
Gorputz Hezkuntza



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Beroketa eta desberoketa 
 

Arloa / Materia: Gorputz Hezkuntza 
 

Maila: 1. DBH 
 

Testuingurua 

 

Sarritan entzuten dugu kirolik ez egitea edo kontrol barik egitea, biak direla 

kaltegarriak. Gorputza mugitzea osasungarria da: kolesterola, hipertentsioa, 
diabetesa, estresa eta ondoez psikologikoa, loditasuna eta bihotzekoak 
prebenitzeko balio dezake. Orokorrean, gero eta garrantzi handiagoa ematen 

diogu beroketari, luzaketari, hidratazioari, elikadurari, plangintzari eta 
atsedenari. 

 

 
 

Problema 

 

Kirola ondo planifikatuta egiten badugu onuragarria da, onura fisiko eta 

psikikoak lortuko ditugulako. Baina badakigu zelan prestatu behar gara egin 
aurretik, aritu bitartean eta amaitzean? 
 

Xedea 

 

Beroketa, bere atalak eta lasaitze faserako ariketak zein jolasak ezagutzea, 
diseinatzea eta praktikatzea. 
 



Helburuak 

 

• Beroketaren zergatia, onurak eta abantailak ezagutzea. 

• Beroketaren faseak eta bakoitzean zein ariketa edo jolasak egin 

daitezkeen bereiztea. 

• Erresistentziazko jardueren bitartez martxan jartzen diren gorputz 

sistemak, ezaugarriak eta funtzionamendua ulertzea beroketa egokiak 
diseinatzeko. 

• Beroketa orokorra, espezifikoa eta lasaitze fase egokiak planifikatzea: 

• Arriskuen prebentzioa. 

• Arropa eta zapatila egokiak eguraldiaren arabera. 

• Elikadura eta hidratazioaren garrantzia. 

• Jardueraren araberako egokitasuna balioestea. 

• Eredu ezberdinak praktikatzea eta era kritikoan baloratzea hasierako 

irizpideen arabera. 
 

Ataza 

 

Talde bakoitzak beroketa eta lasaitze fasea planifikatuko ditu klasean 

praktikara eramateko gero jarduera fisiko konkretu bat egin aurretik. 
 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• Banaka, talde osoan eta amaieran launaka (planifikazioa eta praktikara 
eraman) lan egin. 

• Bihotz-arnas eta gihar sistemari buruzko informazioa bilatu eta aukeratu, 
Internet, aldizkariak liburuak eta apunteak erabiliz. 

• Talde barruan adostu eta planifikatu beroketa espezifiko baten diseinua 

eta lasaitze faserako ekintza bat. 

• Talde bakoitzak bere beroketa eta lasaitze fasea bideratu saio batean. 

Amaieran denon artean baloratu. 

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (Autoebaluazioa eta 
koebaluazioa). 

 
 

 

 

 

 

 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Dopina kirolean 
 

Arloa / Materia: Gorputz hezkuntza eta Natur Zientziak 
 

Maila: 2. DBH 
 

Testuingurua 

 

Prentsan atera zen Urdaibaiko arraunlariei emaitz hobeak ateratzeko kanpoko 

botikak eman zitzaizkiela. Salaketaren ondorioz egun horietan kasua epaitzen 

ari zen. 

 

http://www.berria.eus/albisteak/116303/...  
 

Problema 

 

Kirol emaitzak ahalik eta hoberenak izateko edozein gauza egitea libre al da? 

Irabaztea lehenesten da egoera askotan, zein da kirola egitearen helburu 

nagusia? 

 

Xedea 

 

Kirola, osasuna, lehia, ospea… bereiztea. 

 

Helburuak 

 

• Kirolak osasunari dakarzkion onurak eta kalteak bereiztea. 

• Kirol ezberdinetako lehiakortasuna bereiztea. 



• Irabazi nahi izateak zein neurri hartzera eraman gaitzaken aztertzea. 

• Botika ezberdinen erabilpen zentzuzkoa ulertzea. 

• Ba al dakite kirolariek zer hartzen duten? Iritzi kritikoa garatzea. 

• Kirolariak dopatzeko talde buruek zein interes izan ditzaketen 

aztertzea. 

• Ikasleak ezetz esaten ikastea. 

 

Ataza 

 

Mahai inguru edo tertulia debatea herriko edo gertuko kirolari bat gonbidatua. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• Lauko taldetan lanean jarri. 

• Hurrengo saiorako informazioa bildu. 

• Prentsako artikulu ezberdinak irakurri eta aztertu. 

• Telebistako informatiboa entzun ondoren informazioa jaso. 

• Botika zehatz horien prospektoak ikertu. 

• Farmazian informazioa eskatu. 

• Kirol teknifikazioko dendan galdetegia egiteko galderak sortu. 

• Herriko kirolaria gonbidatzeko gutuna prestatu eta luzatu. 

• Talde bakoitzak  dituzten ideia ezberdinak eztabaidatu ondoren, idatzia 

prestatu mahai ingurua bideratzeko. 

• Mahai ingurua planifikatu eta bideratu. 

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Aratusteak 
 

Arloa / Materia: Gorputz Hezkuntza 
 

Maila: 3. DBH 
 

Testuingurua 

 

Inhauteriak laster datoz. Gure herri guztietan jendea kalera irteten da ondo 

pasatzeko asmoz. Musika entzun eta dantza berezi batzuk egiten dira besteak 

beste.  

 

https://zuialde.wordpress.com/category/jaia/ 
 

Problema 

 

Badakizue zein dantzak egin ohi dira gure herrietan? Nongoak dira? Zein 

janzkera erabiltzen da? Pausok ezagutzen dituzue? Badakizue dantzatzen?  

 

Xedea 

 

Gure tradizioak ezagutu, praktikatu eta ikasi, gero plazan Inauterietako 

dantzetan parte hartzeko. 

 



Helburuak 

 

• Euskal Herriko aratusteak ezagutzea (jatorria, zergatia, janzkera), 

interpretatzea eta haietan parte hartzea, eta haiekin lotutako pausoak 

eta dantzak praktikatzea. 

• Dantza jarduerak modu autonomoan eta sistematikoan planifikatzea, 

antolatzea eta praktikatzea. 

• Kontuan hartuta banakoen nahiz taldearen ezaugarriak,  oreka 

emozionala lortzea eta komunikazio- eta adierazpen-trebetasunak 

hobetzea. 

• Taldeka Inauterietako dantzak burutzea (zentroan eta herriko plazan): 

• Pausuak modu egokian aplikatzea. 

• Koreografia estetika eta adierazkortasun ereduei jarraitzea. 

• Norbere mugimendua musikaren erritmora eta beste kideen 

mugimenduei egokitzea. 

• Taldean bere rola modu egokian betetzea. 

• Beste herrialdetan egiten diren Inauteri dantzak ezagutzea. 
 

Ataza 

 

Talde bakoitzak Inauterietan egiten diren bi dantza aurkeztuko ditu eta 

erakutsiko digute Inauteriko festan (klaseko azken egunean, atsedenaldi 

osteko jaialdian). 

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• 6-8ko taldetan lanean jarri. 

• Talde bakoitzak hasierako ezagutzetik abiatuta informazioa bilatu 

dakitena osatzeko. 

• Inauterietako tradizio garrantzitsu batzuen informazioa jaso. 

• Aurrekoen artean bi aukeratu eta janzkera prestatu (arropa zaharra, 

telak, paperak). 

• Interneten dantzak ikasteko tutorialak bilatu. 

• Musikak lortuko ondoren pausuak ikasi, dantza osoaren muntaia 

egiteko. 

• Jaialdian ikasle orok dantzak burutu. 

• Inauterietan herriko plazan antolatzen diren dantzetan parte hartu. 

• Beste herrialdetako dantzak burutu.  

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 

 

 



ARAZOA-EGOERA 
 

Izenburua: Badakigu  orientatzen? 
 

Arloa / Materia: Gorputz hezkuntza 
 

Maila: 4. DBH 
 

Testuingurua 

 

Lagun batekin ezagutzen ez duzun herri bateko parke batean  geratu zara eta 

berak mapa bat bidali dizu kokapen zehatz batekin. Bertara heltzeko kapaz 

izango zara plano horren elementuak kontutan izanik? 

 
 

Problema 

 

Bidalitako mapan agertzen dira elementu finko guztiak: bidezkak, eskilarak, 

iturriak, paperontziak, farolak, etab. Telefonoa apurtu zaizunez zure 

ezugupenekin soilik baliatu ahal zara horraino heltzeko. Ondo identifikatu 

elementu horiek biderik laburretik ziurtasunez eta garaiz iturria aurkitzeko. 

 

Xedea 

 

Ingurune ezezagun batean orientatzea.  

 

Helburuak 

 



• Plano baten oinarrizko elementuak eta ezaugarriak ulertzea, 

identifikatzea eta erabiltzea.  

• Plano baten eskalak ulertzea eta aplikatzea. 

• Distantzia eta denborak kalkulatzea plano batean jarduera motorraren 

arabera (oinez, trostan edo korrikan). 

• Iparorratza erabiltzea ziurtasuna emateko orientazio jardueretan. 

• Naturako ingurunean ekintzak burutzea errespetuz eta segurtasun-

arauak betez. 

• Ingurune ezagun eta ezegunetan zenbait ibilbide prestatzea, 

planifikatzea eta gauzatzea ikaskideekin balio pertsonal eta sozial jakin 

batzuk erakutsiz 

 

Ataza 

 

Parke batean edo gertu dagoen naturako ingurunean orientazio proba baten 

diseinoa  eta binakako lehiaketa. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• Binaka edo bi taldeetean bananduta jorratu. 

• Mapak egiteko estrategiak ezagutu eta praktikatu. 

• Eskalak eta keinuak jorratu. 

• Ibilbide ezberdinak identifikatu. 

• Iparrorratzaren funtzionamendua ezagutu eta praktikatu. 

• Ziurtasun neurriak ezagutuko dituzte, eta kontutan hartu naturako 

ekintzetan. 

• Proba bat diseinatu eta burutu. 

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 
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