuko dituzte. Beraz, 
sugeak erasotzaile bihurtuko dira, eta alderantziz.  

Jolasa bukatutakoan, txanda guztietan talde bakoitzak lortutako 
entseguak zenbatuko dira, eta, entsegu gehien egitea lortzen 
duen taldea izango da irabazlea.  

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jardueraren inguruan. 

Balizko galderak: “Beharrezkoa izan al da erasorako estrategia 
azkar aukeratzea? Zergatik? Zaila iruditu al zaizue jolas-egoeran 
paseak atzera egitea? Zergatik? Beldurra eman al dizue 
baloiarekin aurrera egiteak? Nola lortu duzue sugeak saihestea? 
Zer da errazago, bakarrik defendatzea ala taldean defendatzea? 
Zenbat aldiz apurtu da sugea? Zergatik? Zer egin behar da 
Sugea ez apurtzeko?”. 

Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 
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6. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 5 Denbora 15 min 

Zazpi zazpiren aurka. Elkarren kontra arituko diren zazpiko 
taldeak, eta koloretako petoak jantziko dituzte, bi taldeak haien 
artean ondo bereiz daitezen.  

Jarduera honetan ere, helburua entsegu-marraren atzean 
entsegua egitea izango da. 

Jolas-arau gehienak orain arteko berberak izango dira, baina, 
irakasleak zenbait jolas-arau berri txertatuko ditu, edo dauden 
batzuk aldatuko. Hona hemen erabiliko diren jolas-arau berriak:  

- Orain arte paseen norabidea librea izan da. Aldiz, hemendik 
aurrera, paseak atzerantz bakarrik egingo dira —aurkarien 
entsegu-marra aurrean eta norbere entsegu-marra atzean 
dagoela, norbera baino atzerago dagoen taldekideari 
pasatuko zaio baloia—. 

- Jokalari batek aurrerantz edo alborantz pase bat eginez 
gero, falta adieraziko du irakasleak, eta aurkariek baloiaren 
jabetza lortuko dute. Baloia norbere entsegu-marratik atera 
beharko dute jokoa berriro abiarazteko. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan: 

Balizko galderak: “Jolas-egoeran bereizten al dituzue aurrea eta 
atzea zein den? Nola? Nahaspilatsua iruditu al zaizue paseak 
atzerantz egitea? Zenbat aldiz nahastu zarete eta aurrerantz egin 
duzue pasea? Zein taldekideri pasatu diozue? Zergatik? Non 
kokatu zarete pasea jasotzeko? Zer izan duzue kontuan 
estrategiak aukeratzerako orduan?” 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 

 

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.  

Balizko galderak: Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Aurkariak saihestuz baloia taldean mantentzea entsegua lortzeko. 

Erasotzeko prozedura hobetzea eta taldean zein bakarka adostutako 
estrategiak erabiltzea, jolas-egoera taldearen alde jartzeko. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloiak (bigunak), konoak, koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak 
eta zintak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa. Armiarma sarean tag egitea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioetan 
bezala, talde osoak beroketa-jarduerak egingo ditu. Jolas-eremu 
zabala erabiliko da jolaserako, eta, erdian, eremua bitan zatitzen 
duen marra bat marraztuko da. 

Ikasle guztiak, bat izan ezik —armiarma izango dena–, jolas-
eremuaren alde batean jarriko dira, eta tag errugbiko gerrikoa 
jantziko dute. Bestalde, beste ikasle hori, armiarma, erdiko 
marraren gainean kokatuko da. 

Armiarma marra gainean soilik mugituko da, ezker-eskuin. 
Armiarmaren zeregina tag egitea izango da —zintak lapurtzea eta 
aldi berean “tag” oihukatzea— gainerako ikasleek jolas-eremua 
zeharkatzen dutenean. Gainerako ikasleek, aitzitik, jolas-
eremuaren alde batetik bestera pasatzen saiatuko dira, gerrikoan 
dituzten bi zintak galdu gabe. 

Irakasleak txilibitua jotzen duen bakoitzean, ikasle guztiak jolas-
eremuaren alde batetik bestera igaroko dira. Armiarmak ahal 
duen ikasle guztiei tag egingo die. Ikasle guztiak armiarma sarea 
gurutzatu eta beste aldera iritsi direnean, irakasleak berriro joko 
du txilibitua, eta ikasleek berriro armiarma sarea gurutzatzen 
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saiatuko dira.  

Ikasle batek bi zintak galtzen dituenean, armiarma bihurtuko da, 
eta, ondorioz, gero eta armiarma gehiago egongo dira armiarma 
sarean, eta zailagoa izango sarea zeharkatzea. Ikasleak alde 
batetik bestera ibiliko dira etengabe, ikasle guztiak armiarma 
bihurtu arte, eta jolasa bukatu. 

Hona hemen jolasaren aldaera pare bat: 

- Armiarma bakarrarekin hasi beharrean, bi armiarma edo 
gehiagorekin hastea, jolasa bizkortzeko. 

Hasieratik armiarma-lanak egiten dituen ikaslea marra gainetik 
mugitu daiteke, baina armiarma bihurtu diren ikasleak geldi 
geratuko dira. 

 

3. jarduera Bi baten aurka jolastea Denbora 10 min 

Hirunaka. Gutxi gorabehera 8 metro zabal eta 10 metro luze 
dituen jolas-eremua erabiliko da, eta jolas-eremu horren izkina 
bakoitzean kono bana jarriko da. Jolasean hasi aurretik,  
jolas-eremuaren bi alde luzeenetako batean, erdialdean eta 
elkarrengandik metro batera, ikasleek hiru ilara egingo dituzte. 

Ikasleek hiruko taldeak egingo dituzte, eta bi baten aurka 
jokatuko dute. Irakasleak txilibitua jotzean, ilara bakoitzeko lehen 
ikaslea konoaren atzetik pasatuko da, eta entsegu-marrarantz 
etorriko da korrika —eskuineko ilarakoak haien eskuinean 
gelditzen den konoaren atzetik, eta erdiko eta ezkerreko ilarakoak 
haien eskuinean gelditzen den konoaren atzetik—. Bakarrik doan 
ikaslea defendatzailea izango da, eta beste biak erasotzaileak.  

Ikasleak konoen atzetik pasatu eta entsegu-marrara iritsitakoan, 
irakasleak errugbiko baloi bat pasatuko die erasotzaileei. Azken 
horiek, elkarri paseak eginez, defendatzailearen entsegu-
marraren atzean entsegu bat egiten saiatuko dira. Erasotzaileek 
gerriko paseak eta atzerantz egindako paseak erabiliko dituzte 
elkarri baloia pasatzeko. Aldiz, defendatzaileak erasotzaileek 
entsegua egin dezaten saihestu beharko du. Horretarako, baloia 
duen erasotzaileari tag egin beharko dio, pase bat moztu, edo 
lurrera eroritako baloia erasotzaileek baino lehenago jaso 
beharko du.  

Hirukote batek jarduera bukatu duenean, bai entsegua lortu 
duelako edo bai defendatzaileak baloia eskuratu edo tag egin 
duelako, hurrengo hirukotearen txanda izango da. Jarduera 
bukatu duen hirukoteak, ariketa errepikatzeko, ilararen bukaeran 
jarriko da berriz, baina jarduera egiten duen bakoitzean, ikasle 
bakoitza ilaraz aldatuko da rola ere aldatzeko. 

 

 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                      TAG ERRUGBIA 

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA                                                                                                       41 

4. jarduera Lau, hainbaten kontra jolastea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Jolas hau egiteko, tag errugbiko zelaiaren 3 
laurden erabiliko dira gutxi gorabehera. Jolas-eremuaren 
entsegu-marretako baten atzean, elkarrengandik metro pare 
batera, ikasleek lau ilara egingo dituzte. Ikasle guztiak, hiru izan 
ezik, ilara horietan kokatuko dira. Gelditzen diren beste hiru 
ikasleak jolas-eremuaren erdialdean sakabanatuta egongo diren 
konoetan kokatuko dira. 

Ilaretan dauden ikasleek erasotzaile-rola beteko dute, eta 
konoetan dauden hiru ikasleek defentsa-rola. Erasotzaileak 
atzera begira jarriko dira, eta, konoetan dauden ikasleek, berriz, 
bakoitzak zenbaki bat hartuko du:1, 2 edo 3 zenbakiak.  

Erasotzaileen helburua entsegu-marra atzean entsegua egitea 
izango da, horretarako, baloia bi eskuekin hartu eta aurrera 
egingo dute, eta gerriko pasea erabiliz, norbera baino atzerago 
dauden erasotzaileei baloia pasatuko diete. Defendatzaileek 
baloia duenari tag egiten saiatuko da —zinta lapurtu eta “tag” 
oihukatu– erasotzaileek entsegua lor ez dezaten. 

Erasotzaileak atzera begira daudela, irakasleak konoetan dauden 
ikasleei begiratuko die, eta zelai-eremua defendatzera zeintzuk 
eta zenbat irtengo diren esango die; horretarako, zenbakiak 
atzamarrekin adieraziko ditu: 1, 2 edo 3. 

Irakasleak txilibitua jotzen duenean, erasotzaileak buelta emango 
dute eta irakasleak haietako bati errugbiko baloia pasatuko dio. 
Erasotzaileek baloia jaso ahala erasoa hasiko dute. Irakasleak 
adierazitako zenbakien jabeek eraso hori eragotziko dute, esan 
bezala, baloia eskuan duen ikasleari tag eginez.  

Erasoa bukatutakoan, hurrengo laukotearen txanda izango da, 
eta aurrekoek egindako jarduera errepikatuko dute, horrela, 
jarduera hainbat aldiz egin arte. 

Hona hemen aldaera bat: 

Defentsan dauden ikasleak aldian-aldian aldatu egingo dira, 
ikasleek rol desberdinak betetzeko aukera izan dezaten. 

 

5. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 6 Denbora 15 min 

Zazpi zazpiren aurka. Elkarren kontra arituko dira zazpiko 
taldeak, eta koloretako petoak jantziko dituzte, haien artean 
taldeak ondo bereizteko.  

Jarduera honetan ere, helburua entsegu-marraren atzean 
entsegua egitea izango da. 

Joko-arau gehienak orain arteko berak izango dira, baina, 
irakasleak joko-arau berri batzuk txertatu edo dauden batzuk 
aldatuko ditu. Hona hemen erabiliko diren joko-arau berriak:  

- Joko-eremua tag errugbiko zelaiaren dimentsioetara 
egokituko da, hau da, 70 metro luze eta 50 metro zabal duen  
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eremura. 

- Joko-eremuaren bazterretan, alboko marrak (touch marrak) 
egongo dira, eta ez baloiak, ez baloia eskuan duen jokalariak 
ezingo du marra horietatik kanpora irten. Beraz, baloiak edo 
baloia eskuetan duen jokalariak alboko marratik irtengo balu, 
falta adieraziko du epaileak —kasu honetan, irakasleak—. 
Aurkariek baloiaren jabetza eskuratuko dute eta baloia atera 
den lekutik, kanpoko marraren atzetik taldekide bati baloia 
pasatuz hasiko dute erasoa. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak honako galdera hauek egingo 
dizkie ikasleei jolasaren inguruan. 

Balizko galderak: “Jolas-egoeran alboko marrak edo touch 
marrak kontuan izan al dituzue? Zenbatetan atera da baloia 
alboko marratik kanpora? Zergatik gertatu da hori? Alboko marra 
egoteak badu eraginik erasoa egiteko moduan? Arauak gehitzen 
goazen heinean jolasa zailtzen al doa? Zergatik?”. 

- Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta 
ondorioak ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen 
erantzunak kontuan hartuta. 

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.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Taldean adostu al dituzue erasorako eta 
defentsarako estrategiak? Zeintzuk? Zein zailtasun aurkitu 
dituzue? Zer egin duzue aurkariak saihesteko erasoan? Zer egin 
duzue aurkarien erasoa eragozteko?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Tag errugbiko araudia ikasi, praktikan jartzea eta errespetatzea.  

Erasotzeko prozedura hobetzea eta taldean zein bakarka adostutako 
estrategiak erabiltzea, jolas-egoera taldearen alde jartzeko. 

Norberaren zein besteen ahalegina eta elkarrekiko harremanak emaitzaren 
gainetik balioestea, irabaztea eta galtzea onartuz. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloiak (bigunak), koloretako petoak, tag errugbiko gerrikoak eta 
zintak, ikasleen koebaluazio-orria (6. eranskina) eta autoebaluazio-orria (2. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera Beroketa. Tag egitea eta ihesi irtetea Denbora 10 min 

Bi taldetan. Jolasean hasi aurretik, aurreko saioetan bezala, talde 
osoak beroketa-jarduerak egingo ditu.  

Jolas-eremu zabala erabiliko da jolaserako, eta, jolasteko ikasle 
guztiek tag errugbiko gerrikoak jantziko dituzte. Ikasleak bi 
taldetan banatuko dira: talde bateko kideek errugbiko baloi bana 
izango dute, eta baloia bi eskuekin heldu beharko dute. Beste 
taldekoek, ordea, ez dute baloirik izango. 

Jolasa hasi aurretik, ikasle guztiak jolas-eremuan zehar 
sakabanatuko dira. Irakasleak txilibitua jotzean hasiko da jolasa, 
eta orduan, ikasle guztiak jolas-eremuan zehar korrika hasiko 
dira. Baloirik gabeko ikasleek baloia duten ikasleei tag egiten 
saiatuko dira, eta lapurtutako zintak norberaren gerrikoan 
zintzilikatuko dituzte; zenbat eta zinta gehiago lapurtu, hobeto. 
Aitzitik, baloia duten ikasleek, haien zintak mantentzen saiatuko 
dira. 
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Irakasleak berriro joko du txilibitua, eta baloia duten ikasleek 
baloia lurrean utziko dute. Une horretan, ikasleek rolak aldatuko 
dituzte, eta baloirik ez duten ikasleek lurreko baloi bana jasoko 
dute. Baloia bi eskuekin heldu eta korrika hasiko dira, beste 
taldekoengandik ihesi. Esan bezala,  baloirik ez duten ikasleek 
baloia dutenei tag·egiten saiatuko direlako —ahalik eta zinta 
gehien lapurtzen, alegia—. 

Irakasleak hainbat aldiz joko du txilibitua, eta, jotzen duen 
bakoitzean, ikasleek rolak aldatuko dituzte. Irakasleak jolasa 
bukatutzat ematen duenean, ikasle bakoitzak gerrikoan dituen 
zintak zenbatuko ditu. Bere gerrikoan zinta gehien duen ikasleak 
irabaziko du jolasa. 

3. jarduera “Zenbakiak” Denbora 10 min 

Bi taldetan. Gutxi gorabehera 8 metro zabal eta 10 metro luze 
dituen jolas-eremua erabiliko da jolas honetarako, eta jolas-
eremuaren lau izkinetan kono bana jarriko da.  

Jolasean hasi aurretik, jolas-eremuaren alde luzeenetako batean, 
erdialdean eta elkarrengandik bi metrora, ikasleek bi ilara egingo 
dituzte. Ilara bakoitzean talde bat kokatuko da. Ilara bateko 
ikasleak erasotzaileak izango dira, eta beste ilarakoak aldiz, 
defendatzaileak. 

Irakasleak zenbaki bat esango du, adibidez hiru. Orduan, ilara 
bakoitzeko lehen hiru ikasleak konoaren atzetik pasatuko dira, 
eta entsegu-marrarantz joango dira korrika —erasotzaileak alde 
batera joango dira, eta defendatzaileak beste aldera—. 
Irakasleak esandako zenbakiaren arabera ikasle bat, bi, hiru eta 
abar aterako dira ilara bakoitzetik jolasera. 

Ikasleak konoen atzetik pasatu eta entsegu-marrara iritsitakoan, 
irakasleak errugbiko baloi bat pasatuko dio erasotzaileetako bati. 
Azken horiek eraso bat antolatuko dute, eta paseka, 
defendatzaileen entsegu-marraren atzean entsegu bat egiten 
saiatuko dira. Erasotzaileek gerriko paseak eta atzerantz 
egindako paseak erabiliko dituzte elkarri baloia pasatzeko.  

Aldiz, defendatzaileak erasotzaileek entsegurik egin ez dezaten 
lortu beharko dute, eta honako estrategiak erabili: erasotzaileari 
tag egitea, pasea moztea edota lurrera eroritako baloia 
erasotzaileek baino lehenago jasotzea.  

Jarduera bukatutakoan —entsegua lortu, defendatzaileek baloia 
eskuratu edo tag egindakoan—, jarduera berriro errepikatuko da; 
alegia, irakasleak berriz zenbaki bat esango du, eta kopuru hori 
aintzat hartuta ilara bakoitzeko hainbat ikasle entsegu-marrara 
abiatuko dira erasoa eta defentsa antolatzeko. 

Eraso bat bukatzen den bakoitzean, bai erasotzaileak, bai 
defendatzaileak ilaretara bueltatuko dira, eta ilaraz aldatuko dute 
rola ere aldatzeko. 
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4. jarduera Tag errugbiko arauak Denbora 10 min 

Zazpinaka. Irakasleak talde bakoitzari orri bat emango dio, eta 
bertan, Tag errugbiaren joko-arauak azalduko dira. Talde 
bakoitzak bozeramaile bat izendatuko du, eta bozeramaile horrek 
irakasleak banatutako orria irakurriko du, poliki eta garbi 
ahoskatuz taldekideek joko-arauak ondo uler ditzaten.  

Irakasleak 5 minutu utziko dizkie ikasleei joko-arau  guztiak 
irakurri eta horiek ondo ulertzeko. Jarraian, talde osoa biribilean 
eseriko da, etaikasleak haien artean argitzen saiatuko dira ulertu 
ez dituzten joko-arauak. Jakina, irakasleak ere behar den 
laguntza eskaini beharko du. 

Irakasleak kontuan izan beharko du tag errugbiaren joko-arauak 
paperean banatu nahi baditu, Interneten bilatu beharko dituela 
eta euskara itzuli. 

 

 

5. jarduera Tag errugbiaren oinarriak 7 Denbora 15 min 

Zazpi zazpiren aurka. Taldeek koloretako petoak jantziko dituzte, 
talde biak elkarrengandik ondo bereizteko.  

Orain arte ikusi den moduan, jarduera hau saioetan zehar aldatuz 
joan da, progresiboki. Poliki-poliki joko-arau berriak txertatu dira, 
eta, ondorioz, tag errugbiko joko-modalitatera hurbildu da 
jarduera bera. Saio honetan, tag errugbira azken hurbilketa 
egingo da, eta falta diren joko-arau guztiak azalduko ditu 
irakasleak. Behin arau guztiak ongi azaldutakoan, ikasleek 
benetako tag errugbi partida bat jokatuko dute. 

 

Joko-arau gehienak orain arteko berak izango dira, baina, 
irakasleak gogora ekarriko ditu 5. jardueran landutako tag 
errugbiko joko-arauak. 

Jolasa bukatutakoan, irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei 
jolasaren inguruan. 

Balizko galderak: “Praktikan jarri al dituzue jolas-arau berriak? 
Denak gogoratzea zaila izan al da? Gustatu al zaizue tag 
errugbian jokatzea? Zein zailtasun aurkitu dituzue? Zergatik? 
Benetako tag errugbi partida bat jokatzera nola iritsi garen 
konturatu al zarete?”. 

Irakasleak hausnarketarako tartea bideratuko du, eta ondorioak 
ateratzen lagunduko die ikasleei, betiere ikasleen erantzunak 
kontuan hartuta. 
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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.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Taldean adostu al dituzue helburua 
lortzeko estrategiak? Praktikara eraman al dituzue adostutako 
estrategiak? Zertan sentitu zarete erosoago, erasoan ala 
defentsan? Zein zailtasun izan dituzue erasoan baloia taldean 
mantentzeko? Zergatik? Zer egin duzue defendatzaileak 
saihesteko?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Tag errugbiko partida bat jokatzea unitatean zehar ikasitako guztia praktikan 
jarriz eta jokatzen disfrutatuz. 

Tag errugbian, norberaren ezagutza- eta praktika-mailan egin den aurrerapena 
neurtzea eta kontuan hartzea. 

Norberaren zein besteen ahalegina eta elkarrekiko harremanak emaitzaren 
gainetik balioestea, irabaztea eta galtzea onartuz. 

Non Kiroldegia 

Materiala 
Errugbiko baloia, tag errugbiko gerrikoa eta zintak, hiru koloretako petoak, orri 
bat eta errotulagailua, Unitatearen ebaluazio-orria eta autoebaluazio-orria      
(2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

 

2. jarduera 
Beroketa. Ikasleek proposatu eta gidatutako 

beroketa-jarduerak 
Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioetan bezala, bi ikasle 
boluntariok proposatuko eta gidatuko dituzte beroketa-jarduerak, 
betiere hasierako saioetan irakasleak irakatsitako prozedura 
jarraituta: bihotz-taupadak neurtu; korrika egin; berriz bihotz-
taupadak neurtu; artikulazio mugimenduak egin; eta, bukatzeko, 
beroketa-jolasak egin. 
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3. jarduera Tag errugbi partida (lehiaketa) Denbora 35 min 

Zazpi zazpiren aurka. Errugbiko zelai erdi baten neurriak dituen 
jolas-eremua mugatuko da; alegia, 50 metro luze eta 35 metro 
zabal dituen jolas-eremu bat, gutxi gorabehera.  

Ikasleek zazpiko hiru talde egingo dituzte, eta elkarren aurka tag 
errugbiko partida bat jolastuko dute, eta partida horretan, 
unitatean zehar ikasitakoa (estrategiak, paseak, arauak eta 
beste) praktikan jarriko dituzte. 

Jolasten hasi aurretik, ikasleak partidarako prestatuko dira: 
petoak eta gerrikoak jantziko dituzte; taldekideekin kokalekuak 
eta estrategia adostuko dituzte; eta beste. 

Talde bakoitzak bi partida jokatuko ditu; partida bakoitza talde 
ezberdin baten aurka. Horrela, talde guztiek talde guztien aurka 
jokatzeko aukera izango dute.   

Partidak 10 minutukoak izango dira, eta bi talde jokoan ari diren 
bitartean hirugarren taldea partida ikusten eta ikaskideak 
animatzen egongo da. Jokatutako partidetan entsegu gehien 
egiten dituen taldeak irabaziko du lehiaketa.  

Irakasleak egingo ditu epaile-lanak, eta, bidez batez, taldeek 
lortutako entseguak orri batean idatziko ditu, zenbaki handitan, 
markagailu bat bailitzan, hiru taldeek elkarren berri izateko. 

 

4. 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. 

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Zein zailtasun izan duzue tag errugbira 
jokatzean? Hobetu ahal duzue lehenengo saiotik azken saiora 
bitartean? Zertan bai? Zer duzue hobetzeko?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta unitatearen ebaluazio- eta autoebaluazio-
orria betetzeko. 
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Eranskinak 

 1. eranskina: Ikaslearen hasierako ebaluazio-orria  

 2. eranskina: Irakaslearen hasierako ebaluazio-orria 

 3. eranskina: Irakaslearen hasierako ebaluazio-orria 

 4. eranskina: Autoebaluazio-orria 

 5. eranskina: Lorpenen jarraipen-orria  

 6. eranskina: Ikasleen koebaluazio-orria 

 7. eranskina: Unitatearen ikasleen balioespena 

 8. eranskina: Tag errugbiaren joko-arauak 

 9. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa: Gorputz Hezkuntzako programazioa 



     HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                      TAG ERRUGBIA 

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA                                                                                                       50 

 

IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina) 

 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

1. Taldeko kirolak orokorrean gustuko al dituzu? 

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Ez, gutxi □ 

d. Ez, ezer ez □ 

e. Zein da zure taldeko kirolik gustukoena? 

_________________________________________________________ 

2. Taldeko kirolik praktikatzen al duzu? 

a. Bai □ 

b. Ez □ 

c. Zein? _________________________________________________________ 

3. Errugbia ezagutzen al duzu? Eta tag errugbia? 

a. Bai, errugbia bakarrik □ 

b. Bai, tag errugbia bakarrik □ 

c. Bai, bi modalitateak □ 

d. Ez, bietako bat ere ez □ 

4. Errugbiko edo tag errugbiko partidarik ikusi al duzu inoiz? 

a. Bai, askotan □ 

b. Bai, batzuetan □ 

c. Bai, gutxitan □ 

d. Ez, inoiz ez □ 

5. Bata zein bestea praktikatu al dituzu inoiz? 

a. Bai, askotan □ 

b. Bai, batzuetan □ 

c. Bai, gutxitan □ 

d. Ez, inoiz ez □ 
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina) 

 

 

TALDEAREN AURRE EZAGUTZEN LABURPENA 
BAI ERDIZKA EZ 

Ikasleek, orokorrean, taldeko kirolak gustukoak 
dituzte. 

   

Ikasleek taldeko kirolen bat praktikatzen dute. 
   

Ikasleek errugbia ezagutzen dute. 
   

Ikasleek tag errugbia ezagutzen dute. 
   

Ikasleek noizbait errugbiko edo tag errugbikoen bat 
ikusi dute. 

   

Ikasleak noizbait errugbian edo tag errugbian aritu 
izan dira. 
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 

 

 

 

TALDEAREN AURREZAGUTZA- ETA  

PRAKTIKA-MAILA 

BAI ERDIZKA EZ 

Taldeak errugbiko baloiaren kontrol eta menderatze 
esanguratsua du. 

   

Jokoak jarraikortasuna (ekintza motor jarraiak eta  
rol-aldaketak) eta erritmoa du. 

   

Ekintza motorrak (paseak, harrerak eta lekualdatzeak) 
besteekin koordinatzen dituzte. 

   

Oinarrizko trebetasun motorren maila egokia da 
(lekualdatzeak, paseak, harrerak eta jauziak). 

   

Jokoan, espazio hutsak eta pribilegiatuak erabiltzen dituzte, 
aurkarien entsegu-marrarantz gerturatu eta entsegua 
egiteko. 

   

Estrategiak taldean adostu eta aplikatzen dituzte. 
   

Ikasle guztiak aritu dira rol guztietan (defentsa/erasoan). 
   

Joko guztietan kiroltasunez aritzen dira. 
   

Jarrera positiboa dute, ahalegintzen dira eta motibatuta 
daude.  

   

Galtzea eta irabaztea onartzen dute. 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (4. eranskian) 

 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta higiene-

ohiturak 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditut 

Gaitasun 
motorrean 

hobetzen ari naiz 

Jardueretan, 
gustura hartzen 

dut parte eta 
jarrera positiboa 

dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Irabaztea edo 
galtzea 

onartzen dut 

Hausnartzeko 
tartean, taldean 
era positiboan 

eragiten dut eta 
kritika 

eraikitzaileak 
egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

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

 

 

LH 5 

EBALUAZIOA 

201_/201_ 
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IKASLEEN KOEBALUAZIO-ORRIA (6. eranskina) 

 

 

TAG ERRUGBIAN JOKATZEN  

Taldea:  

1 taldea 2 taldea 3 taldea 

B
A

I 

E
R

D
IZ

K
A

 

E
Z

 

B
A

I 

E
R

D
IZ

K
A

 

E
Z

 

B
A

I 

E
R

D
IZ

K
A

 

E
Z

 

Talde osoak hartu du parte.          

Eraso eta defentsa estrategiak taldean adostu dituzte.          

Baloia taldean ondo mantendu dute.          

Aurkaria ukitu, bultzatu edo jo gabe aritu dira.          

Baloidunari gerrikotik zinta lapurtzean “tag” oihukatu dute, eta zinta jabeari berehala itzuli diote.          

Rol (erasotzaile \ defendatzaile) aldaketak azkar egin dituzte.          

Paseka ibiliz eta baloiarekin aurrera eginez, entsegu-marrara hurbildu dira.          

Gerriko pasea erabiliz atzera pasatu diote baloia elkarri.          

Entsegua ondo egin dute, hau da, entsegu-marraren atzean baloia lurrean utziz.          
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOSPENA (7. eranskina) 

 

1. Gustatu al zaizu “Tag errugbia” unitate didaktikoa?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

2. Egokia al da tag errugbia taldeko kirola lantzeko? 

a. Bai, oso egokia  □ 

b. Bai, egokia  □ 

c. Ez, zaila □ 

d. Ez, aspergarria □ 

e. Beste zein taldeko kirol proposatuko zenuke taldeko kirola lantzeko? Zergatik?  

_________________________________________________________ 

3. Erabilitako jolasak eta jarduerak egokiak iruditu al zaizkizu? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, nahiko egokiak  □ 

c. Ez, ez nahiko desegokiak  □ 

d. Ez, guztiz desegokiak □ 

Zergatik? 

__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. Jardueren zailtasuna eta progresioa egokiak izan al dira? 

a. Bai, oso egokiak. □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, nahiko desegokiak  □ 

d. Ez, guztiz desegokiak  □ 
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5. Gustatu al zaizkizu erabilitako jolas eta jarduerak? 

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ezer ez  □ 

6. Zaila iruditu al zaizu tag errugbian jokatzea?  

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ez, oso erraza  □ 

7. Zaila iruditu al zaizu tag egitea?  

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ez, oso erraza  □ 

8. Irakasleak ondo egin al du lan? Egokiak izan al dira eman dituen azalpenak eta laguntza 
eta ikasleak motibatzeko gai izan al da? 

a. Bai, oso ongi □ 

b. Bai, ongi □ 

c. Ez, eskas □ 

d. Ez, gaizki □ 

Nola eta zertan hobetu dezake bere lana: 
___________________________________________________________________ 

9. Zer aldatu edo hobetuko zenuke “Tag errugbia” unitatean? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. Zer ikasi duzu unitate didaktiko honetan? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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TAG ERRUGBIAREN JOKO-ARAUAK (8. eranskina) 

 

 

 http://www.rugbyasturias.org/upload/web/parrafos/00312/docs/reglamento_rugby_TAG_sup
erficie_dura4382.pdf 

 http://centros.edu.xunta.es/iesbeade/Departamento_educacion_fisica/descargas_EF/Regul
amento_rugby_Tag.pdf 

 http://www.valladolidrac.com/extra/descargas/des_20/rugbyreglamento28leyes.pdf 

 http://www.Tagrugby.es/reglas.htm 

 http://www.Tagrugby.es/downloads/Tag%20Rugby%20-%20reglas.pdf 
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LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (9. eranskina) 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  

Ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen Puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

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

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat-baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


