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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua TXOKOTAN JOLASEAN 

Maila LMH  1 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (horiz) 

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, bakarkako ekintzen dominioa lantzen da –lehena sailkapenean-, eta 

helburua da ikasleak hainbat ingurune egonkorretan jokabide motor eraginkorrak izaten ikastea 

eta beren buruarenganako konfiantza areagotzea. Horretarako, norberaren gorputza eta mugak 

ezagutu, ahalegina eta jarraikitasuna balioetsi eta gizabanako diren aldetik hobetzeaz gain, 

norberaren aurkako erronka motorrak gainditu beharko dituzte. 

Dominio hau lantzeko ikaslea bakarka arituko da hainbat txokotan, hortik unitate didaktikoaren 

izena, Txokotan jolasean. Ikasleak eta beren gorputza izango dira ardatza. Haur hezkuntzako 

psikomotrizitate-gelatik datozen ikasleek aproposak diren hainbat jolas eta ariketa modu 

progresiboan egingo dituzte haientzat berria den gimnasio edo patio horretan; era berean, 

jarduerak modu seguruan egiteko pausoak barneratzen hasiko dira. 

Txokoetako jarduera eta ariketekin ikasleek gorputz-eskema landuko dute, baina baita 

koordinazioa eta oreka ere, objektu zein objekturik gabe arituz, eta apurka-apurka, beren 

ahalmenez konturaraziko dizkieten jarduerak menperatuko dituzte. Hau da, ikasleak estereotipo 

motor berriak eskuratzen hasiko dira, eta, ondorioz, gero eta trebeagoak izango dira. 

Txokoetako jardueren bidez, ikasleek beren ezaugarri fisikoak ezagutuko dituzte. Aurkeztutako 

arazo motorrak gainditzeko, bide egokienak aukeratu beharko dituzte. Horrela, aukera izango 

dute ariketa fisikoak eskaintzen dizkion aukerak ezagutzeko, eta norberaren garapen-prozesuan 

duen eraginaz jabetzeko eta beren jokabide motorrak hobetzeko. Bestalde, beren mugak, 

segurtasun falta eta beldurrak ere gainditu beharko dituzte. Horrek ekarriko die beren 

buruarenganako konfiantza areagotzea eta segurtasun handiagoarekin jokatzea. 
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Problema-egoera 

  

Testuingurua 

Haur hezkuntzako etapatik lehen hezkuntzako etapara dagoen transizioan, ikasleek 

espazio edo esparru berrietara egokitu beharra izaten dute eta unitate didaktiko honetan 

espazio berri horiek ezagutuko dituzte. 

 

  

Arazoa 

  

Gai izango ginateke gimnasio edo patio berrian kideekin jolasean aritzeko errespetuz 

eta gustura? 

  

Xedea 

  

Instalazioa, materiala eta saioen antolaketa ezagutzea. Ikasleak jarraikitasunari eta 
errepikapenari esker bere oinarrizko trebetasunak hobetzea. 

  

Helburuak 

  

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

  

Ataza 

  

Ikasturterako ezinbestekoa izango zaion ezagutza eta trebetasun maila eskuratzea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu 
didaktikoak 

Ebaluazio-
irizpideak 
(Heziberri) 

Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Espazio 
mugatuan 
(txokoan), 
bakarkako 
jardueretako 
trebetasunez 
jabetzea, nork 
bere 
gaitasunaren 
arabera espazio 
berri horretan 
konfiantza 
hartzeko. 

1. Ezezagunak 
eta 
zalantzagarriak 
diren 
lekualdatzeak eta 
jauziak egokitzea 
hainbat motatako 
inguruneetan.  

 
 

Txokoetan gustura aritzen da, 
segurtasun-neurriak kontuan 
izaten ditu eta arauak betetzen 
ditu. 
 
Gorputzeko atalak modu 
koordinatu eta egokian 
erabiltzen ditu jarduerak 
egiteko. 
 
Oinarrizko trebetasunak 
lantzeko jarduera guztietan 
aritzen da. 
  
Txoko guztietan modu 
zuzenean aritzen da eta 
jarduerak aurrera eramaten 
ditu.  

 
 
 
 

Hasierako ebaluazioaren 
orria 

Lorpenen jarraipen-orria 

Autoebaluazio-orria 

 

Hainbat espazio 
eta material 
erabiliz 
txokoetako 
jarduerak 
koordinatzea 
eta kateatzea, 
ikaslearen 
oinarrizko 
trebetasunak 
hobetzeko. 

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

 

 

 
 
 
 
Hasieran erakutsitako 
trebetasuna hobetzen du, eta 
horretaz jabetzen da. 
 
Lorpen txiki bakoitza ondo 
barneratzen du bere 
aurrerapen pertsonalerako. 
 
Erronka berrien irakurketa 
ondo egiten du: baloratu, 
jarduerara egokitu eta 
jarraikitasunez aritzen da, 
esfortzua erregulatuz.  
 
 
 
 
 
 

Hasierako ebaluazioaren 
orria 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
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Jarduera fisiko 
guztietan, nork 
bere buruarekin 
eta besteekin 
konfiantza 
agertzea 
segurtasuna 
bermatzeko. 

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

 

Jardueretan, segurtasunez 
aritzen da. 

Gustura hartzen du parte eta 
jarrera positiboa du. 

Hausnartzeko tartean, taldean 
era positiboan eragiten du eta 
ekarpenak egiten ditu. 

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

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

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

● Txokotako dinamika: segurtasuna eta arauak 

● Oinarrizko trebetasun motorrak: lekualdatzeak, jauziak eta birak 

● Oinarrizko manipulazio-trebetasunak: jaurtiketak eta harrerak 

● Gorputz-eskema, lateralitatea, oreka eta koordinazio-dinamiko espezifikoak (begi-esku 

koordinazioa eta begi-oin koordinazioa) 

● Erronka berrien irakurketa, balorazioa, esfortzuaren erregulazioa eta jarraikitasuna 

● Nork bere hobekuntzarako aurrerapen txiki bakoitzaren hausnarketa eta barneratzea 

● Txoko bakoitzean erronkak gainditzearen plazera 

● Emozioen lanketa: emozioen kontzientzia eta norberaren erregulazioa 

● Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

● Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta 

materialarekiko 

● Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko hau Lehen Hezkuntzako 1. mailan lantzeko diseinatuta dago, eta bere helburua 

da Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako trantsizioan zubi-lana egitea. Haur Hezkuntzako 

txokoen metodologia du ardatz eta ikasleentzako berria izango den espazio edo gimnasio hori 

ezagutu eta bertara egokitzeko baliagarria izango da. Ikasturteko lehen gaia bezala proposatzen 

da arrazoi horregatik, behin egokitzapena eginda, ondoren datozen gaien bilakaera 

arrakastatsuagoa izan dadin. Etapako lehen maila honetan gainera, hurrengo mailekin alderatuz, 

kalifikazio-adierazleen proportzioa desberdina izango da (espezifikoak % 45 eta orokorrak % 55). 

Azkenik, gai honek, hurrengo urteari begira, ezinbestean txokotan landuko ez den 

Gimnastikarekin izango du lotura. 

Unitate didaktiko honetan, ikasleak ingurune egonkor batean (txokotan) hainbat erronka motorri 

bakarka aurre egiten ikasiko du. Horretarako, jarduera gehienetan, bakarka egingo du lan. Era 

horretan, alde batetik, bere gaitasun fisikoak eta mugak ezagutuko ditu. Bestetik, oinarrizko 

trebetasun fisikoak modu eraginkorrean erabiltzen ikasiko du. Ikaslea jarduera edo erronka 

gehienen sortzailea izango da eta ez du taldekideen laguntzarik izango, ezta aurkari zuzenik ere. 

Besteek egiten dutenaren lekukoa izango da, ideiak jaso edo emango ditu, baina bere buruarekin 

lehiatuko da, eta ikusiko du erronkan arrakasta izateko ezinbestekoak direla ahalegina, 

motibazioa eta jarraikitasuna. 

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era librean antolatuko dira txokoetan 

baina progresio bat izango dute saioz saio. Txokoak ikasleen ikasguneak direlako planteatzen 

dira. Jarduerak ikasleek asmatu beharreko erronketan oinarrituko dira, baina irakasleak hala 

ikusten badu bere esku-hartzea posible izango da beharrezko orientabideak emanez. Saio 

hasieratan jolasek beren presentzia izango dute. 

Aipatu ikasgune edo txokoak trebetasun motorren arabera antolatuko dira eta lau izango dira: 

lekualdatzeak lehenengoan, jaurtiketak eta harrerak bigarrenean, trepak eta ibilbideak 

hirugarrenean; eta azkenik, koltxonetak (jauziak eta birak) laugarrenean. Ikasleen partetik txokoen 

aukeraketa librea izango da, betiere, irakasleak ardura hartuta ikasle guztiak txoko guztietatik 

igaro direla eta txoko bakoitzean aldiro ikasle-kopuru egokia aritu dela. Antolaketa horrek, 

gainera, aniztasunaren trataerari hobeto erantzuteko aukerak eskaintzen dizkigu. 

Unitatea aurrera joan ahala ikaslea bere aurrerapen edo lorpen txikiez jabetuko da, eta bide 

horretan, autoebaluazioa bezalako tresnak ezagutu eta lagungarri gertatuko zaizkio. 

Txokotan jolasean unitatea lantzeko saioak ingurune egonkor batean landuko dira: eskolako 

gimnasioan, frontoian edo aretoan. 

Materialari dagokionez, betiere txokoen antolaketaren arabera, ezinbestekoak diren materialak 

honako hauek dira: koltxonetak (txikiak), koltxoneta (handia), konoak, pikak, uztaiak, sokak, 

pilotak, baloiak, zintak, zankuak, autoebaluazio orria, etab. 

Azkenik, taldekatzeari dagokionez, unitate didaktiko honetan ikasleek erronka motorrei bakarka 

aurre egiten ikasi behar dutenez, gehienetan bakarka egingo dituzte jarduerak, eta gutxi 

batzuetan, binaka, talde txikitan edo talde handian (saio hasierako jolasak). 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 45 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 55 

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

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

● Txokotako jardueretan aritzean, nork bere ideiak eta azalpenak ematea eta besteenak 
entzutea. 

● Jarduerak hausnartzerakoan, ekarpenak egitea. 
● Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 
● Jarduera motorretan, norberaren erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean 

ahoz azaltzea. 
● Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

● Emaitzak adierazpen grafikoan jasotzea. 

● Espazio-denbora binomioaz ohartzea. 

● Tauletan emandako informazioari esker, norberaren emaitzak ulertzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

● Gorputzaren ezagutzan sakontzea. 

● Txokoetako jardueren bitartez, nork bere mugak ezagutzea. 

● Informazioa lortzeko, zentzumenek duten garrantzia ulertzea. 

● Gorputza ezagutzeari esker, jarduera fisikoa hobeto ezagutzea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

● Norberaren emozioak adieraztea eta kudeatzea. 
● Jardueretan norberaren erantzukizunak onartzea eta autonomia garatzea. 
● Sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta 

gainditzea. 
● Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea eta 

errespetatzea. 
● Jolasetan eta jardueretan arauak onartuz, aktiboki eta autonomiaz parte hartzea. 
● Frustrazio-egoerak kudeatzeko estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 
● Denbora librea betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 
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7. Konpetentzia motorra 

● Oinarrizko trebetasunak hobetzea. 
● Esfortzu fisikoa erregulatzea eta kudeatzea, egin beharreko jardueraren arabera. 
● Erronka motorretan arrakasta lortzeko, jokabide motorrak egokitzea. 
● Jokabide fisikoak hobeto kudeatzea eta finkatzea. 
● Higiene-ohiturak ezagutzea eta jarduera fisikoa egitean praktikan jartzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazio digitalerako konpetentzia 

● Norberaren emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) eta ideiak adieraztea eta besteenak 
ulertzea eta errespetatzea. 

● Trebetasun komunikatiboak garatzea. 

● Jardueren arauak ulertzea eta interpretatzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

● Txokotan aritzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea,  
arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

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

● Bakarkako erronka motorretan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea 
(pentsamendu sortzailea). 

● Ikasteko eta hobetzeko prest egotea. 
● Ikas-prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 
● Ikasteko estrategiak erabiltzea: jokabide motorrak aztertzea, behatzea, imitatzea eta 

konparatzea. 
● Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz, ikasitakoa beste testuinguru 

batzuetara egokitzea. 
 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

● Saioaren bukaeran nork bere bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak  adieraztea 
eta, aldi berean, besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

● Gaitasunak garatuz, norberak hobetzea eta norberak hobetuz kideekin harreman onak 
izatea. 

● Jolasteko eta jarduteko arauak errespetatzea eta betetzea. 
● Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzen ahalegintzea. 

● Emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak balioestea. 

4. Ekimenerako eta espíritu ekintzailerako konpetentzia 

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

● Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea. 
● 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 motor berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 
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5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

● Norberaren pentsamendua erregulatzea. 
● Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 
● Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 
● Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 

jabetzea. 
● Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzen ikasten hastea. 
● Norberaren autoestimua ahalik eta errealen izatea. 
● Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz hartzea eta erabakitakoen gaineko 

erantzukizuna onartzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) 

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

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

1. saioa 
Instalazioa eta materiala ezagutzea. Arauen funtzionamendua. Saioaren 
aurkezpena. “Izenen jolasa”, “Zikina”. Zirkuitua: Ikasleen ezagutza eta praktika-
maila identifikatzea. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Izenen jolasa”, “Zikina” (beroketa). Txokoak: 
lekualdatzeak I, jaurtiketak eta harrerak I, igotzeak I, jauziak eta birak I. 
Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Mazedonia”, “Uztaia harrapatu eta atera” (beroketa). 
Txokoak: lekualdatzeak I, jaurtiketak eta harrerak I, igotzeak I, jauziak eta birak 
I. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Mazedonia”, “Uztaia harrapatu eta atera” (beroketa). 
Txokoak: lekualdatzeak II, jaurtiketak eta harrerak II, igotzeak II, jauziak eta 
birak II. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Spray”, “Armiarma” (beroketa). Txokoak: lekualdatzeak 
II, jaurtiketak eta harrerak II, igotzeak II, jauziak eta birak II. Hausnartzeko 
tartea. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Armiarma”, “krokodiloa” (beroketa). Txokoak: 
lekualdatzeak III, jaurtiketak eta harrerak III, igotzeak III, jauziak eta birak III.  
Autoebaluazioa. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Spray”, “krokodiloa” (beroketa). Txokoak: lekualdatzeak 
III, jaurtiketak eta harrerak III, igotzeak III, jauziak eta birak III. Hausnartzeko 
tartea. 

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Stop”, “Lurra, itsasoa eta hondartza” (beroketa). 
Txokoak: lekualdatzeak IV, jaurtiketak eta harrerak IV, igotzeak IV, jauziak eta 
birak IV. Autoebaluazioa. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Eman eskua eta askatu bestea”, “Lurra, itsasoa eta 
hondartza” (beroketa). Txokoak: lekualdatzeak IV, jaurtiketak eta harrerak IV, 
igotzeak IV, jauziak eta birak IV. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Katea binaka”, “Stop” (beroketa). Txokoak: antolaketa 
librea. Autoebaluazioa. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Instalazioa, materiala eta saioen antolaketa ezagutzea. 

Ikasle berrien ezagutza- eta praktika-maila identifikatzen hastea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, apar-pilotak, uztaiak, bankuak, pikak, sokak, horma-barrak eta 
koltxonetak 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoa aurkeztea Denbora 15 min 

 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 
irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. Ikasle 
horientzako dena berria denez, aurkezpen hau instalazioak, 
materiala, funtzionamendu-arauak, ziurtasun-neurriak, etab. 
ezagutzeko erabiliko da. Aldi berean, ikasleen aurreiritzi, zalantza 
eta kezkak argituko dira. 

Gero, irakasleak unitatearen helburua azalduko die modu erraz 
eta sinplean, ikasleek ongi uler dezaten.  

Azkenik, irakasleak lehen saioan zer egingo den azalduko die 
ikasleei. 

 

 

 

2. jarduera “Izenen jolasa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira. Ikasle batek 
pilota bat izango du eta bere izena ozenki esango du eta jarraian 
beste ikasle bati pasako dio. Pilota jaso duen ikasle berriak  
gauza bera egingo du eta hirugarren bati pasako dio pilota, 
horrela ikasle guztiak pasatu arte, ahal bada, inork bitan egin 
gabe.  

Aldaera: bigarren txanda bat egin daiteke nork bere izena esan 
ondoren pilota jasoko duenaren izena esanda. Modu horretan, 
ikasle bakoitzak bi izen esan beharko ditu. 
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3. jarduera “Zikina” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan arituko dira, 
bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien helburua beste 
ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rolak trukatzea izango da. Hori 
gertatzean harrapatzaile berriak esku bat pilotak ukitako tokian 
eramango du, pilotak “zikindutakoa” estaltzeko. Harrapatzaileak 
rola aldatzen duenean libre eta “garbi” gelditzen da eta ez dauka 
eskuarekin ezer estali beharrik. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 

 

 

4. jarduera Zirkuitua Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Espazioan zirkuitu sinple eta erraz bat 
antolatuko dugu unitatean zehar landuko ditugun trebetasunak 
kontuan hartuz. Igarobide, oztopo, jauzi eta treparen bat izango 
ditu zirkuituak eta ikasleek beren kabuz igaroko dute, gustu eta 
ahalmenen arabera. 

 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue espazio berri honetan? Argi gelditu zaizue 
nola izango diren saioak? Zein jolas edo une izan da atseginena? 
Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik? Zaila ala erraza 
izan da egin duzuen zirkuitua?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                 TXOKOTAN JOLASEAN 

 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                                                                                                                                  16 

2. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Txokoen dinamika barneratzea. 

Ikasleak bakarka egin ditzakeen jarduerez ohartzen hastea. 

Non Gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak eta txokoen azalpen-orria (1. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

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

 

 

 

 

2. jarduera “Izenen jolasa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira. Ikasle batek 
pilota bat izango du eta bere izena ozenki esango du eta jarraian 
beste ikasle bati pasako dio. Pilota jaso duen ikasleak gauza bera 
egingo du eta hirugarren bati pasako dio pilota, horrela ikasle 
guztiak pasatu arte, ahal dela inork bitan egin gabe. Jarraian 
bigarren txanda bat egingo da nork bere izena esan ondoren 
pilota jasoko duenaren izena esanda. 

Aldaera: hirugarren txanda bat egin daiteke ikasleak hiru izen 
esanez: lehenik, bota dionarena, ondoren nork bere izena; eta 
azkenik, jasoko duenarena. Modu horretan, ikasle bakoitzak hiru 
izen esan beharko ditu. 
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3. jarduera “Zikina” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan arituko dira, 
bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien helburua beste 
ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rol trukatzea izango da. Hori 
gertatzean harrapatzaile berriak esku bat pilotak ukitako tokian 
eramango du, pilotak “zikindutakoa” estaltzeko. Harrapatzaileak 
rola aldatzen duenean libre eta “garbi” gelditzen da eta ez dauka 
eskuarekin ezer estali beharrik. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 

 

 

 

4. jarduera Txokoak I Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du eta lehen saioan azaldutako arauak gogoraraziko 
dizkie. Lau txoko egongo dira, ikasleak libre aritzeko, betiere 
txoko bakoitzean ikasle-kopuru mugatu bat baldin badabil. 
Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak I 
- Jaurtiketak eta harrerak I 
- Igotzeak I 
- Jauziak eta birak I 
- Oharra: txokoen lehen progresio hau zehatzago dago 

eranskinetan azaldua (1. eranskina). 

 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue bigarren egun honetan? Argi gelditu 
zaizkizue txokoetako funtzionamendu-arauak? Zer txoko izan da 
atseginena? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”.  

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburuak 

Txokoen funtzionamenduaren dinamika finkatzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak eta txokoen azalpen-orria (1. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 
die irakasleak, eta hirugarren saio honetan ere aurreko saioko 
txoko berak egongo direla azalduko die.  

 

 

 

2. jarduera “Mazedonia”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak baino 3-4 uztai gutxiago 

sakabanatuko ditugu espazioan zehar, kontuan izanik koloreetako 

uztaiak izan behar dutela. Uztai bakoitzean ikasle bat jarriko da 

eta uztairik ez duten 3-4 ikasleek kolore bat esango dute; horrela, 

esandako kolore horren uztaian dauden ikasle guztiak tokiz 

aldatuko dira. Uztairik ez duten ikasleek lekualdatze horiek 

aprobetxatuko dituzte uztai bat eskuratzeko. Uztairik gabeko 

ikasle-kopurua beti bera izango da baina ez derrigorrean ikasle 

berberek osatua. Kolorea esan behar duten ikasleek mazedonia 

hitz magikoa esaten badute, ikasle guztiak uztaiz aldatu beharko 

dira, aurretik izan duten kolorea kontuan izan gabe. 

Lekualdatzeak egitean ikaslea ezin da bueltatu egon den uztaira, 

eta ez baldin badu beste uztairik aurkitu, erdian geldituko da.   

Aldaera: uztairik ez duten ikasle-kopurua aldatzea. 
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3. jarduera “Uztaia harrapatu eta atera” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan egongo dira 
eta beren helburua beste ikasleren bat harrapatzea izango da. 
Hori gertatuz gero rolak trukatuko dira. Espazioan zehar uztaiak 
sakabanatuta egongo dira eta ikasleek etxe bezala erabiliko 
dituzte. Uztai bakoitzean pertsona bakarra egon daiteke eta 
momentu horretan ezin du inork harrapatu. Kanpotik dabilen bat 
etxeren batera sartuz gero, barruan zegoena atera beharko da 
berriari tokia uzteko, eta horrela etengabe. Komenigarria da 
harrapatzaileak zerbait bereizgarria eramatea, rol-aldaketa 
bakoitzean beste ikasle guztiak jabetu daitezen. 

Aldaera: harrapatzaileen eta uztaien kopurua aldatzea. 

 

4. jarduera Txokoak I (errepikapena) Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du eta aurreko saioan landutako txoko berberak direla 
gogoraraziko die. Lau txoko egongo dira, ikasleak libreki arituz 
eta txoko bakoitzeko partaideen gehieneko kopurua gainditu 
gabe. Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak I 
- Jaurtiketak eta harrerak I 
- Igotzeak I 
- Jauziak eta birak I 

  

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Gogoratzen zenituzten txokoen 
funtzionamendu-arauak? Gaurkoan errazago egin dituzue 
txokoak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

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

Saioaren 
helburuak 

Txokoen funtzionamenduaren dinamika finkatzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak eta txokoen azalpen-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta laugarren saio honetan txokoak zertxobait 

aldatuko direla azalduko die. 

 

 

2. jarduera “Mazedonia” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak baino 3-4 uztai gutxiago 

sakabanatuko ditugu espazioan zehar, kontuan izanik 

koloreetako uztaiak izan behar dutela. Uztai bakoitzean ikasle 

bat jarriko da eta uztairik ez duten 3-4 ikasleek kolore bat esango 

dute; horrela, esandako kolore horren uztaian dauden ikasle 

guztiak tokiz aldatuko dira. Uztairik ez duten ikasleek lekualdatze 

horiek aprobetxatuko dituzte uztai bat eskuratzeko. Uztairik 

gabeko ikasle-kopurua beti bera izango da baina ez derrigorrean 

ikasle berberek osatua. Kolorea esan behar duten ikasleek 

mazedonia hitz magikoa esaten badute, ikasle guztiak uztaiz 

aldatu beharko dira, aurretik izan duten kolorea kontuan izan 

gabe. Lekualdatzeak egitean ikaslea ezin da bueltatu egon den 

uztaira, eta ez baldin badu beste uztairik aurkitu, erdian geldituko 

da.   

Aldaera: uztairik ez duten ikasle-kopurua aldatzea. 
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3. jarduera “Uztaia harrapatu eta atera”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan egongo dira 
eta beren helburua beste ikasleren bat harrapatzea izango da. 
Hori gertatuz gero rolak trukatuko dira. Espazioan zehar uztaiak 
sakabanatuta egongo dira eta ikasleek etxe bezala erabiliko 
dituzte. Uztai bakoitzean pertsona bakarra egon daiteke eta 
momentu horretan ezin du inork harrapatu. Kanpotik dabilen bat 
etxeren batera sartuz gero, barruan zegoena atera beharko da 
berriari tokia uzteko, eta horrela etengabe. Komenigarria da 
harrapatzaileak zerbait bereizgarria eramatea, rol-aldaketa 
bakoitzean beste ikasle guztiak jabetu daitezen. 

Aldaera: harrapatzaileen eta uztaien kopurua aldatzea.  

4. jarduera Txokoak II Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du. Lau txokoak mantenduko dira baina zertxobait 
aldatuta, progresio maila igoko baita. Ikasleak libreki arituko dira 
baina txoko bakoitzeko partaideen gehieneko kopurua gainditu 
gabe. Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak II 
- Jaurtiketak eta harrerak II  
- Igotzeak II 
- Jauziak eta birak II 

Oharra: txokoen bigarren progresio hau zehatzago dago 
eranskinetan azaldua (2. eranskina). 

 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Bete ditugu txokoen 
funtzionamendu-arauak? Nolakoak iruditu zaizkizue gaurko txoko 
berriak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Praktika eta errepikapenaren bidez ikaslearen oinarrizko trebetasunak 
hobetzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo frontoia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak eta txokoen azalpen-orria (2. eranskina) 

Jarduerak   

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa 

gogoraraziko die irakasleak ikasleei, eta azalduko die 

bosgarren saio honetan aurreko saioko txokoak 

errepikatuko dituztela. 

 

2. jarduera “Spray” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan 
arituko dira, bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien 
helburua beste ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rol 
trukatzea izango da. Ihesean dabiltzan ikasleek etxe edo 
babesgune bat izango dute hala nahi izanez gero: zutik 
besoak aurrerantz luzatu eta eskuak elkartuz biribil bat 
osatuko dute spray esanez. Jarrera horretan dauden 
ikasleak ezingo dira harrapatu eta berriro jolasean 
sartzeko beste ikasle bat sartu beharko da horien 
besoen artean, biak besarkatu ahal izateko; hori egitean, 
bi ikasleek jolasean jarraitu dezakete. Harrapatzaileak 
oso azkarrak baldin badira eta spray kasu asko eragiten 
badute, jolasa blokeatu edo amaitu daiteke, jolasa 
berriro hastera behartuz. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 

Besarkatzeaz gain musukatzea. 
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3. jarduera “Armiarma” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat (armiarma) zelai-erdiko 

marraren gainean kokatuko da. Gainerako ikasleak 

jolas-eremuaren alde batean kokatuko dira. Azken 

horien helburua jolas-eremua zeharkatzea izango da 

armiarma saihestuz. Armiarmaren helburua, ordea, 

harrapakinak marra gainditu aurretik ukitzea izango da. 

Horretarako, armiarma marraren gainean ibiliko da, 

ezker-eskuin. Armiarmak ukitutako harrapakinak 

armiarma bihurtuko dira. Harrapakin denak 

harrapatutakoan amaituko da. 
 

4. jarduera Txokoak II (errepikapena) Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen 
funtzionamendua azalduko du eta aurreko saioan 
landutako txokoak direla gogoraraziko die. Lau txoko 
egongo dira, ikasleak libreki arituz eta txoko bakoitzeko 
ikasleen gehieneko kopurua gainditu gabe. Honako 
hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak II 

- Jaurtiketak eta harrerak II 

- Igotzeak II 

- Jauziak eta birak II 

 

 

 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Gogoratzen zenituzten 
txokoen funtzionamendu-arauak? Gaurkoan errazago 
egin dituzue txokoak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu 
da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi 

duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan txokoek 

beste progresio-maila bat izango dutela azalduko die 

irakasleak. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Jarduera konplexuak aztertzea, ulertzea eta kateatzea. 

Nork bere ahalmen eta mugak ezagutzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak, txokoen azalpen-orria (3. eranskina) eta autoebaluazio-
orria (5. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta seigarren saio honetako berrikuntzak azalduko 

ditu: txokoen progresio berrian aritzea eta autoebaluazio-orria 

betetzea. 

 

2. jarduera “Armiarma”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat (armiarma) zelai-erdiko marraren 

gainean kokatuko da. Gainerako ikasleak jolas-eremuaren alde 

batean kokatuko dira. Azken horien helburua jolas-eremua 

zeharkatzea izango da armiarma saihestuz. Armiarmaren 

helburua, ordea, harrapakinak marra gainditu aurretik ukitzea 

izango da. Horretarako, armiarma marraren gainean ibiliko da, 

ezker-eskuin. Armiarmak ukitutako harrapakinak armiarma 

bihurtuko dira. Harrapakin denak harrapatutakoan amaituko da. 
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3. jarduera “Krokodiloa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat krokodiloa izango da eta bere 

eremuan lo egongo da. Gainerako ikasle guztiak eremura 

hurbildu eta honako galdera hau luzatu egingo diote: “Krokodilo, 

krokodilo, lo zaude?” Krokodiloak buruarekin erantzungo du 

baietz edo ezetz. Baiezkoa baldin bada, krokodiloak lo jarraituko 

du eta ikasleek galdera errepikatuko dute, gero eta ozenago, 

krokodiloa esnatu arte. Krokodiloa esnatzean, zutitu eta ikasleen 

atzetik abiatuko da horiek harrapatzeko asmoz. Ikasleak aske 

edo salbu geratzeko, aurrez adostutako tokira iritsi beharko dira 

krokodiloak harrapatu baino lehen. Lasterketa bukatzean, 

irakasleak edota krokodiloak zehaztu dezake nor izango den 

hurrengo krokodiloa. 

 

 

 

4. jarduera Txokoak III Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du. Lau txokoak mantenduko dira baina zertxobait 
aldatuta, progresio maila igoko baita. Ikasleak libreki arituko dira 
baina txoko bakoitzeko partaideen gehieneko kopurua gainditu 
gabe. Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak III 
- Jaurtiketak eta harrerak III 
- Igotzeak III 
- Jauziak eta birak III 

Oharra: txokoen bigarren progresio hau zehatzago dago 
eranskinetan azaldua (3. eranskina).  

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Bete ditugu txokoen 
funtzionamendu-arauak? Nolakoak iruditu zaizkizue gaurko txoko 
berriak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko. Piktograma edo marrazkiz osatutako 
autoebaluazio-orria betetzen saiatuko dira; sinplea izango da 
baina aldi berean, praktikoa, ahalik eta informazio zehatzena bil 
dezan. Hurrengo saioan txokoak errepikatuko dituztela azalduko 
die irakasleak. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Jarduera konplexuak aztertzea, ulertzea eta kateatzea. 

Nork bere ahalmen eta mugak ezagutzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasio edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, apar-baloiak, pikak, 
koltxonetak, txokoen azalpen-orria (3. eranskina)  

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko die 

irakasleak, eta zazpigarren saio honetan aurreko saioko txokoak 

berriro egingo dituztela 

. 

 

2. jarduera “Spray”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan arituko dira, 
bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien helburua beste 
ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rol trukatzea izango da. Ihesean 
dabiltzan ikasleek etxe edo babesgune bat izango dute hala nahi 
izanez gero: zutik besoak aurrerantz luzatu eta eskuak elkartuz 
biribil bat osatuko dute spray esanez. Jarrera horretan dauden 
ikasleak ezingo dira harrapatu eta berriro jolasean sartzeko beste 
ikasle bat sartu beharko da horien besoen artean, biak besarkatu 
ahal izateko; hori egitean, bi ikasleek jolasean jarraitu dezakete. 
Harrapatzaileak oso azkarrak baldin badira eta spray kasu asko 
eragiten badute, jolasa blokeatu edo amaitu daiteke, jolasa berriro 
hastera behartuz. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 

Besarkatzeaz gain musukatzea. 
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3. jarduera “Krokodiloa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat krokodiloa izango da eta bere 

eremuan lo egongo da. Gainerako ikasle guztiak eremura hurbildu 

eta honako galdera hau luzatu egingo diote: “Krokodilo, krokodilo, 

lo zaude?” Krokodiloak buruarekin erantzungo du baietz edo 

ezetz. Baiezkoa baldin bada, krokodiloak lo jarraituko du eta 

ikasleek galdera errepikatuko dute, gero eta ozenago, krokodiloa 

esnatu arte. Krokodiloa esnatzean, zutitu eta ikasleen atzetik 

abiatuko da horiek harrapatzeko asmoz. Ikasleak aske edo salbu 

geratzeko, aurrez adostutako tokira iritsi beharko dira krokodiloak 

harrapatu baino lehen. Lasterketa bukatzean, irakasleak edota 

krokodiloak zehaztu dezake nor izango den hurrengo krokodiloa.  

 

4. jarduera Txokoak III (errepikapena) Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du eta aurreko saioan landutako txokoak direla 
gogoraraziko die. Lau txoko egongo dira, ikasleak libreki arituz eta 
txoko bakoitzeko ikasleen gehieneko kopurua gainditu gabe. 
Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak III 

- Jaurtiketak eta harrerak III 

- Igotzeak III 

- Jauziak eta birak III 
 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Gogoratzen zenituzten txokoen 
funtzionamendu-arauak? Gaurkoan errazago egin dituzue 
txokoak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta hurrengo saioan txokoek azken progresioa 
izango dutela azalduko die irakasleak. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Errepikapenaren ondorioz jarduera konplikatuak menperatzea. 

Nork bere ahalmen eta mugak ezagutzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia. 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, apar-baloiak, pikak, 
koltxonetak, txokoen azalpen-orria (4. eranskina) eta autoebaluazio-orria 
(5.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak. Ikasleei azalduko die zortzigarren saio honetan 

txokoen azken progresioa ezagutuko dutela eta bigarren aldiz 

autoebaluazio-orria beteko dutela. 

 

2. jarduera “Stop” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan arituko dira, 
bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien helburua beste 
ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rol trukatzea izango da. Ihesean 
dabiltzan ikasleek etxe edo babes-momentu bat izango dute hala 
nahi izanez gero: zutik, hankak eta besoak zabalik kokatuz stop 
esanez. Jarrera horretan dauden ikasleak ezingo dira harrapatu 
eta berriro jolasean sartzeko beste ikasle batek igaro beharko du 
horien hankak osatzen duten arkuaren azpitik; hori egindakoan, 
bi ikasleek jolasean jarraitu dezakete. Harrapatzaileak oso 
azkarrak baldin badira eta stop egoera asko eragiten badute, 
jolasa blokeatu edo amaitu daiteke, jolasa berriro hastera 
behartuz. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 
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3. jarduera “Lurra, itsasoa eta hondartza” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Espazioan hiru eremu bereiziko dira 

koloreetako soka edo konoen bidez (lurra gorria, hondartza horia 

eta itsasoa urdina). Erditik bi edo hiru ikasle “marrazo” bezala 

arituko dira harrapatzaile-lanetan. Irakasleak hiru eremuetatik bat 

aipatuko du eta ikasleek bertara desplazatu beharko dute ahalik 

eta azkarren marrazoetatik ihesi. Norbait harrapatua gertatzen 

baldin bada rol aldaketa emango da eta denak prest daudenean 

desplazamendu berri bati ekingo zaio. 

Aldaerak: marrazo kopurua aldatzea. Irakasleak itsaslapurra hitz-

klabea aipatzen duenean ikasleak nahi duten tokira joan 

daitezke; betiere, desplazamendua dagoela ziurtatuz. 

 

 

 

4. jarduera Txokoak IV Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du. Lau txokoak mantenduko dira baina zertxobait 
aldatuta, progresio maila igoko baita. Ikasleak libreki arituko dira 
baina txoko bakoitzeko partaideen gehieneko kopurua gainditu 
gabe. Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak IV 
- Jaurtiketak eta harrerak IV 
- Igotzeak IV 
- Jauziak eta birak IV 

Oharra: txokoen bigarren progresio hau zehatzago dago 
eranskinetan azaldua (4. eranskina). 

 

 

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Bete ditugu txokoen 
funtzionamendu-arauak? Nolakoak iruditu zaizkizue gaurko txoko 
berriak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. Hurrengo 
saioan txoko berberak egingo dituztela azalduko die irakasleak. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Errepikapenaren ondorioz jarduera konplikatuak menperatzea. 

Nork bere ahalmen eta mugak ezagutzea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, apar-baloiak, pikak, 
koltxonetak, txokoen azalpen-orria (4. eranskina)  

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan landutakoa gogoraraziko 

die irakasleak, eta bederatzigarren saio honetan aurreko saioko 

txokoak berriro egingo dituztela azalduko die. 

 

2. jarduera “Eman eskua eta askatu bestea”  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan egongo dira 
eta haien helburua beste ikasleren bat harrapatzea izango da. 
Hori gertatuz gero rolak trukatuko dira. Espazioan zehar 
sakabanatuta, ikasleak binaka elkartuko dira eskutik helduta eta 
ihesean dabiltzanentzat etxe edo babesleku izango dira. Kanpotik 
dabilen bat etxeren batera sartzeko, aske daukaten bietako baten 
besoari heldu beharko dio; hori gertatzean, ikaslea libre egongo 
da baina beste aldean dagoen ikaslea sartuko da jolasera, 
iheslari bihurtuz. 

Aldaera: harrapatzaileen kopurua aldatzea. 
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3. jarduera “Lurra, itsasoa eta hondartza” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Espazioan hiru eremu bereiziko dira 

koloreetako soka edo konoen bidez (lurra gorria, hondartza horia 

eta itsasoa urdina). Erditik bi edo hiru ikasle “marrazo” bezala 

arituko dira harrapatzaile-lanetan. Irakasleak hiru eremuetatik bat 

aipatuko du eta ikasleek bertara desplazatu beharko dute ahalik 

eta azkarren marrazoetatik ihesi. Norbait harrapatua gertatzen 

baldin bada rol aldaketa emango da eta denak prest daudenean 

desplazamendu berri bati ekingo zaio. 

Aldaerak: marrazo kopurua aldatzea. Irakasleak itsaslapurra hitz-

klabea aipatzen duenean ikasleak nahi duten tokira joan 

daitezke; betiere, desplazamendua dagoela ziurtatuz. 

 

 

4. jarduera Txokoak IV (errepikapena) Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak txokoen funtzionamendua 
azalduko du eta aurreko saioan landutako txokoak direla 
gogoraraziko die. Lau txoko egongo dira, ikasleak libreki arituz 
eta txoko bakoitzeko ikasleen gehieneko kopurua gainditu gabe. 
Honako hauek izango dira txokoak: 

- Lekualdatzeak IV 

- Jaurtiketak eta harrerak IV 

- Igotzeak IV 

- Jauziak eta birak IV  

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).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Gogoratzen zenituzten txokoen 
funtzionamendu-arauak? Gaurkoan errazago egin dituzue 
txokoak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko. Hurrengo saioa unitateko azkena izango dela 
azalduko die irakasleak. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Unitatean ikasitakoa gogoratu eta praktikan jartzea. 

Ikasle bakoitzari egokitzen zaion jarduera, erronka edo ibilbidea diseinatu eta 
arrakastaz praktikara eramatea. 

Ikaslea konfiantzaz eta segurtasunez aritzea. 

Non Gimnasioa edo kiroldegia 

Materiala 
Konoak, klarionak, uztaiak, bankuak, sokak, apar-pilotak, aparrezko baloiak, 
pikak, koltxonetak eta autoebaluazio-orria (5. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioa aurkeztea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Unitate bukaerako saioa izaki, landutako 

guztia gogoratu eta praktikan jartzeko baliatuko dutela azalduko 

du irakasleak. Horretarako, hasierako jolasen ondoren, bakoitzak 

bere mailara egokitzen den txokoa diseinatu eta bukaeran 

autoebaluazio-orria bete beharko du. 

 

2. jarduera “Katea binaka” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle bat harrapatzailea izango da eta 

beste norbait harrapatzen saiatuko da. Hori gertatzean, 

harrapatutakoarekin elkartu eta biak eskutik helduta harrapatzaile-

lanetan jarraituko dute, lotuta edo katean doazen partaide-kopurua 

handitzeko asmoz. Lau partaide izatera iristen direnean, bi 

bikotetan banatuko dira, pixkanaka harrapatzaile-kopurua 

handitzeko. Hortaz, inoiz ezingo da egon bi edo hiru lagun baino 

gehiagoko harrapatzaile talderik. Norbait harrapatzeko saiakeran 

ere, ezingo da katea eten, horrela harrapatzeak ez bailuke baliorik 

izango. Horrela etengabe, azken ikaslea harrapatu arte. 
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3. jarduera “Stop” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Bi ikasle harrapatzaile-lanetan arituko dira, 
bakoitza apar-pilota batekin. Ikasle horien helburua beste 
ikasleren bat pilotarekin ukitu eta rol trukatzea izango da. Ihesean 
dabiltzan ikasleek etxe edo babes-momentu bat izango dute hala 
nahi izanez gero: zutik, hankak eta besoak zabalik kokatuz stop 
esanez. Jarrera horretan dauden ikasleak ezingo dira harrapatu 
eta berriro jolasean sartzeko beste ikasle batek igaro beharko du 
horien hankak osatzen duten arkuaren azpitik; hori egindakoan, bi 
ikasleek jolasean jarraitu dezakete. Harrapatzaileak oso azkarrak 
baldin badira eta stop egoera asko eragiten badute, jolasa 
blokeatu edo amaitu daiteke, jolasa berriro hastera behartuz. 

Aldaera: bi harrapatzaile baino gehiago izatea. 

 

4. jarduera Txokoak (antolaketa librea) Denbora 20 min 

Unitate guztian zehar ikasitakoa gogoratzeko unea. Aurreko 
saioetan txokoetan landu diren trebetasunak (lekualdatzeak, 
jaurtiketak eta harrerak, trepak, eta jauziak eta birak) kontuan 
izanda, bakoitzak bere mailara eta gustuetara egokitzen den 
txoko, ibilbide edo erronka bat diseinatuko du ikasitakoa praktikan 
jartzeko. Antolaketa librea izango da. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte (zailtasunak, 
lorpenak, emozioak eta abar).  

Hausnarketa bideratzeko, galdera batzuk egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Nola pasatu duzue gaurkoan? Gogoratzen zenituzten txokoen 
funtzionamendu-arauak? Gaurkoan errazago egin dituzue 
txokoak? Zergatik? Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?” 

“Zer ikasi duzue saio hauetan guztietan?” 

“Hasieran baino trebeago ikusten duzue zuen burua?”. 

Saio-bukaera hau une oso aproposa da autoebaluazio-orria bete, 
unitate osoa baloratu eta bukatzeko, eta oro har, zer ikasi duten 
azpimarratzeko. Landu beharreko hurrengo unitatea zein izango 
den azaldu ahal izango die irakasleak. 
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Eranskinak 

● 1. eranskina: txokoak I 

● 2. eranskina: txokoak II 

● 3. eranskina: txokoak III 

● 4. eranskina: txokoak IV 

● 5. eranskina: autoebaluazio-orria 

● 6. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

● 7. eranskina: txokoen kontrol-orria 

● 8. eranskina: arauak 

● 9. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa - Lehen Maila: Gorputz 
Hezkuntzako Programazioa 
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Jauziak  
eta 
birak 

Lekualdatzeak 
 

Jaurtiketak 
eta harrerak 

Igotzeak 

 
TXOKOAK I (1. eranskina)                         

 
Gimnasioko espazioa konoen bitartez lau txokotan banatuko dugu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEKUALDATZEA I: Hainbat animaliaren irudiak jarri eta horiek imitatu beharko dituzte (narrastia: 

sugea; lau hankakoak: txakurra; bi hankakoak: kangurua; hegaztiak: arranoa). 

 

Aldaera: dagoen materialaz baliatuz hainbat egoera imitatuko dituzte (modu librea). Ez dute 

inolako oztoporik edukiko. 

  

JAURTIKETAK ETA HARRERAK I: Kutxa handi batean tamaina askotako hainbat objektu 

mugigarri (apar-pilotak, paperezko pilotak, zapiak…) egongo dira eta beste hainbat kutxa 

txikiagoak, hutsik. 

Kutxetara jaurtiketak egingo dituzte distantzia eta mugigarri motak konbinatuz.  

 

Aldaera: egokia ikusten bada, boloak jarri ditzakegu eremu txiki batean. 

 

IGOTZEAK I: Horma-barrak igo, zeharkatu eta jaitsi eskuak eta oinak erabiliz. Ez dute bestelako 

materialik erabiliko. 

 

Aldaera: eskailera horizontala edo sabaitik zintzilik dauden sokak izanez gero, haiek erabil 

ditzakete modu progresiboan.  

 

JAUZIAK ETA BIRAK I: Koltxonetak lurrean jarri oztopo txikiekin: suediar bankuak, 

psikomotrizitateko blokeak...  

Birak lantzeko, ispilua baliabide egokia izan daiteke. 
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TXOKOAK II (2. eranskina)    
 

LEKUALDATZEA II: Animalia ugari imitatuko dituzte txoko horretan dagoen materialaz baliatuz. 

Ibai bat, hainbat zuhaitz, harri handi batzuk egongo dira txoko horretan eta animaliek abentura 

horri aurre egin beharko diote. 

 

Aldaera: eskainitako materiala baliatuz oztopo batzuk jartzeko aukera izango dute. 

 

JAURTIKETAK ETA HARRERAK II: Hainbat objektu mugikor egongo dira kutxan eta ikasleek 

uztaietan (txikiak, ertainak eta handiak) sartzeko aukera izango dute. Uztai batzuk sokekin lotuta 

egongo dira bai horizontalki bai bertikalki; beste batzuk aldiz, horman itsatsita egongo dira eta 

mugigarria bertara jaurti ondoren, hartu egin beharko dute. 

 

Aldaera: egokia ikusten bada, boloak jar ditzakegu eremu txiki batean. 

 

IGOTZEAK II: Aurreko jarduerari soka erabiltzeko aukera gehituko diogu. Hau da, eskuekin 

igotzean soka edota horma-barra erabil dezakete. 

 

Aldaera: eskailera horizontala edo sabaitik zintzilik dauden sokak izanez gero, horiek ere erabil 

ditzakete modu progresiboan. 

 

JAUZIAK ETA BIRAK II: Koltxonetak hainbat modutan jarriko dituzte: lurrean, txirrista bezala, 

suediar banku baten gainetik… 
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TXOKOAK III (3. eranskina)  

 

LEKUALDATZEA III: Animalia batzuk imitatuko dituzte txoko horretan dagoen materialaz baliatuz. 

Izugarrizko mendiak igo, gainditu edo gurutzatzeko aukera izango dute. 

 

Aldaera: aurreko saioan haiek ipinitako oztopoak kontuan izanik, oztopo horiek finkatu eta berriak 

eraikitzeko aukera izango dute. 

 

JAURTIKETAK ETA HARRERAK III: Pilotak, frisbee-ak, txurroak... ahalik eta objektu desberdinak 

eta ugarienak sartuko ditugu. Jardueran, uztaiak sokekin lotuta egongo dira jaurtiketa eta harrerak 

aberasteko.  

 

Aldaera: egokia ikusten bada, toka jolasa jar dezakegu eremu txiki batean. 

 

IGOTZEAK III: Soka ezinbestean erabili beharko dute; hau da, eskuekin ezin izango dituzte 

horma-barrak ukitu. 

 

Aldaera: eskailera horizontala edo sabaitik zintzilik dauden sokak izanez gero, horiek ere erabil 

ditzakete. 

 

JAUZIAK ETA BIRAK III: Aurreko jarduera zailduko dugu material berria sartuz: mini trampa, 

plintona… 
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TXOKOAK IV (4. eranskina)  

 

LEKUALDATZEA IV: Animalia batzuk imitatuko dituzte txoko horretan dagoen materialaz baliatuz. 

Sumendi bat egongo da; milaka urte lo egon ondoren esnatu egin da. Xaboi-ponpak erabiliz 

sumendiaren laba irudikatuko da eta animaliek xaboi-ponpei izkin egin beharko diete. 

 

Aldaera: azken jardueran ahalik eta ibilbiderik zailena baina aldi berean gainditzeko modukoa 

eraiki dezatela esango diegu; bakoitzak bere ahalmenaren arabera erabaki beharko du nola egin. 

 

JAURTIKETAK ETA HARRERAK IV: Aurreko jarduera modu mugikor batean egiteko aukera 

izango dute. Suediar bankuak, txirrista... erabil ditzakete.  

 

Aldaera: egokia ikusten bada, toka jolasa jar dezakegu eremu txiki batean. 

 

IGOTZEAK IV: Aurreko jardueran bezala baina gune-debekatuekin (uztaiak amildegia irudikatuko 

luke eta aparrezko baloiak bonbak). 

 

Aldaera: eskailera horizontala edo sabaitik zintzilik dauden sokak izanez gero, horiek ere erabil 

ditzakete.  

 

JAUZIAK ETA BIRAK IV: Zinta elastikoarekin altuera-jauziak egingo dituzte bakoitzak bere 

neurrira egokitutako erronkarekin. Birak egitean ere, era guztietakoak egiten dituztela bermatzen 

saiatuko gara. 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (5. Eranskina) 

 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 

 
 

    

Arropa eta 
oinetako egokiak 
ekarri eta erabili 

ditut. 

Ikasitakoa kontuan 
hartu dut. Gauza 
berriak ikasi ditut. 

Gustura aritu 
naiz. 

Azalpenak adi 
entzun ditut. 

Arauak 
errespetatu ditut 

Errespetuz aritu 
naiz. Jarrera ona 

izan dut. 

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

 

 
LH _ 

EBALUAZIOA 
201_ /201_ 

Unitatearen izenburua: 

  
TXOKOTAN JOLASEAN 

Txoko 
guztietan 
gustura 

hartzen du 
parte, 

ziurtasunez, 
arauak betez 

eta jarrera 
positiboarekin. 

Hasieran 
erakutsitako 
trebetasuna 
hobetu egin 

du eta 
horretaz 

jabetzen da. 

Lorpen txiki 
bakoitza 

ondo 
barneratu du 

bere 
aurrerapen 

pertsonalera
ko. 

Erronka 
berrien 

irakurketa 
egokia egin 

du: 
baloratu, 

egokitu eta 
jarraikitasu
nez aritu da. 

Jarduera 
fisikoan,arro

pa eta 
oinetako 
egokiak 

erabili, eta  
osasuna eta 

higienea 
zaintzen ditu. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       



LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                 TXOKOTAN JOLASEAN 

 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                                                                                                                                  41 

 

TXOKOEN KONTROL-ORRIA (7. eranskina)

 

  
TXOKOTAN JOLASEAN 

 
 

EGONDAKO TXOKO 
BAKOITZARI JARRI 

DAGOKION GOMETSA 

1. TXOKOA 2. TXOKOA 3. TXOKOA 4. TXOKOA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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ARAUAK (8. eranskina) 

 

1.- ONDO PASATZERA ETORRI GARA 

2.- EZ DUGU INOR JOKO 

3.- MATERIALA ZAINDUKO DUGU 

4.- ARAZOAK HITZ EGINDA KONPONDUKO DITUGU 

5.- TXOKO GUZTIETAN ARITUKO GARA 

6.- LAGUNAK ERRESPETATUKO DITUGU (eta egiten dutena ere bai) 

7.- EZ DIOGU INORI EZER KENDUKO; ESKATU EGINGO DIOGU 

8.- AMAIERAN DENA TXUKUN UTZIKO DUGU 
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PROGRAMAZIOA: LEHEN HEZKUNTZA   LEHENENGO ZIKLOKO LEHEN MAILA  

(9. eranskina) 

LEHEN HEZKUNTZA   LEHENENGO ZIKLOA 

LEHEN MAILA 

  GORPUTZ-HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

  1. maila 

1. unitatea Txokotan jolasean 

2. unitatea Taldeko harrapaketak 

3. unitatea Gorputz-adierazpena 

4. unitatea 1x1Lehia-jokoak 

5. unitatea Linsay eta banbuzko basoa 

Ipuin motorra 

6. unitatea Ingurunean jolasten eta ingurunea ezagutzen 

 

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 

 


