LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1
LEHIA-JOKOAK

Itsaso Jaio, Luis Larrañaga eta Iñaki Ruiz
Marrazkilaria: Belatz
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

UNITATE DIDAKTIKOA
Izenburua
Maila

1X1 LEHIA-JOKOAK
Saio-kopurua

LMH 1

10

Lantzen diren ekintzen dominioa (urdinez)
1

2

3

Bakarkako
ekintzak

Bat baten
aurkako
ekintzak

Elkarlaneko
ekintzak

4

5

ElkarlanekoZiurgabetasunaurkakotasuneko
inguruneko
ekintzak
ekintzak

6
Adierazpeneta
arte-ekintzak

Justifikazioa
Unitate didaktiko honetan bat baten aurkako ekintzen dominioa lantzen da —bigarrena
sailkapenean—. Dominio horren helburua da ikasleek ingurune egonkorretan aurkari batekin
sortuko diren lehia-jokoetan lehia-harremana desorekatzea eta nork bere alde jartzea.
Unitate honetan, 6-7 urteko ikasleen ezaugarri orokorrak kontuan hartu ondoren, askotariko
jarduerak aukeratu dira dominio hori lantzeko: borroka-jarduerak gorputzarekin,
esgrima-jarduerak, zehaztutako espazioetan elementu higikariak kokatzeko jarduerak eta
zehaztasuneko jaurtiketa-jarduerak. Ikasleen arteko partaidetza eta lehiakidearen errespetua
bultzatzen dira. Segurtasuna bermatzeko, joko garbiaren arauak bete behar dira: minik ez
ematea, norberak minik ez hartzea, eta minik ematen ez uztea, oldarkortasunari eta indarkeriari
uko eginez.
Bat baten aurkako ekintzek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, nork bere eraso- eta
defentsa-estrategiak aurkitu behar dituelako. Izan ere, aurkari bati aurre egiteak lehiakidearen
jokabidea ulertzeko gaitasuna garatzen laguntzen du, arerioaren ezaugarriak (puntu indartsuak
eta puntu ahulak) eta nahiak antzemateko gaitasuna. Horrez gain, ikasleak bere nahiak aurkariari
ezkutatzen edo engainatzen ikasiko du erasoa eraginkorra izateko. Irakasleak, areriotasunaren
bidez, ikasleek hainbat erabaki hartzea bilatzen du: ikasleak lehiakidearen joko-egoerara egokitu
beharko du, eta ekintza-plan bat egin lehia menderatzeko. Ekintza-plan horretan, jokalariak bere
motrizitatea egokitu beharko du.
Ikasleek pertzepzio-, erregulatze-, erabakitze- eta gauzatze-mekanismoak hobetzea lortzen dute.
Horren ondorioz, lehiakidearen jokabideak hobeto eta errazago interpretatuko dituzte, eta
estrategia eraginkorrak erabiltzen ikasiko dute, bat baten aurkako ekintzetan indar-harremana
norberaren alde jartzeko. Bat baten aurkako ekintzen dominioko jarduerek behar duten garrantzia
eta presentzia hartzen dute LH osoan, 1. mailatik hasita, eta beste dominio guztietako jarduerekin
batera landuta, ikasleen garapen osoa bultzatzen da.
Gaur egun, gizartean eta nola ez hezkuntzan, lehia hitzak berak zentzu ezkorra erraz hartzen du.
Izan dezakegu lehia-egoerak programazioetatik guztiz baztertzeko tentazioa, baina ikasleek bizi
egin behar dituzte bat baten aurkako ekintzen dominioko bizipenak; horrela, aurkariaren
pertzepzioa era positiboan sentituko dute eta lehia-jokoen bidez lotura afektibo positiboak sortuko
dira haurraren, aurkariaren eta jokoaren artean.
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Problema egoera
Testuingurua
Lehen Hezkuntzako lehenengo mailak bi ezaugarri garrantzitsu ditu: ikaskideen artean harreman
sozio-afektibo indartsuak sortzeko garaia da batetik, eta, bestetik, arauen garaia.
Harremanetan, gatazkak ezinbestean sortzen dira. Irakaslea adin-marko horretan gatazkak
ulertzeko gai bada, egoera horiek transformatzeko erremintak izango ditu. Pultsio agresiboa
gainditzeko, tresna eraginkorrak dira haurra errudun ez sentitzea lortzea eta erregistro sinbolikoa
erabiltzea.
Buruz buruko borrokak jolas eran planteatzeak aukera ematen die haurrei errealitateko gatazkak
testuinguru seguru batean bizitzeko, modu askeago batean eta errepresiorik gabe (“ez eman
minik eta ez hartu minik”). Borroka- edo lehia-jolasek bide ematen dute ikasleen arteko kontrakomunikazioa era hezigarrian garatzeko.

Arazoa
Gai izango zinateke benetan balitz bezala aurkari baten kontra lehiatzeko minik eman gabe, minik
hartu gabe eta haserretu gabe?
Xedea
Lehia-jokoetan lehia-harremana desorekatzea eta nork bere alde jartzea.
Helburuak
Unitate didaktikoan zehar zehaztuak.
Ataza
Jolas erako borroka zuzenetan eta ez-zuzenetan parte hartzea, aurkaria gainditzeagatik eta
borroka egiteagatik errudun sentitu gabe eta aurkariari minik eman gabe.
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Helburuak eta ebaluazioa

Helburu didaktikoak

Ebaluazio-irizpideak
(HEZIBERRI)

Lorpen-adierazleak

Erasotzaile denean,
zapia kentzen die
aurkariei.

Nork bere ekintza
asmo batekin egitea
eta
erasorako eta
defentsarako plan
bat sortzea, buruz
buruko
egoeretan erabaki
eraginkorrak
hartzeko.

Ebaluazio-tresnak

Hasierako
ebaluazioaren orria

Borrokan, gorputzarekin
bultza eginez aurkaria
kanporatzen du
zehaztutako espazio
batetik, eta aurkariak
hori lortzea saihesten
du.
5) Modu koordinatuan
eta lankidetzan
jardutea, erronkak
ebazteko edo taldeko
jolasetan aurkari bati
edo batzuei aurre
egiteko, bai
erasotzaile gisa, bai
defendatzaile gisa.

3) Gorputza zenbait
jarreratan jartzea eta
orekatzea, tentsioa,
erlaxazioa eta
arnasketa kontrolatuz.

Borrokan, gorputza
baliatuz aurkariari
elementu mugikorra
eskuetatik kentzen dio,
eta aurkariak hori lortzea
saihesten du.

Lorpenen jarraipenorria

Espazioa eta denbora
gainditzen ditu,
elementu bat aurkariak
baino lehen hartzeko.
Elementu mugikorra
zehaztutako espaziora
eramaten du
gorputzarekin bultza
eginez.
Borrokan, erabakiak
azkar hartzen ditu eta
erritmo-aldaketak egiten
ditu.

Autoebaluazio-orria

Ezpatarekin aurkariaren
sabelaldea ukitzen du,
aurkariak harena ukitu
baino lehen.
Aurkaria gaindituz,
zehaztutako espazioan
kokatzen ditu elementu
higikariak, eta espazio
horretara bidaltzen ditu.
Jolas-eremua
identifikatzen du, eta
erasoa eremu
ezberdinetatik egiten du
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Nork bere erasorako
asmoa ezkutatzea
eta erasoaldian
defendatzailea
engainatzea, erasoa
eraginkorra izateko.
Aurkariaren ekintzak
behatzea eta haren
asmoa deskodetzea,
defentsa eraginkorra
egiteko.

Beharrezko
estrategiak erabiliz
espazioa ahalik eta
era egonkorrenean
babestea,
defendatzean
aurkariak norbera ez
menderatzeko.

2) Jolas eta jarduera
motorretan pilotak
edo beste higikari
batzuk jaurtitzea,
pasatzea eta
jasotzea, kontrola
galdu gabe eta behar
bezala egokituz jokozelaiko egoerari,
distantziei eta
ibilbideei.

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

1X1 LEHIA-JOKOAK
Erasorako keinuak
egiten ditu aurkaria
engainatzeko.

Aurkariaren erasoaren
aurrean, zapia
defendatzen du.
Zehaztutako espazioa
gorputzarekin borroka
eginez defendatzen du,
aurkaria sar ez dadin.
Unea bilatzen du,
ezpatarekin buruz
buruko borrokan erasoa
egiteko.
Esgriman,
segurtasuneko distantzia
mantentzen du, bere eta
arerioaren artean.
Sabelaldea defendatzen
du, aurkariak ezpataz
eraso egitean.
Zehaztutako
espazioetan aurkariak
objektuak kokatzea
saihesten du.
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Helburuak eta ebaluazioa

Helburu didaktikoak

Jarduera fisiko
guztiak egitean nor
bere buruarekin eta
besteekin arduratsua
izateko prest
agertzea.

Ebaluazio-irizpideak
(HEZIBERRI)

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

Lorpen-adierazleak

Ebaluazio-tresnak

Jardueretan, gustura
hartzen du parte eta
jarrera positiboa du.
Hausnartzeko
denboran, taldean era
positiboan eragiten du
eta kritika eraikitzailea
egiten du.

Lorpenen jarraipenorria

Epailearen rola
betetzen du.
Borroka egiten du
arerioari minik eman
gabe.

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

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

Jarduera fisikoa
egiteko arropa eta
oinetako egokiak
erabiltzen ditu.

Autoebaluazio-orria

Jarduera fisikoa
egitean, osasuna eta
higienea zaintzen ditu.
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Edukiak



Bat baten aurkako jokoen oinarrizko ezagutzak eta estrategiak: pertzepzio-, erabakitze-,
gauzatze- eta erregulazio-mekanismoak



Oinarrizko trebetasun motorrak: oreka/desoreka, desplazamenduak eta jaurtiketak



Defentsa-, eraso- eta epaile-rolak



Buruz buruko borroka-jolasak: borroka-jarduerak gorputzarekin eta esgrima-jarduerak



Zehaztutako espazioetan elementu higikariak kokatzeko jarduerak eta zehaztasuneko
jaurtiketa-jarduerak



Espazioaren pertzepzioa: espazio hutsak antzematea eta saihestea



Lehia-jokoen arauak eta puntuazio-sistema



Oldartzeko irrika kontrolatzea (minik ez ematea)



Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa izatea



Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko



Emozioen azterketa: nork bere emozioak ezagutzea eta erregulatzea



Talde-hausnarketa eta kritika eraikitzailea



Osasun- eta higiene-ohiturak zaintzea
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Irizpide metodologikoak
Unitate didaktiko honetan, ikasleek ingurune egonkorrean landuko dituzte bat baten aurkako
ekintzen dominioko ikaskuntzak, eta buruz buruko borrokak eta lehiak izango dira ikaskuntza
horiek barneratzeko erabiliko diren baliabideak.
Unitatearen ardatza da ikasleek bat baten aurkako ekintzen oinarrizko printzipioak ikastea.
Ikaskuntza eraginkorra lortzeko, jarduerak era progresiboan antolatuta daude. Hala, unitateak
aurrera egin ahala, aurkarien arteko borroka-distantzia handituz doa: borroka primarioetatik hasi
eta elementu higikari baten bitartez egindako lehiara iritsi arte. Nork bere gorputzaren defentsa
egitea eta aurkariaren gorputza menderatzea da hasierako jardueren xedea, eta, apurka-apurka,
saioek aurrera egin ahala, nork bere espazioaren defentsa egin beharko du eta aurkariaren
espazioa menderatu, elementu mugikor baten bidez.
Haurren ikasteko prozesua ulertzeko eta esku-hartzea eraginkorra izateko, irakasleak 6-7 urte
bitarteko adinaren markoa ezagutu beharko du. Irakaslearen erronka izango da haurren beharrak
ulertzea eta, horren arabera, jarduerak egiteko saioen iraupena luzatzea zein hurrengo saioetan
errepikatzeko aukera ematea, esperimentatzeko denbora nahikoa izan dezaten.
Borroka jolas sinbolikoen barruan eraikitzeak haurrari aukera emango dio emozioak askatzeko eta
borroka egiteagatik errudun ez sentitzeko. Aldi berean, pultsio motorraren mugak eraikitzen
hasiko da. Irakasleak azalpenetan animaliak, pertsonaia boteretsuak… erabil ditzake jardueraren
azalpena ulerterraza egiteko, eta, batera, haurrak jolas sinbolikora bideratzeko. Irakaslea
segurtasunaren zaindaria izango da, “ez eman minik eta ez hartu minik” araua oinarri hartuta.
Horrez gain, irakasleak hitz bat aukeratuko du ikasleen ekintza bakoitza izendatzeko, ikasleak
aritu bitartean. Ondoren, hitz horiek erabiliko dituzte ekintzetako bizipenei buruz hausnartzeko.
Jarduera gehienetan, ikasleak lehian jokalari gisa arituko dira, binaka; eta zenbaitetan, epailelanetan aritzeko tartea ere eskainiko zaie, behaketaren bidez ikaskuntza aberasteko eta
puntuazio-sistema ulertzeko.
Ikasleek ikaskuntza-prozesuaren kontzientzia har dezaten, saio guztien amaieran hausnarketa
egingo dute guztiek batera.
Jardueretan, lorpen-adierazle ugari azaltzen dira, zeinak proposatutako helburu didaktikoekin estu
loturik dauden eta unitate didaktikoaren progresioa kontuan hartuta zehaztu diren. Ikasleei beren
indarguneez nahiz ahulguneez jabetzen laguntzeko feedback egokia egiteko orientabideak dira
adierazleak irakaslearentzat. Horrez gain, irakasleari aukera ematen diote helburuen lorpen-maila
objektibotasunez ebaluatzeko.

Kalifikazio-adierazleak
Espezifikoak: % 55
Jokabide motorraren garapena
Orokorrak: % 45
Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa
Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, natura-inguruneekiko eta materialarekiko)
Arreta
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Diziplina-barruko oinarrizko konpetentziak
1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia


Lehia-jokoekin lotutako hiztegia ezagutzea eta erabiltzea



Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea



Nork bere argudioak era egokian azaltzea eta besteenak entzutea



Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea



Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea

2. Matematikarako konpetentzia


Espazio/denbora loturaz eta espazioaren egituraketaz ohartzea



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

3. Zientziarako konpetentzia


Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea

 Aisialdia betetzeko, jarduera fisikoa balioestea
4. Teknologiarako konpetentzia

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa


Jokoetan eta jardueretan arauak betetzea



Joko garbiaren arauak betetzea: minik ez ematea, norberak minik ez hartzea, eta minik
ematen ez uztea



Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea



Jarrera ez-baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea
inor baztertu gabe, gaitasun-, genero-, sozioekonomia- jatorri- edo beste edozein arrazoi
dela



Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea



Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea



Besteei laguntza emateko prest egotea



Frustrazio-egoerei aurre egiteko, estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea



Autonomia izatea



Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea

6. Arterako konpetentzia
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7. Konpetentzia motorra








Bat baten aurkako egoera motorrak lantzea
Erasoaldian defendatzailea engainatzea eta erasorako asmoak ezkutatzea
Aurkariaren asmoa deskodetzea eta defentsa eraginkorra egitea
Lehia-jokoetan espazioa babestea
Aurkaria erasotzeko eta menderatzeko ekintza-plan bat egitea
Espazioaren eta denboraren arteko loturaren pertzepzioa hobetzea
Norberaren garapen osasuntsu eta orekatuan, jarduera fisikoaren
osasungarrien garrantziaz jabetzea

eta

ohitura
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Oinarrizko zehar-konpetentziak
1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia



Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, emozioak
eta pentsamenduak adieraztean, era autonomo, sortzaile eta eraginkorrean aritzea
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta
seguruan erabiltzea

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia




Lehia-jokoetan aritzean, norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea eta
jokoen arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa)
Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea eta
autoerregulatzea (pentsamendu kritikoa)
Bat baten aurkako estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu sortzailea)



Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea



3. Elkarbizitzarako konpetentzia




Saioaren bukaeran norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu
asertiboan adieraztea eta, aldi berean, besteenak entzutea eta kontuan hartzea
Joko-arauak errespetatzea eta betetzea
Joko garbiaren printzipioak ezagutzea eta betetzea: ez eman minik, ez hartu minik eta ez
utzi minik ematen

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea
4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia






Ekintza-arauak eta -printzipioak sortzea eta ikaskuntzan aurrera egiteko proposamenak
egitea
Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea
Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak egitea
Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea
Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea.

5. Izaten ikasteko konpetentzia








Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea
Norberaren jokabide etikoa erregulatzea
Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea
Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz jabetzea
Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea
Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea
Nork bere erabakiak gero eta autonomia gehiagoz hartzea eta erabakitakoen gaineko
erantzukizuna onartzea

10
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz). HEZIBERRI

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 kiroljardueren 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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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

Saioen sekuentzia

1. saioa

Unitatearen eta saioaren aurkezpena. “Katuak eta saguak zutik”. “Katuak eta
saguak belauniko”. Koltxonetatik kanpora. “Nire baloia”. “Bizkarren lehia”.
Hausnartzeko tartea.

2. saioa

Saioaren aurkezpena. Zapi-lapurreta. Koltxoneta-defentsa. “Oilar-borroka”.
“Biratzailea”. “Katuak eta saguak zutik”. Hausnartzeko tartea.

3. saioa

Saioaren aurkezpena. “Inurriak eta armiarmak”. Soka-tira edo pika-tira.
“Traktorea”. “Krokodiloak”. Sumo borroka biribilean. Hausnartzeko tartea.

4. saioa

Saioaren aurkezpena. Harrapaketa ezpatarekin. “1,2,3 eguzki! ezpatarekin”,
Zaindu puxika. Esgrima. Hausnartzeko tartea.

5. saioa

Saioaren aurkezpena. Koxkarik koxka ezpatarekin. Zaindu
Esgrima-epailearekin. Piraten erasoa. Hausnartzeko tartea.

6. saioa

Saioaren
aurkezpena.
“Mamujaleak
ezpatarekin”.
“Zapitxoa”.
Esgrima-agurrarekin. Piraten erasoa edonondik. Hausnartzeko tartea.

7. saioa

Saioaren aurkezpena. Bote luzea. Penaltiak.
Baloi-jaurtiketako partida. Hausnartzeko tartea.

8. saioa

Uztaia

puxika.

defendatzea.

Saioaren aurkezpena. Bote luzea ping-pong palekin. Penaltiak ping-pong
palekin. Entsegua lortzea. Baloi-jaurtiketako partida boleibol eran.
Hausnartzeko tartea.

9. saioa

Saioaren aurkezpena. Nire etxea defendatzea. Boloekin gol sartzea. Hiru
zapi edo peto lerrokatzea. Gaztelua defendatzea. Hausnartzeko tartea.

10. saioa

Saioaren aurkezpena. Petanka. Baloi medizinala helmugara eramatea.
Kaniketan. Entsegua lortzea. Hausnartzeko tartea.
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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

1. saioa
Aurkariaren erasoaren aurrean zapia defendatzea eta erasotzaile gisa zapia
kentzea lortzea.
Saioaren
helburua

Borrokan, gorputzarekin bultza eginez aurkaria
kanporatzea. Aurkariak hori lortzea saihestea.

espazio

jakin

batetik

Borrokan, gorputza baliatuz elementu mugikor bat aurkariari eskuetatik
kentzea. Aurkariak hori lortzea saihestea.
Non
Materiala

Gimnasioa
Koltxonetak, zapiak, baloiak, ikasleen hasierako ebaluazio-orria (1. eranskina)
eta autoebaluazio-orria (3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Unitate didaktikoaren eta saioaren aurkezpena

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta
irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. Ikasle
hauentzako laugarren unitatea denez, aritzeko arauak eta
ziurtasun-neurriak bakarrik azalduko zaizkie. Aldi berean,
ikasleen aurreiritzi, zalantza eta kezkak argituko dira.
Ondoren, irakasleak unitatearen helburua azalduko die modu
erraz eta sinplean, ikasleek ongi uler dezaten.
Jarraian, ikasleen hasierako ebaluazioa egingo da.
Azkenik, irakasleak ikasleei azalduko die zer egingo duten lehen
saio honetan.
2. jarduera

“Katuak eta saguak zutik”

Ikasleak bi taldetan banatuko dira. 6-8 ikasle katuak izango dira,
eta besteak saguak. Azken horiek zapi bat eramango dute
bizkarrean, gerritik zintzilik. Katuak eta saguak libre mugituko dira
espazioan zehar. Katuen lana izango da saguen zapia kentzea
eta lurrean uztea. Hori gertatzen denean, saguak lurretik hartuko
du zapia, berriro jarriko du gerrian, eta jolasarekin jarraituko dute.
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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
3. jarduera

1X1 LEHIA-JOKOAK

“Katuak eta saguak belauniko”

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasleak bi taldetan banatuko dira. 6-8 ikasle katuak izango dira,
eta besteak saguak. Azken horiek zapi bat eramango dute
bizkarrean, gerritik zintzilik. Saguak pareta baten kontra jarriko
dira; aurrean duten beste paretara joateko helburua izango dute.
Irakasleak koltxoneta batzuk jarriko ditu bide horren erdian,
saguen bidea moztuz. Koltxoneta horietan, katuak belauniko
jarriko dira. Saguek katuen eremua zeharkatu beharko dute
helburua duten paretara iristeko. Katuen lana izango da saguen
zapia kentzea eta lurrean uztea. Hori gertatzen denean, saguak
lurretik hartuko du zapia, berriro jarriko du gerrian, eta
jolasarekin jarraituko dute.
4. jarduera

Koltxonetatik kanpora

Ikasle guztiak batera. Irakasleak hamabi koltxoneta jarriko ditu
lurrean, kiroldegian zehar banaturik. Jolasari hasiera emateko,
hamabi ikasle koltxoneta horietan etzango dira, eta gainerakoak
zutik geratuko dira. Irakasleak hasteko seinalea ematen
duenean, koltxonetarik ez duen ikasleak etzanda dagoen edonor
koltxonetatik ateratzen saiatuko beharko du, minik eman gabe
bultza eginez. Etzanda dagoen horrek koltxoneta galtzen
duenean, zutik jarri eta beste edonor koltxonetatik ateratzera
abiatuko da. Etzanda dagoen kideak ezin dio koltxonetari
eskuekin eutsi.
5. jarduera

“Nire baloia”

Binaka. Koltxoneta baten gainean belauniko jarrita. Batek baloi
bat izango du. Baloia duenak bere sabelaren kontra babestuko
du, belauniko eta koltxonetaren kontra jarrita. Irakasleak hasteko
seinalea ematen duenean, ondoan duen arerioa baloia kentzen
saiatuko da. Gogoratu behar zaie ezin dela jo edo minik eman.

6. jarduera

“Bizkarren lehia”

Binaka. Bikoteak koltxoneta baten erdian eseriko dira, bizkarra
bata bestearen kontra jarrita. Irakasleak hasteko seinalea ematen
duenean, hanketako indarra erabiliz elkarri bultza egingo diote,
arerioa koltxonetatik kanporatzeko asmoz. Jarduera osoan,
bizkarrek elkar ukitzen egon behar dute, kolpeak saihesteko.
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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
7. jarduera

1X1 LEHIA-JOKOAK
Denbora

Hausnartzeko tartea

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Zer egin duzue zapia/baloia arerioak erraz ez kentzeko?”.
“Zein izan
ateratzeko?”.

da

zuen

estrategia

arerioa

koltxonetatik

- …
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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1X1 LEHIA-JOKOAK

2. saioa

Espazioa eta denbora gainditzea, elementu bat aurkariak baino lehen hartzeko.
Saioaren
helburua

Zehaztutako espazioa gorputzarekin borroka eginez defendatzea, aurkaria sar
ez dadin.
Borrokan, gorputzarekin bultza eginez aurkaria desorekatzea eta lurrera
botatzea. Aurkariak hori lortzea saihestea.
Aurkariaren erasoaren aurrean zapia defendatzea, eta erasotzaile gisa zapia
kentzea lortzea.

Non
Materiala

Gimnasioa
Koltxonetak, zapiak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina)

Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

Zapi-lapurreta

Ikasleak, hirunaka. Taldekide bat pareta baten kontra jarriko da,
beste bat aurreko paretan, eta hirugarrena bi taldekideen erdian.
Erdian dagoenak zapi bat izango du eta, beso bat luzatuz, bere
eskutik zintzilik jarriko du. Irakasleak hasteko seinalea ematen
duenean, pareten kontra dauden biak korrika aterako dira erdi
aldera, eta zintzilik dagoen zapia hartu beharko dute arerioak
baino lehen. Zapia hartzen duena erdian jarriko da zapiarekin,
eta beste biak dagokien paretara joango dira.
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3. jarduera

1X1 LEHIA-JOKOAK

Koltxoneta defendatzea

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Binaka. Ikasle bat koltxoneta baten gainean kokatuko da, eta
bestea koltxonetatik kanpo. Irakasleak hasteko seinalea ematen
duenean, kanpoan dagoena koltxoneta barrura sartzen saiatuko
da, eta gainean dagoenak sartzea eragotzi behar dio. Gogoratu
behar zaie ezin dela burua ukitu (bestela, galdutzat emango da
lehia) eta ezin dela jo edo minik eman.

“Oilar-borroka”

4. jarduera

Binaka. Ikasle biak koltxonetaren gainean bata bestearen
aurrean kokoriko eran. Irakasleak hasteko seinalea ematen
duenean, eskuekin elkarri bultza eginez, arerioa koltxonetara
botatzen saiatu behar dute. Gogoratu behar zaie ezin dela burua
ukitu (bestela, galdutzat emango da lehia) eta ezin dela jo edo
minik eman.

“Biratzailea”

5. jarduera

Binaka. Ikasle bat koltxonetaren erdian etzango da buruz behera,
besoak buruaren gainetik luzatuta. Irakasleak hasteko seinalea
ematen duenean, zutik dagoen ikasleak etzanda dagoen horri
buelta ematen saiatu behar du. Etzanda dagoena ezin da mugitu.
Gogoratu behar zaie ezin dela jo edo minik eman.

6. jarduera

“Katuak eta saguak zutik”

Ikasleak bi taldetan banatuko dira. 6-8 ikasle katuak izango dira,
eta besteak saguak. Azken horiek zapi bat eramango dute
bizkarrean, gerritik zintzilik. Saguak pareta baten kontra jarriko
dira eta aurrean duten beste paretara joateko helburua izango
dute. Irakasleak koltxoneta batzuk jarriko ditu bide horren erdian,
saguen bidea moztuz. Saguek katuen eremua zeharkatu beharko
dute korrika, beste aldeko paretara iristeko. Katuen lana izango
da saguen zapia kentzea eta lurrean uztea. Hori gertatzen
denean, saguak lurretik hartuko du zapia, berriro jarriko du
gerrian, eta jolasarekin jarraituko dute.
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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
7. jarduera

1X1 LEHIA-JOKOAK

Hausnartzeko tartea

Denbora

5 min

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Zer egin duzue koltxoneta defendatzeko?”.
- “Zer estrategia erabili duzue arerioa birarazteko? Eta hark zu
ez biratzeko?”.
- “Aurreko saioarekin alderatuta, “Katuak eta Xaguak” jokoan zer
edo zer desberdin egin duzue?”.
…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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1X1 LEHIA-JOKOAK

3. saioa

Zehaztutako espazio bat gainditzea eta aurkariak hori lortzea saihestea.
Saioaren
helburua

Elementu higikaria zehaztutako espaziora eramatea, gorputzarekin bultza
eginez.
Gorputzarekin borroka eginez aurkaria zehaztutako espaziotik kanporatzea.

Non
Materiala

Gimnasioa
Koltxonetak, sokak, pikak, aparrezko blokeak, klarionak eta autoebaluazio-orria
(3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

“Inurriak eta armiarmak”

Ikasleak bi taldetan banatuko dira. 6-8 ikasle armiarmak izango
dira, eta besteak inurriak. Irakasleak 8-10 koltxoneta jarriko ditu
aretoaren erdian. Armiarmak koltxoneten gainean jarriko dira “lau
hankan” ibiliz. Inurriak direnek koltxoneta zeharkatu beharko
dute, nahi duten lekutik. Zeharkatzen ari direla armiarma batekin
topatzen badira, armiarma inurria geldiarazten saiatuko da beso,
hanka edo gorputzetik helduz. Inurria geldi dagoenean, armiarma
beste inurri baten bila joango da, harrapatutakoa libre utziz.
Momentu horretan, inurriak bere bidea jarraituko du; koltxonetatik
aterako da, berriro sartzeko.
3. jarduera

Soka-tira edo pika-tira

Binaka. Koltxoneta baten erdian jarriko dira. Bata bestearen
aurrean daudela, soka edo pika bati helduko diote, bakoitzak
bere aldetik. Irakasleak hasteko seinalea ematen duenean, pika
edo sokatik tira egiten hasiko dira, arerioa bere aldera eraman
nahian. Gogoratu behar zaie ezin dela soka edo pika askatu
arerioa indarra egiten ari den bitartean (bestela, lehia galdutzat
emango da).
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“Traktorea”

4. jarduera

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Binaka. Bata bestearen aurrean jarriko dira, zutik. Bien erdian,
aparrezko bloke bat izango dute. Irakasleak hasteko seinalea
ematen duenean, blokea bultzatzen hasiko dira, arerioaren
aldera eraman nahian. Gogoratu behar zaie ezin dela blokea
askatu arerioa indarra egiten ari den bitartean (bestela, lehia
galdutzat emango da).

“Krokodiloak”

5. jarduera

Binaka. Koltxoneta baten gainean jarriko dira, buruz behera
etzanda eta buruak elkarren ondoan dituztela. Irakasleak hasteko
seinalea ematen duenean, arerioaren oinak ukitzen saiatuko dira.
Horretarako, krokodiloak bezala mugi daitezke, hau da, beti
sabela koltxonetaren kontra dutela. Gogoratu behar zaie ezin
dela jo edo minik eman.

6. jarduera

Sumo borroka biribilean

Binaka. Lurrean klarionekin margotutako biribil baten barruan
kokatuko dira. Irakasleak hasteko seinalea ematen duenean,
aurrean duten arerioa biribiletik ateratzen saiatuko dira. Esan
behar zaie burua ezin dela ukitu (bestela, galdutzat emango da
lehia) eta ezin dela jo edo minik eman.

7. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Erabili al duzue estrategiaren bat inurriak harrapatzeko? Eta
harrapatuak ez izateko?”.
- “ Erabili al duzue sokatik (edo pikatik) tira egiteko modu
bereziren bat?”.
- “ Erabili al duzue estrategiarik Sumo borrokan?”.
…
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Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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4. saioa
Norberaren eta arerioren arteko distantziaz jabetzea.
Saioaren
helburua

Ezpatarekin erasotzeko eta defendatzeko estrategiak aukeratzea eta erabiltzea.
Esgrimako oinarrizko-ibilia egitea.

Non
Materiala

Gimnasioa
Aparrezko ezpatak, puxikak, petoak eta autoebaluazio-orria (3. eranskina)

Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.
Irakasleak, saioa girotzeko, piratetan jolastuko direla azalduko
die eta esango die ezpatarekin borrokatuko direla.
2. jarduera

Harrapaketa ezpatarekin

Ikasle guztiak batera. Sei ikasle harrapatzaileak izango dira,
ezpata bat eskuan daramatelarik. Beste guztiak harrapakinak.
Harrapatzaileak norbait ezpatarekin ukitzen duenean, rolak
aldatuko dituzte: harrapatzailea iheslari bilakatuko da eta
alderantziz. Ikasleek ezingo dute ezpatarekin inor buruan jo.

3. jarduera

“1, 2, 3, eguzki!” ezpatarekin

Ikasle guztiak batera. Betetzen dagoen ikaslea pareta baten
kontra jarriko da, besoekin begiak estalita. Beste jokalari guztiak
paretatik hamar bat metrora jarriko dira, eskuan ezpata bana
dutela.
Betetzen dagoen ikasleak “bat, bi, hiru, eguzki!” esango du
paretera begira eta gainerako ikasleak aurrera mugituko dira
esgrimako
martxa
eginez,
pareta
ukitzeko
asmoz.
Betetze-lanetan dagoenak buelta ematen duenean, ezpatariak
geldi-geldi geratuko dira. Betetzen dagoenak norbait mugitzen
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ikusiz gero, haren izena esango du. Aipatutako horrek hiru pauso
eman beharko ditu atzera. Horma ezpatarekin ukitzen duen lehen
jokalaria hormaren kontra betetzen geldituko da, eta gainerakoak
berriro hasierako marrara itzuliko dira.
4. jarduera

Zaindu puxika

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Ikasle bakoitzak ezpata bat izango du.
Irakasleak puxika bana emango die ikasleei, zortziri izan ezik.
Ikasleek puxika ezpatarekin joz airean mantenduko dute.
Bitartean, puxikarik ez duten zortzi ikasleek puxikak lapurtzen
saiatu behar dute. Horretarako, bakarka, puxika duen batengana
hurbildu eta ezpatarekin puxika ukitu behar dute. Lortuz gero,
puxika gabe gelditu den hori beste bati puxika lapurtzera abiatuko
da.
5. jarduera

Esgrima

Binaka. Metro bete zabal eta bost metro luze dituen eremuan.
Ikasleek, ezpata eskuan hartuta, buruz buruko borroka egingo
dute, petoa jantzita. Puntua lortzeko, ezpatarekin aurkariaren
gorputz-enborra ukitu beharko dute (petoa), arerioak norbera
ukitu baino lehen. Puntua lortzean, ezpatariak sakabanatu egingo
dira eta berriro hasiko dira borrokan. Puntuak zenbatu egingo
dituzte.
Hiru minutuan behin, irakasleak bikotea aldatzeko agindua
emango die ikasleei.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola kokatu duzue gorputza aurkariak ezpatarekin ukitu ez
zaitzan?” (erantzuna: albo batera begira).
- “Norbaitek aurkitu al du aurkaria ukitzeko “trikimailurik”?”.
- “Aurkariarengandik zer distantziatara kokatzea komeni dela uste
duzue ezpatarekin borroka egitean?” (Erantzuna: nik hura ukitu
eta hark ni ukitu ezin nauen lekuan egon behar dut).
…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
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Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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5. saioa
Nork bere erantzun motorra aurkariaren ekintzaren arabera egokitzea.
Saioaren
helburua

Buruz buruko lehian, erasorako asmoa ezkutatzea eta aurkariarenak
asmatzea.
Epailearen rola betetzen hastea.

Non
Materiala

Gimnasioa
Aparrezko ezpatak, puxikak, konoak, autoebaluazio-orria (3. eranskina)

Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

Koxkarik koxka ezpatarekin

Ikasle guztiak batera. Altueretara igotzeko aukera ematen duen
eremuan jolastuko dira: bankuak, horma-barrak, koxkak… Sei
ikasle, ezpata bat eskuan daramatela, harrapatzaileak izango
dira; gainerakoak, harrapakinak.
Harrapatzaileak harrapakinak harrapatzen saiatuko dira
ezpatarekin ukituz; azken horiek norabait igo daitezke harrapatu
ez ditzaten. Harrapatzaile batek norbait atzemanez gero,
harrapatutako hori harrapatzaile bihurtuko da eta harrapatzailea
iheslari.
3. jarduera

Zaindu puxika

Binaka. Jokalari bakoitzak ezpata bat izango du eskuan. Bata
zaindari gisa arituko da eta bestea erasotzaile gisa. Zaindariak
horma-barretan jarritako puxika babestu behar du, erasotzaileen
ezpatari bere ezpatarekin traba eginez erasoa egiten duenean.
Erasotzaileak, horma-barretatik metro batera dagoen marran
jarrita, puxika ezpatarekin ukitzen saiatu behar du. Zaindariak
ezin du puxika bere gorputzarekin babestu; albo batean kokatu
behar du. Erasotzaileak puxika hiru aldiz ukitzean, rolak aldatuko
dituzte.
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Esgrima epailearekin

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Hirunaka. Metro bete zabal eta bost metro luze den eremu
batean. Bat epaile gisa arituko da eta beste biak ezpatari gisa.
Ezpatariek petoa jantzita izango dute, eta buruz buruko borroka
egingo dute epailearen aginduak errespetatuz. Puntua lortzeko,
ezpatarekin aurkarien gorputz-enborra ukitu beharko dute
(petoa), arerioak norbera ukitu baino lehen. Borrokari hasiera
emateko, ezpatariak elkarrengandik 5 metrora kokatutako
konoetan jarriko dira, epailearen agindua entzun arte: “Guardia!,
prest!, eraso!”. Ezpatari batek hiru puntu lortzean, epaile gisa
kokatuko da eta epailea ezpatari bihurtuko da.
5. jarduera

Piraten erasoa

Zortzinaka. Lau ikasle zaindariak izango dira eta beste laurak
piratak. Zaindariak 2 metro karratuko eremu baten barruan
arituko dira, eta piratak, petoa jantzita, eremutik kanpo arituko
dira. Pirata bakoitzak alde batetik egingo du erasoa. Eremua
mugatzeko, 16 kono egongo dira. Piratak konoak lurrera botatzen
saiatuko dira ezpatarekin joz. Zaindariek piratei konoa botatzea
galarazi behar diete kolpea blokeatuz edo pirataren petoa
ezpatarekin ukituz. Petoa ukituz gero, pirata jolas-eremutik
urrundu eta hamar arte kontatuko du, jolasera itzuli baino lehen.
Bost minutuan behin, irakasleak rolak aldatzeko agindua emango
die ikasleei.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola lortuko duzue ezpatarekin aurkaria ukitzea hark zu ukitu
gabe?”.
- “Horma-barretako puxika ukitzeko zer trikimailu asmatu
dituzue?”.
…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
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Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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6. saioa
Borrokan erabakiak azkar hartzea eta erritmo-aldaketak egitea.
Saioaren
helburua

Eraso-estrategia eraginkorrak sortzea.
Jolas-eremua identifikatzea eta dituen aukerak esperimentatzea.

Non
Materiala

Gimnasioa
Aparrezko ezpatak, petoak, konoak, autoebaluazio-orria (3. eranskina)

Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

“Mamujaleak ezpatarekin”

Ikasle guztiak batera. Zelaiko marren gainetik. Sei ikasle, eskuan
ezpata bat daramatela, harrapatzaileak izango dira.
Harrapatzaileek norbait ukitzen dutenean, rolak aldatuko dira:
harrapatzailea iheslari bilakatuko da eta harrapatutakoa
harrapatzaile. Ikasleek ezingo dute ezpata jaurti, ezta ezpatarekin
inor buruan jo ere.

3. jarduera

“Zapitxoa”

Binaka. Bikotekideak elkarrengandik 10 metrora kokatuko dira,
lurrean marrazturiko marraren atzean. Bien erdian, kono baten
gainean, zapi bat egongo da. Irakasleak txistu egitean, ikasleak
zapiaren bila abiatuko dira korrika. Zapia hartzen duen ikasleak
bere irteera-marrara itzuli behar du korrika, besteak harrapa ez
dezan. Hiru aldaera daude:
1. Ezpatarik gabe, zapia eskuarekin hartzea, esgrimaren pausoa
egiten.
2. Zapia ezpatarekin hartzea, esgriman erabiltzen den pausoa
egiten.
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3. Zapia ezpatarekin hartzea esgrimako pausoa egiten, bai
aurrera egiteko eta bai atzera egiteko.
4. jarduera

Esgrima agurrarekin

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Hirunaka. Metro bete zabal eta bost metro luze dituen eremuan.
Bat epaile gisa arituko da eta beste biak ezpatari gisa. Ezpatariek
petoa jantzita izango dute, eta buruz buruko borroka egingo dute
epailearen aginduak errespetatuz. Puntua lortzeko, ezpatarekin
aurkarien gorputz-enborra ukitu beharko dute (petoa), arerioak
norbera ukitu baino lehen. Borrokari hasiera emateko, ezpatariak
elkarrengandik 5 metrora kokatutako konoetan jarriko dira, eta
haiek berek asmatutako agurra egingo diote elkarri.
Ezpatari batek hiru puntu lortzean, epaile gisa kokatuko da eta
epailea ezpatari bihurtuko da.
5. jarduera

Piraten erasoa edonondik

Zortzinaka. Lau ikasle zaindariak izango dira eta beste laurak
piratak. Zaindariak 4 metro karratuko eremu baten barruan
arituko dira, eta piratak, petoa jantzita, eremutik kanpo. Eremua
mugatzeko, 16 kono egongo dira. Piratak konoak lurrera botatzen
saiatuko dira ezpatarekin joz. Eraso egiteko eremua aukeratzeko
askatasuna izango dute. Zaindariak piratei konoa botatzea
galarazi behar diete, kolpea blokeatuz edo pirataren petoa
ezpatarekin ukituz. Petoa ukituz gero, pirata jolas-eremutik
urrundu, eta hamar segundo kontatuko ditu jolasera itzuli arte.
Bost minutuan behin, irakasleak rolak aldatzeko agindua emango
die ikasleei.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita, hausnarketa
egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan zehar ikasleek
izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak
aipatzeko unea izango da.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Zergatik egiten dute “martxa” pausoa esgriman, zuen ustez?
Zer abantaila dauka?”.
- “Norbaitek gogoratzen al du zer distantziatara komeni den
egitea borroka ezpatarekin?”.
- “Zuen ustez, zertarako egiten dute agurra esgriman?”.
- “Norbaitek minik hartu al du gaur ezpatarekin? Esgrima segurua
dela uste al duzue?”.
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…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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7. saioa

Aurkariak
dituen
joko-asmoak
defentsa-estrategiak aukeratzea.
Saioaren
helburua

Non
Materiala

interpretatzea

eta

eraso-

eta

Aurkaria gaindituz zehaztutako espazioetan kokatzea elementu higikariak, eta
zehaztutako espazioetara bidaltzea. Aurkariak ekintza motor horiek egitea
saihestea.
Gimnasioa
Bi ikasleko, pilota bat, klarion bat edo zinta bat, baloi bigun bat, hiru uztai, bi
kono eta autoebaluazio-orria (3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

Bote luzea

Binaka. Ikasle bat eta haren aurkaria, aurrez-aurre, biak
belauniko. Erdian, marra bat, zelai osoa bi zatitan banatzeko.
Ikasle batek pilota eskuz joko du eta sakea egingo du. Pilota
lurretik arrastaka joango da. Pilotak joko-eremuko erdiko marra
gainditu behar du. Aurkariak sakea errestatuko du pilota joz.
Pilotak erdiko marra gainditu ondoren, alboko edo atzealdeko
marra gainditzen badu, tantoa izango da pilota jaurti duen
kidearentzat. Partida 12 tantora egin daiteke.
3. jarduera

Penaltiak

Binaka. Ikasle bat atezaina izango da, eta lurrean belauniko
kokatuko da. Bi edo hiru metrora, parean, aurkaria, belauniko
hura ere, ahaleginduko da pilota eskuarekin joz atezainari gola
sartzen. Atea konoekin mugatuta egongo da. Jolasaren helburua
da bakoitzak hamar gol lortzea. Hori lortutakoan, rolak aldatuko
dituzte.
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Uztaia defendatzea

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Binaka. Ikasle bat baloiarekin erasotzailea izango da. Kidea,
aurrean kokatuta, defentsa-lanetan arituko da. Defentsaren lana
izango da aurkariak baloia jaurti eta uztai barruan botea egiten ez
uztea. Erasotzaileak baloiari eutsi eta korrika egin dezake, edota
boteak eginaraziz eraman. Defentsan dagoenak baloia boteka
dagoenean harrapa dezake. Aurkariak bi eskuekin baloia
daramanean defentsak baloia ukitzea lortuz gero, erasotzaileak
irteera-puntura itzuli beharko du eta berriro erasoan hasi.
Gero, rolak aldatuko dituzte.
5. jarduera

Baloi-jaurtiketako partida

Binaka. Ikasle bat beste baten aurka arituko da. Esku-pilotan
antzera arituko dira baina pilotaren ordez baloi biguna izango
dute, eta baloia jo beharrean jaurti egingo dute. Lurrean hiru uztai
kokatuko dira, elkarrengandik metro batzuk urrunduta. Baloia
txandaka jaurtiko dute. Bi bote egin baino lehen hartu beharko
dute. Frontisean, lurretik metro bateko altuerara, txaparen
funtzioa beteko duen marra bat kokatuko da. Baloia jaurtitzen
dutenean, marra horren gainetik jo beharko du baloiak; bestela,
tantoa aurkariarentzat izango da. Baloiak lurrean sakabanatutako
uztaietako batean botea eginez gero, jaurti duenarentzat izango
da tantoa. Partida hasi baino lehen zehaztuko dute zenbat
tantotara jokatuko duten.
Jokoaren helburua da aurkariari ahalik eta tanto gehien egitea.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea
da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola sentitu zarete hobeto, erasotzaile ala defendatzaile
moduan?”.
- “ Gai izan al zarete aurkariak irabazteko izan dituen
joko-asmoak interpretatzeko?”.
- “ Zer moduz moldatu zarete espazioa kontrolatzen?”.
- “Eta baloiak jaurtitzen eta pilota jotzen?”.
- “Guztiok hartu al duzue parte?”.
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”.
-

“Zailak

edo

errazak

egin

zaizkizue

proposatutako

32
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

jarduerak?”.
…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria
beteko dute.
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8. saioa

Aurkariak dituen joko-asmoak interpretatzea.
Saioaren
helburua

Non

Materiala

Eraso- eta defentsa-estrategiak aukeratzea eta erabiltzea.
Aurkaria gaindituz zehaztutako espazioetan kokatzea higikariak, eta espazio
horietara eramatea eta bidaltzea. Aurkariak ekintza motor horiek egitea
saihestea.
Gimnasioa
Bi ikasleko, pilota bat, ping pong-eko bi pala, klarion bat edo zinta bat, hamar
kono, bi uztai, errugbiko baloia, boleiboleko sare bat, baloi bigun bat eta
autoebaluazio-orria (3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

Bote luzea ping-pong palekin

Binaka. Bi ikasleak aurrez aurre jarriko dira, biak belauniko.
Erdian, marra bat egongo da zelai osoa bi zatitan banatzeko.
Ikasle batek pilota izango du. Pilota joko du ping-pongeko
palarekin eta sakea egingo du. Pilota lurretik arrastaka joango da.
Joko-eremuko erdiko marra gainditu behar du. Aurkariak sakea
errestatuko du, pilota joz ping-pongeko pala batekin. Pilotak
erdiko marra gainditu ondoren alboko edo atzealdeko marra
gainditzen badu, pilota jaurti duen kidearentzat izango da tantoa.
Partida 12 tantora egin daiteke.
3. jarduera

Penaltiak ping-pong palekin

Binaka. Binaka. Ikasle bat atezaina izango da, eta lurrean
belauniko kokatuko da. Bi edo hiru metrora, aurkaria, belauniko
hura ere, ahaleginduko da pilota ping-pongeko palaz joz gola
sartzen. Atea konoekin mugatuta egongo da. Jolasaren helburua
da hamar gol lortzea. Hori lortutakoan, rolak aldatuko dituzte.
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Entsegua lortzea

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Binaka. Ikasle bakoitza zelaiko erpin batean jarriko da, uztai
baten barruan. Bat, errugbiko baloia eskuetan daramala,
erasotzailea izango da, eta bestea defentsa-lanetan arituko da.
Zelai-eremua 15 metro luze eta 8 metro zabal izango da (gutxi
gora behera). Zelai-erdiko alboetan, kono bana egongo da
kokatuta. Irakasleak seinalea ematen duenean, erasotzaileak
erasoa hasiko du. Zelai-erdian kokatutako edozein kono aukeratu
dezake ukitzeko, ezkerrean edo eskuinean duena. Defentsan
aritzen duenak adi egon beharko du, erasotzaileak ukitu duenaz
beste konoa ukitzera joan behar duelako.
Behin konoa ukituta, erasotzailea entsegua lortzen ahaleginduko
da. Horretarako, zelai osoaren alboko marran, konoekin bi ate
egongo dira markatuta, bakoitza 1,5 metroko zabalerakoa. Bat
irteera-puntutik hiru metrora, eta bestea erdiko marratik hiru
metrora. Entsegua ate bakoitzean dagoen marraren atzean egin
beharko dute. Defentsan aritzen denak erasotzailea ukitzea
nahikoa izango du puntua lortzeko. Erasotzaileak entsegua lortuz
gero, puntua harentzat izango da.
Gero, rolak aldatuko dituzte.
5. jarduera

Baloi-jaurtiketako partida boleibol eran

Binaka. Ikasle bat beste baten aurka arituko da. Boleibol antzera
arituko dira, baina baloia jo beharrean jaurti egingo dute sare
gainetik. Lurrean hiru uztai kokatuko dira, elkarrengandik metro
batzuk urrunduta. Baloia txandaka jaurti, eta bi bote egin baino
lehen hartu beharko dute. Baloia jaurtitzen dutenean, sarearen
gainetik pasa beharko du; bestela, aurkariarentzat izango da
tantoa. Baloiak lurrean sakabanatutako uztaietako batean botea
eginez gero, jaurti duenarentzat izango da tantoa. Partida hasi
baino lehen zehaztuko dute zenbat tantoetara jokatuko duten.
Jokoaren helburua da aurkariari ahalik eta tanto gehien egitea.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea
da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola sentitu zarete hobeto, erasotzaile ala defendatzaile
moduan?”.
- “ Gai izan al zarete aurkariak irabazteko izan dituen
joko-asmoak interpretatzeko?”.
- “ Zer moduz moldatu zarete espazioa kontrolatzen?”.
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- “Eta baloia eramaten, jaurtitzen eta pilota pala txikiaz
jotzen?”.
- “Guztiok hartu al duzue parte?”.
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”.
-

“Zailak edo
jarduerak?”.

errazak

egin

zaizkizue

proposatutako

…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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9. saioa

Aurkariaren joko-asmoak interpretatzea.
Saioaren
helburua

Non

Materiala

Eraso- eta defentsa-estrategiak aukeratzea.
Aurkaria gaindituz zehaztutako espazioetan kokatzea higikariak, eta espazio
horietara eramatea eta bidaltzea. Aurkariak ekintza motor horiek egitea
saihestea.
Gimnasioa
Bi ikasleko, 9 uztai, baloi bat biguna baina bote onekoa, plastikozko bolo bi, 4
kono, 3 zapi edo peto kolore batekoak, beste 3 zapi edo peto beste kolore
batekoak, pilota bat (kono gainean kokatzeko modukoa) eta autoebaluazioorria (3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.
2. jarduera

Nire etxea defendatzea

Binaka. Ikasle bakoitza bere zelai-eremuan (zelai-eremua: 4 m
luzeran x 2 m zabaleran). Zelai-erdiko marraren gainean, bost
uztai kokatuko dira lurrean. Erasotzailearen helburua izango da
baloia uztai baten barruan bote egin ondoren aurkariaren
zelai-eremuan botea egitea. Hori lortuz gero, puntu bat irabaziko
du jaurtilariak. Defentsan dagoenak baloiak lurra ukitzea saihestu
behar du. Partida 12 puntura egin daiteke.

3. jarduera

Boloekin gol sartzea

Binaka. Ikasle bakoitza bere zelai-eremuan (zelai-eremua: 4 m
luzeran x 2 m zabaleran). Ikasle bakoitzak eskuan plastikozko
bolo bat izango du. Bolo horrekin baloia jo eta aurkariaren
atean gol sartzen ahaleginduko da. Komeni da baloia biguna
izatea elkarri minik ez egiteko.
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Hiru zapi edo peto lerrokatzea

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Denbora

10 min

Binaka. Irakasleak seinalea eman ondoren, ikasleak korrika
hasiko dira, eskuetan zapi bat hartuta edo soinean peto bat
jantzita (ikasle bakoitzak kolore bat hautatuko du). Espazioan,
guztira, 9 uztai egongo dira lurrean kokatuta; lehen lerroan hiru,
bigarrenean beste hiru, eta hirugarren lerroan azken hirurak.
Zapia nahi duten uztaian utzi dezakete, baina kontuan izanda
jolasaren helburua dela uztaietan zapiak lerrokatzea. Lehen
zapia utzi ondoren, irteera-puntura itzuliko dira eta bigarren zapia
hartuko dute. Jarraian, beste uztai baten barruan utziko dute
zapia, eta berriro irteera-puntura itzuliko dira. Azkenik, hirugarren
zapia kokatuko dute, eta hiru zapi lerrokatzea lortu duen ikaslea
izango da irabazlea.
5. jarduera

Gaztelua defendatzea

Binaka. Ikasle bat baloiarekin erasotzailea izango da eta kidea
defentsa-lanetan arituko da. Defentsaren lana izango da
aurkariak baloia jaurtitzen duenean bi metroko diametroko zirkulu
baten erdian kokatutako konoaren gainetik pilota botatzen ez
uztea. Erasotzaileak baloiari eutsi eta korrika egin dezake, edota
boteak eginaraziz eraman. Defentsan dagoenak baloia boteka
dagoenean harrapatu, eta urrundu daiteke. Aurkariak bi eskuekin
baloia daramanean defentsak baloia ukitzea lortuz gero,
erasotzaileak irteera-puntura itzuli beharko du eta berriro erasoan
hasi.
Gero, rolak aldatuko dituzte.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea
da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola sentitu zarete hobeto, erasotzaile ala defendatzaile
moduan?”.
- “ Gai izan al zarete aurkariak irabazteko izan dituen
joko-asmoak interpretatzeko?”.
- “ Zer moduz moldatu zarete espazioa kontrolatzen?”.
- “Eta baloiak jaurtitzen eta boloaz jotzen?”.
- “Guztiok hartu al duzue parte?”.
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”.
-

“Zailak

edo

errazak

egin

zaizkizue

proposatutako
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jarduerak?”.
…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer
landuko duten azaltzeko.
Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko
dute.
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10. saioa

Zehaztasuneko jaurtiketak egitea.
Saioaren
helburua

Zehaztutako espazioetan kokatzea objektuak eta aurkariak hori lortzea
saihestea.
Aurkariaren joko-asmoak interpretatzea eta eraso- eta defentsa-estrategiak
aukeratzea eta erabiltzea.

Non

Materiala

Ikastetxe ondoko parke bat edo eskolan lurra dagoen eremua.
Petankako bola handiak eta txikiak, uztaiak, baloi medizinalak, baloi gogorrak,
bi koloretako kanikak, hamar kono, errugbiko baloi bat eta autoebaluazio-orria
(3. eranskina)
Jarduerak

1. jarduera

Saioaren aurkezpena

Denbora

5 min

Denbora

15 min

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak saio
honetan zer landuko duten azalduko du.

2. jarduera

Petanka

Binaka. Aurkari bakoitzak 3 bola izango ditu. Zozketa egingo dute
bola jaurtitzen lehena nor izango den jakiteko. Lehen
jaurtitzaileak bola txikia jaurtiko du 6-10 metrora dagoen
distantziara. Jaurtitzeko, oinak uztai baten barruan izango ditu
eta ezingo ditu uztaitik atera, jaurtikitako bolak lurra ukitu arte.
Ondoren, bere lehen bola handia jaurtiko du, bola txikitik ahal
duen hurbilenera. Behin jaurtiketa eginda, aurkariaren txanda
izango da. Bi aukera izango ditu: bola txikitik hurbilen uztea bere
bola edota bere bolarekin aurkariaren bola jo eta urruntzea. Joz
gero, lehen jaurtitzailearen txanda izango da berriro ere. Jo
ezean, bigarren jaurtitzaileak jarraituko du bolak jaurtitzen. Bola
guztiak jaurti ondoren, puntuak zenbatuko dituzte. Bola txikitik
aurkariarena baino hurbilago geratutako bola bakoitzak puntu bat
balioko du. Lehen tiraldia irabazi duenak bigarren tiraldiari
hasiera emango dio bola txikia jaurtiz.
Partida 13 puntura iristen den lehen jokalariak irabaziko du.
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Baloi medizinala helmugara eramatea

Denbora

10 min

Denbora

15 min

Denbora

10 min

Binaka. Ikasle bakoitza bestearen aurrean kokatuko da lau
metrora marra baten atzean. Erdian (2m) baloi medizinala
egongo da. Ikasle bakoitzak bi baloi izango ditu baloi
medizinalera jaurti eta baloia jotzeko. Jolasaren helburua da baloi
medizinala jo eta baloiak aurkariaren marra gainditzea (ezingo da
baloia gorputz-atal batekin gelditu, soilik baloia jaurtiz). Baloia
derrigorrean marraren atzetik jaurti behar dute. Soilik baloia
hartzeko sar daitezke lau metroko eremura.
4. jarduera

Kaniketan

Binaka. Bata bestaren aurka arituko dira, bakoitzak kolore bateko
kanikekin. Partidari hasiera emateko, zulotik bost metrora
kokatuko dira aurkariak eta kanika bat jaurtiko dute zulorantz.
Zulotik hurbilen geratutako kanikaren jaurtitzaileak erabakiko du
nor izango den jolasari hasiera emango diona.
Lehen jokalariak kanika guztiak jaurtiko ditu zulorantz
banan-banan. Jarraian, gauza bera egingo du bigarren jokalariak.
Zuloan kanika gehien sartu dituen jokalariak edo kanikaren bat
zulotik hurbilen daukan jokalariak hasiera emango dio jolasaren
bigarren zatiari.
Jarraian, jokalari bakoitzak, txandaka, kanika hatz batekin jaurtiko
dute zulorantz. Kanika jaurtitzean, edozein kanika jo dezakete,
baita aurkariarenak ere.
Kanika guztiak zuloan sartzea lortzen duen lehen jokalaria izango
da irabazlea.
5. jarduera

Entsegua lortzea

Binaka. Ikasle bakoitza zelaiko erpin batean jarriko da, uztai
baten barruan. Bat, errugbiko baloia eskuetan daramala,
erasotzailea izango da, eta bestea defentsa-lanetan arituko
da. Zelai-eremua 15 metro luze eta 8 metro zabal izango da
(gutxi gora behera). Zelai-erdiko alboetan, kono bana egongo
da kokatuta. Irakasleak seinalea ematen duenean,
erasotzaileak erasoa hasiko du. Zelai-erdian kokatutako
edozein kono aukeratu dezake ukitzeko, ezkerrean edo
eskuinean duena. Defentsan aritzen duenak adi egon beharko
du, erasotzaileak ukitu duenaz beste konoa ukitzera joan
behar duelako.
Behin konoa ukituta, erasotzailea entsegua lortzen
ahaleginduko da. Horretarako, zelai osoaren alboko marran,
konoekin bi ate egongo dira markatuta, bakoitza 1,5 metroko
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zabalerakoa. Bat irteera-puntutik hiru metrora, eta bestea
erdiko marratik hiru metrora. Entsegua ate bakoitzean dagoen
marraren atzean egin beharko dute. Defentsan aritzen denak
erasotzailea ukitzea nahikoa izango du puntua lortzeko.
Erasotzaileak entsegua lortuz gero, puntua harentzat izango
da.
Gero, rolak aldatuko dituzte.
6. jarduera

Hausnartzeko tartea

Denbora

10 min

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea
da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake:
- “Nola moldatu
kokatzean?”.

zarete

petankan

bolak

zehaztasunez

- “Zer egin zaizue errazagoa, bola zehaztasunez kokatzea ala
aurkariaren bola kolpatzea?”.
- “ Erraza egin al zaizue kaniketan zehaztasuneko jaurtiketak
egitea?”.
- “ Zer moduz moldatu zarete espazioa kontrolatzen eta baloia
eramaten?”.
- “Guztiok hartu al duzue parte?”.
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”.
-

“Zailak edo
jarduerak?”.

errazak

egin

zaizkizue

proposatutako

…
Eta galdera garrantzitsuena:
“Zer ikasi duzue gaur?”.
Saio bukaera oso une aproposa da, bai saioan zer ikasi duten
azpimarratzeko, bai irakaslearen laguntzaz, unitatearen
balioespena egiteko baita autoebaluazio-orria betetzeko ere.
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Eranskinak

1. eranskina: ikasleen hasierako ebaluazio-orria
2. eranskina: lorpenen jarraipen-orria
3. eranskina: autoebaluazio-orria
4. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo maila: Gorputz Hezkuntzako Programazioa
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IKASLEEN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina)

Irakasleak galderak ahoz egingo dizkie ikasleei eta ikasleek ahoz emandako erantzunak
galdetegian jasoko ditu.

1. Ezagutzen al duzue borroka-jolasik? Zein?

2. Gustuko al duzue borroketan jolastea? Zergatik?

3. Gauza bera al da borroka egitea eta borroketan jolastea? Zertan bereizten dira?
Zein onartzen dugu eskolan eta zein ez? Zergatik?

4. Ezagutzen al duzue bat baten aurkako jarduerarik edo kirolik?
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Unitatearen
izenburua:

1x1 lehia-jokoak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA
Jarduera fisikoa egitean, osasuna eta
higienea zaintzen ditu.

Aurkariak ezpataz eraso egitean norbere
sabelaldea defendatzen du.

Jarduera fisikoa egiteko arropa eta
oinetako egokiak erabiltzen ditu.

Hausnartzeko denboran, taldean era
positiboan eragiten du eta kritika
eraikitzailea egiten du.

Jardueretan, gustura hartzen du parte eta
jarrera positiboa du.

Irabaztea eta galtzea onartzen du.

Ahalegina eta harremana emaitzaren
gainetik balioesten ditu.

Arerioari minik eman gabe borroka egiten
du.

Epailearen rola betetzen du.

Aurkariak objektuak espazio jakin batean
kokatzea saihesten du.

Esgriman norberaren eta arerioren artean
segurtasuneko-distantzia mantentzen du.

Ezpatarekin buruz buruko borrokan erasoa
egiteko unea bilatzen du.

Jardueretan, gustura hartzen du parte eta
jarrera positiboa du.

Aurkaria sar ez dadin espazio zehatza
gorputzarekin borroka eginez defendatzen
du.

Aurkariaren erasoaren aurrean zapia
defendatzen du.

Erasorako keinuak egiten ditu aurkaria
engainatzeko.

Jolas eremua identifikatzea eta dituen
erasoa eremu ezberdinetatik egitea.

Aurkaria gaindituz higikariak espazio
jakinetan kokatzen ditu eta espazio
zehatzetara bidaltzen ditu.

Ezpatarekin aurkariaren sabelaldea
ukitzen du horrek norberarena ukitu baino
lehen.

Borrokan erabakiak azkar hartzen ditu eta
erritmo aldaketak egiten ditu.

Elementu mugikorra espazio jakinera
eramaten du gorputzarekin bultza eginez.

Elementu mugikorra espazio jakinera
eramaten du gorputzarekin bultza eginez.

Espazioa eta denbora gainditzen ditu
elementu bat aurkariak baino lehen
hartzeko.

Borrokan gorputzaz baliatuz elementu
mugikorra aurkariari eskuetatik kentzen
dio eta aurkariak hori lortzea saihesten du.

Borrokan gorputzarekin bultza eginez
aurkaria espazio jakin batetik kanporatzen
du eta aurkariak hori lortzea saihesten du.

Erasotzaile bezala zapia kentzen die
aurkariei.

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
1X1 LEHIA JOKOAK

LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (2. eranskina)

LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina)
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LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA

1X1 LEHIA-JOKOAK

LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO
PROGRAMAZIOA (4. 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

1x1 Lehia-jokoak

5. unitatea

Linsay eta banbuzko basoa
Ipuin motorra

6. unitatea

Ingurunean jolasten eta ingurunea ezagutzen

Ekintza motorren DOMINIOAK

1

2

3

4

Bakarkako
ekintzak

Bat baten
aurkako
ekintzak

Elkarlaneko
ekintzak

Elkarlanekoaurkakotasuneko
ekintzak

5

6

Ziurgabetasun- Adierazpeninguruneko
eta
ekintzak
arte-ekintzak
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