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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua ARONSONEN PUZZLEA 

Maila LMH 6 Saio-kopurua 10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (arrosaz) 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 

 
Elkarlaneko 

ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 
 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 
 
 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko ekintzen dominioa lantzen da —hirugarrena 
sailkapenean—, eta dominio horren helburu nagusia da ikasleak ingurune egonkor batean xede 
komun bat lortzeko aritzea. Unitate honi dagokionez, beste gela batzuetako ikasleentzat egingo 
duten emanaldirako ekintza motor batzuk ikastea izango da helburu nagusia. 

Dominioa lantzeko, ikaskuntza-irakaskuntzarako erabiltzen den elkarlaneko egitura bat aukeratu 
da: Aronsonen Puzzlea. 

Unitate honetako Aronsonen Puzzlean, ikasleek talde heterogeneotan egingo dute lan, 
aukeratutako lau ekintza motorrak ikasteko-irakasteko (akrosportizenekoa, dantza, gorputz-
perkusioa eta baloi-jolasa), eta ikasle guztiak ikasle- eta irakasle-jardunean arituko dira, ekintza 
motorra zein den; hau da, denek bi rol jokatuko dituzte — irakasle-rola eta ikasle-rola—, ekintza 
motorraren arabera. 

Aukeratutako lau ekintza motor horien ikaskuntza-irakaskuntzarako, ikasleak elkarlanean arituko 
dira, eta elkarren arteko mendekotasun positiboa eta orokorrean elkarreragina sustatuko da. 
Ikasleen arteko komunikazioa, laguntza, errespetua eta koordinazioa ezinbestekoak izango dira, 
emanaldirako ikasi beharreko ekintza motor horiek landu ahal izateko. Beraz, gaitasun motorra, 
gaitasun soziala eta gaitasun afektiboa — hirurak batera— landu eta garatuko dituzte ikasleek. 

Aronsonen Puzzleak ikasleen inklusioa eta denon parte-hartzea berdina izatea ahalbidetzen du. 
Halaber, ikasleek ardurak hartzen eta autonomo izaten ikasten dute: pentsatzen, komunikatzen, 
elkar laguntzen, elkarrekin bizitzen eta autonomoak izaten trebatzen ditu ikasleak. Eta 
trebetasun horiek guztiak bizitzaren edozein testuinguru eta esparrutara estrapola daitezke. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 
 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 
Lorpen-adierazleak 

 
Ebaluazio-

tresnak 

Aronsonen Puzzlearen 

egitura erabiliz jarduera 

motor batzuk ikastea, 

helburu bakar bat 

(emanaldia) lortzeko eta 

elkarlanaren onurak 

bereganatzeko. 

5. Modu koordinatuan 
eta lankidetzan 
jardutea, erronkak 
ebazteko edo taldeko 
jolasetan aurkari bati 
edo batzuei aurre 
egiteko, bai erasotzaile 
gisa, bai defendatzaile 
gisa. 

 

Jakintsuaren rolean, 

bere eginkizuna ulertu 

eta ondo betetzen du. 

Ikaslearen rolean, 

bere eginkizuna ulertu 

eta ondo betetzen du. 

Taldearen helburua 
lortzeko, laguntza 
ematen eta 
elkarlanean aritzen 
badaki. 

 
 
 
 
Lorpenen 
jarraipen-orria 

Elkarlaneko jardueretan 
jarrera positiboa izatea 
eta errespetuz aritzea 
(nork bere buruarekiko 
eta beste ikasleekiko), 
denek parte har dezaten 
eta protagonismo izan 
dezaten ahalbidetzeko. 
 

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

 

Kideekin errespetuz 
hitz egiten du. 

Norberaren eta 
besteen ahalegina era 
positiboan balioesten 
du. 

Kideekin harreman 
onuragarriak ditu. 

Elkarlaneko 
jardueretan, bere 
zereginak onartzen 
ditu eta gustura 
hartzen du parte. 

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

 
 
 
 
Autoebaluazio-
orria (A, B)  

Gorputz-adierazpenak 
ematen dituen aukerak 
erabiltzea, elkarlanean 
eta era koordinatuan 
taldeak proiektu bat 
(emanaldia) egiteko. 

 

7. Talde-konposizioak 
sortzea ikaskideekin 
lan eginez, 
gorputzaren 
adierazpen-bitartekoak 
erabiliz, eta estimulu 
musikalak, plastikoak 
edo hitzezkoak 
abiapuntutzat hartuta. 

 

Akrosport ekintza, 
dantza eta gorputz-
perkusioa egiten 
badaki. 

Erritmo desberdinak 

jarraitzeko gai da. 

Jendaurrean aritzeko 

adorea badu. 

 
 
 
Koebaluazio-orria 
(A, B) 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

 
Helburu didaktikoak 

 

 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 

 
Lorpen-adierazleak 

 
Ebaluazio-

tresnak 
 

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 

erabilzen ditu. 

Jarduera fisikoa 

egitean, osasuna eta 

higienea zaintzen ditu. 

 
Lorpenen 
jarraipen-orria 
 
Autoebaluazio-
orria (A, B) 
 
Koebaluazio-orria 
(A, B) 
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Edukiak 

 Elkarlana. Aronsonen Puzzlearen egitura eta bere oinarrizko arauak 

 Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-aukerak: dantzak eta erritmo-jolasak 

 Trebetasun motorrak: oihalen bidezko jaurtiketak eta harrerak  

 Oreka estatikoa. Akrosport ekintzaren irudiak eta haien konbinazioak 

 Talde-proiektua: emanaldia 

 Talde-kohesioa: taldekokide izatearen sentimendua. Harreman positiboak 

 Ordenagailu eramangarrien erabilera egokia 

 Elkarlanaren onurak: errespetua, autonomia, komunikazioa eta elkar laguntza 

 Emozioen azterketa: norbere emozioen jakitun izatea eta horiek autoerregulatzea 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta  jarrera positiboa 

 Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko 

 Osasun- eta higiene-ohiturak 

 

 

  Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko egitura bat erabiliko dute ikasleek, ikasi behar dituzten lau 

ekintza motorrak —dantza, baloi-jolasa, gorputz-perkusioa eta akrosport izenekoa— lantzeko: 

Aronsonen Puzzlea.Egitura hori ardatz metodologikoa izango da, eta bi alderdi hartuko dira 

kontuan: alde batetik, ikasleek elkarlanean aritu behar izatea -ezarritako helburu komuna 

lortzeko-, eta bestetik, elkarlanean betiere baina rol deberdinak  jokatu behar izatea, ikaslearena 

eta irakaslearena. Bi alderdi horiek dira, hain zuzen, unitate honetako funtsa. Bereziki 

azpimarratzekoa da jarduerak beti ingurune egonkor batean egingo direla, gimnasioan. 

Materialak berebiziko garrantzia du Aronsonen Puzzlean, ikasleek landu beharreko ekintzen 

ereduak bideoetan eta powerpointetan izango dituztelako. Beraz, IKTen erabilera ere funtsezkoa 

da unitate honetan.  

Eta ikasleen antolaketari dagokionez, lauko talde heterogeneoetan egingo dute lan Puzzlearen 

dinamika aurrera eramateko. Taldeak bi motatakoak izango dira. Batetik, A taldeak izango dira: 

talde bakoitzean ikasleek ekintza motor bat ikasiko dute, eta ekintza horretan adituak izango 

dira. Bestetik, B taldeak izango dira: talde horietako bakoitzean, lau ekintza motorretako adituak 

(jakintsuak) elkartuko dira, ikasitako ekintza taldekideei irakasteko eta beste hiru ekintzak 

ikasteko. Hala, denek –esan bezala- bi rol jokatuko dituzte, ikaslearena eta irakaslearena.  
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak:% 55 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

 Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, ingurunearekiko eta 
materialarekiko) 

 Arreta 

 

Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Hitzik gabeko komunikazioa ngorputz-adierazpena  eraginkortasunez erabiltzea. 

 Jendaurrean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta errespetatzea. 

 Azalpenak eta argudioak eraginkortasunez ematea eta besteenak ondo ulertzea. 

 Taldean nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak asertibotasunez azaltzea. 

 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

 Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan ikus-entzunezkoak egoki eta era arduratsuan 
erabiltzea. 

 Emanaldia eta prozesua era egokian grabatzea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

 Elkarlanean modu egokian aritzea eta taldean nork bere eginkizuna onartzea. 

 Elkarlana zer den ulertzea eta balioestea. 

 Jolasetan eta jardueretan arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Taldean gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzea. 

 Jarrera ez-baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea, 
gaitasun, genero, maila sozio-ekonomiko, jatorri edo beste edozein arrazoirengatik inor 
baztertu gabe. 

 Norberaren emozioak asertibotasunez adieraztea eta autorregulatzea. 
Elkarlaneko jardueretan, norberak egindakoaren gainean hausnartzea eta hobetu 
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beharrekoa antzematea. 

 Jardutean elkarlana eta elkartasuna balioestea eta taldean integratuta sentitzea. 

 Norbere lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

 Denbora librea betetzeko,dantza, akrosporta, gorputz-perkusioa eta “baloi-jolasa”  
balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 

 Erronketan gorputz-adierazpena sormenez eta estetika zainduz lantzea. 

 Hainbat irudi eta ekintza akrobatiko taxuz, zehaztasunez eta estetika zainduz egitea. 

 Dantza eta gorputz-perkusioa erritmoa jarraituta egitea. 

 
7. Konpetentzia motorra 
 

 Sormena eta bat-batekotasuna garatzea. 

 Hainbat musika-erritmo jarraitzea. 

 Jaurtiketak eta harrerak zehaztasunez egitea. 

 Hainbat gorputz-jarreratan gorputza orekatzea. 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea, eta 
materiala behar bezala erabiltzea. 
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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. 

 Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta eraginkortasunez erabiltzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Elkarlanean aritzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea eta  
elkarlanerako arauak ulertzea (pentsamendu analitikoa). 

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

 Elkarlaneko ekintzetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

 Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz ikasitakoa beste egoera batzuetara 
egokitzea. 

 Ikas prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

 Norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu asertiboan adieraztea, 
eta besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

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

 Jarduteko arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez kudeatzea eta gainditzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

 Ekintza-arauak eta -printzipioak sortzea eta ikas prozesuan hobetzeko 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. 

 Erronketan erabakiak hartzeko gai izatea.  

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

 Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

 Norberaren motibazioak eta nahiak erregulatzea. 

 Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 
jabetzea. Norberaren gorputz-itxura erregulatzea. 

 Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

 Autoestimu errealista izatea. 

 Nork bere erabakiak autonomiaz hartzea eta erabakitakoen gaineko erantzukizuna 
onartzea. 
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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 
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 
Unitate didaktikoaren aurkezpena. Aronsonen Puzzlea.Taldeak egitea. 
“Uztai-jolasa”. Pikak biribilean. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Ai bo! Ai bo! Bagoaz lanera!”. Lehen bideoa eta lehen 
powerpointa. Azaltzea eta praktikatzea. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena.“Koloretako familiak”. Bigarren bideoa eta bigarren 
powerpointa. Azaltzea eta praktikatzea. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Globoaren bikiak”. Hirugarren bideoa eta hirugarren 
powerpointa. Azaltzea eta praktikatzea. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 

Saioaren aurkezpena. “Mur-mar”. Laugarren bideoa eta azken 
powerpointa.“Edalontzia pasatzea” (gorputz-perkusioa). “Alunelul” dantza. 
Akrosportekintza. “Baloi-jolasa”. Hausnartzeko tartea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Uztai eroa”. Alunelul dantza. Akrosportekintza. 
Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. “Krokodiloa”. “Edalontzia pasatzea” (gorputz-
perkusioa) . “Baloi-jolasa”. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. Alunelul dantza. Akrosportekintza. “Edalontzia 
pasatzea” (gorputz-perkusioa). “Baloi-jolasa”. Emanaldiaren antolaketa. 
Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Entsegu orokorra. Gimnasioa egokitzea. Emanaldia. 
“Esku-jolasa.”Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena.Emanaldia ikustea eta aztertzea. Autoebaluazio-orriak 
eta koebaluazio-orriak. Hausnartzeko tartea.”Hau da hau, besarkada!”. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Aronsonen Puzzlea egitura ezagutzea. 
Ikasleek ikasi beharko dituzten elkarlaneko jarduerak aurkeztea. 
Ikasleen lan-taldeak antolatzea. 

Non Ikasgela eta gimnasioa 

Materiala 
Arbel digitala, ordenagailu bat, lehendik grabatutako bideoak, musika-
aparatua, powerpoint bat, hainbat musika-pieza, eta ikasle bakoitzeko uztai 
bat, pika bat eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Hasteko, irakasleak unitate didaktikoaren 
nondik-norakoak azalduko ditu: batez ere, saio-kopurua, 
landuko dituzten ekintza motorrak, lan egiteko era eta 
unitatearen ebaluazioa aipatuko ditu. Azalpen orokorraren 
ondoren, talde-lanak duen garrantziaz ohartzeko, ikasleek 
Talde-lana bideoa ikusiko dute arbel digitalean. 

Ondoren, unitatearen amaieran lortu behar duten helburu 
didaktikoa ikusiko dute ikasleek, hau da, lau ekintza motorren 
azken bideoa: 

 Gorputz-perkusioa: 4 

 Gorputz-perkusioa: 4 (zailago) 

 Alunelul edo pitx 4 

 Baloi-jolasa4 

 Akrosporta 4 

Irakasleak galdetuko die ikasleei lan hori egiteko gai sentitzen 
diren eta animatu egingo ditu. Halaber, lau ekintzak ikasi ahal 
izateko elkarlanean aritzeak duen garrantzia azpimarratuko die. 
Bukatzeko, aipatuko du Haur Hezkuntzako ikasleentzat egingo 
duten emanaldirako ikasi behar dituztela lau ekintza horiek; hau 
da, unitate honen xede orokorra azalduko die. 
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2. jarduera Aronsonen Puzzlea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Unitate didaktiko hau Aronsonen Puzzlea 
izeneko metodologian oinarritzen da.  Elkarlaneko 
ikaskuntza-irakaskuntzako egitura hori ulertzeko, ikasleek 
Aronsonen Puzzlea powerpointa ikusiko dute. Ikasleek 
barneratu egin behar dute guztiek bi rol jokatuko dituztela -
ikaslearena eta irakasle edo jakintsuarena-, eta rol bakoitzaren 
eginkizuna eta ardura zehaztuko die. 

 

 

3. jarduera Taldeak egitea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, ikasle bakoitzak zein 
jardueratan izan nahi duen jakintsu aukeratuko du (ikasle 
bakoitzak jarduera bat bakarra aukeratuko du). Aukeraketa 
orekatua bada, horrelaxe antolatuko dira ekintza motor berean 
jakintsuak direnen taldeak (A taldeak).  

Aukeraketa desorekatua bada, irakaslea oreka bilatzen saiatuko 
da. A taldeak osatu eta gero, B taldeak osatuko dira: B talde 
horietako bakoitzean lau ekintza motorretako jakintsuak 
elkartuko dira. Beraz, B talde horietan ez da izango ekintza 
motor bereko bi jakintsu. Taldeak osatzeko, estrategia bat baino 
gehiago erabili daitezke, zozketa, adibidez. 

 

4. jarduera “Uztai-jolasa” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hainbat uztai lurretik sakabanatuko dira 
eta ikasleak naturaltasunez mugituko dira uztaien artean, 
musikaren erritmoari jarraituz. Irakasleak musika geratzean, 
ikasleak uztai baten barruan sartuko dira. Irakasleak uztai bat 
jasoko du lurretik, musika gelditzen duen bakoitzean. Helburua 
da ahalik eta uztai gutxien geratzea, ikasle bat bera ere 
kanpoan geratu gabe. 

 

5. jarduera Pikak biribilean Denbora 5 min 

Binaka eta launaka eta ikasle guztiak batera.Ikasleek pika bana 

izango dute lurrean tinko finkatua. Irakasleak txalo jotzean, 

norberaren pika utzi eta lagunarena jaso behar dute, lagunaren 

pika hori lurrera erori baino lehen. Erlojuaren kontrako 

norabidean saiatuko dira hasieran, eta erlojuaren aldeko 

norabidean ondoren. 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, 
egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte taldeen antolaketan?”. 
- “Taldeak denen artean erabaki dituzue? Izan al da 

desadostasunik? Nola konpondu dituzue desadostasun 
horiek?”. 

- “Gustura egon zarete kokatu zareten taldeetan?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Zein izan daitezke elkarlanaren oinarriak?”.  

- “Elkarlaneko jolasak gustukoak izan dituzue?Zergatik?”. 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora 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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2. saioa 

Saioaren 
helburua 

Aronsonen Puzzlea egitura praktikatzea (ikasle-rola eta irakasle-rola). 
Elkarlaneko ekintzen lehen bideoetan aurkeztutakoa praktikatzea. 
Elkarlanean aritzea: elkarrekin ikastea eta elkarri irakastea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
4 ordenagailu eramangarri ( talde bakoitzarentzat  bat), 4 maindire, 4 baloi, bi 
soka eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Kasu honetan, lehendabizi, elkarlaneko jolas bat (“Ai bo!,ai bo! 
Bagoaz lanera!”) egingo dute; eta, gero, lau ekintzen ikaskuntza-
irakaskuntzari ekingo diote: ekintza motor bakoitzaren lehenengo 
jarduera lantzen hasiko dira (lehenengo bideoa ikusi). 

 

2. jarduera “Ai bo! Ai bo! Bagoaz lanera!” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak ilara bakar batean kokatuko dira 
eta aurreraka ibili beharko dute; ez nolanahi, ordea: ikasle 
bakoitzak eskuineko eskua bere hanka artean pasatu eta bere 
atzean dagoen ikaslearen ezkerreko eskuari helduta ibili beharko 
du 

Ikasleak jolastokiko leku batzuetatik (aldapak, eskailerak) 
pasatuko dira, eta mugitu bitartean, ipotxen abestia kantatuko 
dute. 
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3. jarduera Lehen bideoa eta lehen powerpointa Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak A taldean bilduko dira eta dagokien ekintzaren 

lehen bideoa edo powerpointa ikusiko dute ordenagailu 

eramangarrian. Ikasle bakoitzaren ardura izango da ikusitakoa 

praktikatzea eta ondo ikastea.Horretarako, taldekideen (denak 

jakintsu dira) laguntza izango du. 

Bideoak: 

Gorputz-perkusioa 1: eskuaren kokapena eta 8+2 urratsak, 

erritmo motelean. 

Alunelul (pitx) 1: 1. pausua. 

Baloi-jolasa 1: gora bota eta jaso, paretara bota eta jaso (airean 
edo bote batekin). 

Akrosporta, 2-3ko irudiak: segurtasun-neurriak, euskarriak, 
gorputz-jarrerak eta irudiak (bikoak-hirukoak). 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, ikasle bakoitzak zein 
jardueratan izan nahi duen jakintsu aukeratuko du (ikasle 
bakoitzak jarduera bat bakarra aukeratuko du). Aukeraketa 
orekatua bada, horrelaxe antolatuko dira ekintza motor berean 
jakintsuak direnen taldeak (A taldeak). Aukeraketa desorekatua 
bada, irakaslea oreka bilatzen saiatuko da. 

A taldeak osatu eta gero, B taldeak osatuko dira: B talde 
horietako bakoitzean lau ekintza motorretako jakintsuak elkartuko 
dira. Beraz, B talde horietan ez da izango ekintza motor bereko bi 
jakintsu. Taldeak osatzeko, estrategia bat baino gehiago erabili 
daiteke, zozketa, adibidez. 

 

4. jarduera Azaltzea eta praktikatzea Denbora 32 min 

Launaka. Ikasleak B taldean bilduko dira. Ikasle bakoitzak A 
taldean praktikatu eta ikasi duena (1. bideoan azaldutakoa) B 
taldeko kideei irakatsiko die. Horretarako, ikasle bakoitzak 8 
minutu izango ditu. Hortaz, jarduera bakoitza praktikatzeari 8 
minutu emango zaizkio. 
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5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta bizitako emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Honelako galderak egin daitezke: 

- “Zein roletan zaude erosoago, ikaslearen rolean edo 
irakaslearen rolean?”. 

- “Saioan errespetuz tratatuta sentitu al zara? Bai? Ez? 
Zergatik?”. 

- “Sentitu al duzu taldekideen laguntza eta babesa?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizu lehen bideo edo 

powerpointaren urratsak?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

           “Zer ikasi duzu gaur?”.  

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek  Autoebaluazio-orria 
beteko dute. 

Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas hau 
egingo du: 

Talde txikitan.Ikasleak biribilean kokatuko dira. Tenkatuta dagoen 
soka bati bi eskuekin helduta, lurrean eskuak askatu gabe eseri 
beharko dute. Irakasleak esatean, soka askatu gabe eta eskuekin 
lurra ukitu gabe denak batera altxatzea lortu behar dute ikasleek. 

Erraz lortuz gero, begiak itxita egin dezakete jolasa. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasle- eta irakasle-rolen eginkizuna ulertzea eta ondo betetzea. 

Elkarlaneko ekintzen bigarren bideoetan aurkeztutakoa praktikatzea. 

Elkarlanean aritzea eta kideekin harremanak sendotzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Begi-estalkiak (ikasle guztientzat), koloretako papertxoak, boligrafoak, 4 
ordenagailu eramangarri (talde bakoitzeko bat), ekintza motor bakoitzaren 
bigarren bideoa, akrosportekintzaren powerpointa, musika, 4 maindire, 4 baloi, 
edalontzi bat eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du: hirugarren saio honetan, 
lehen jardueran elkarlaneko jolas bat (“Koloretako familiak”) 
egingo dute, eta bigarrenean lau ekintzen ikaskuntza-
irakaskuntzari ekin eta dagokien bideoa edo powerpointa ikusiko 
dute (bigarren bideoa eta bigarren powerpointa).   

 

2. jarduera “Koloretako familiak” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Jolasaren hasieran, irakasleak ikasleei 
koloredun papertxo bana emango die (txuria, gorria, urdina edo 
berdea). Papertxo bakoitzak 1etik 4ra bitarteko zenbaki bat 
idatzita izango du.  

Ikasleek bere papera ondo aztertu ondoren, koloreen araberako 
taldeak (familiak) osatu behar dituzte. Hau da, lau taldetan 
banatuko dira, beti ere hitzik egin gabe eta zenbakien ordenari 
eutsita: 1 zenbakia duena, lehena; 2 zenbakia duena, bigarrena 
eta.abar. 
Aldaera: isilik egoteaz gain, irakasleak ikasle guztiei begiak 
estaliko dizkie. Koloreen araberako familiak modu egokian osatu 
ahal izateko, elkar komunikatzeko modua aurkitu behar dute. 
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3. jarduera Bigarren bideoa eta bigarren powerpointa Denbora 10 min 

Launaka.Ikasleak A taldeetan bilduko dira eta ikasleek dagokien 
ekintzaren bigarren bideoa edo  bigarren powerpointa ikusiko 
dute ordenagailu eramangarrian. Ikasle bakoitzaren ardura 
izango da ikusitakoa praktikatzea eta ondo ikastea, edo 
ikusitakoan oinarrituta irudi berriak sortzea. Horretarako, taldeko 
beste jakintsuen laguntza izango du. 

Bideoak: 

Gorputz-perkusioa 2: 8+2 urratsak, erritmo azkarrean 
Alunelul2:2. urratsa; gero, 1. eta 2. urratsak elkarren segidan 
Baloi-jolasa 2: bi talderen arteko paseak   

 Geldirik eta mugitzen 
 Hainbat distantziatara  
 Baloi mota batzuekin 

Akrosporta, 4 arteko irudiak: Irudiak (hirukoak-laukoak). 
 

 

4. jarduera Azaltzea eta praktikatzea Denbora 32 min 

Launaka. Ikasleak B taldeetan bilduko dira: talde bakoitzean, 

ekintza motor bakoitzeko jakintsu bat izango da (4 jakintsu, 

beraz, bakoitzak ekintza motor bat ezagutzen duena). Ikasle 

bakoitzak aurreko jardueran ikasitakoa taldekideei helarazten 

saiatuko da, praktikaren bidez eta azalpen argiak emanez.   

Jakintsu bakoitzak 8 minutu izango ditu ezagutzen duen ekintza 

motorra taldekideei irakasteko. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak  egin ditzake: 

- “Zein roletan zaude erosoago, ikaslearen rolean edo 
irakaslearen rolean?”. 

- “Taldean erabakiak hartzerakoan denen iritziak 
errespetatu dituzue?”. 

- “Taldekideen arteko harremanak onuragarriak izan dira?”. 
- “Zailak edo errazak izan dira bigarren bideo edo  

Bigarren powerpointaren urratsak?”. 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora 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. 

Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas batekin 
(“Dutxa”) bukatuko du saioa. 

“Dutxa”: 

Launaka edo bosnaka. Ikasleek, zutik, biribil bat osatuko dute. 
Ikasle bat erdian jarriko da dutxa hartzeko prest, zutik eta begiak 
itxita. 

Gainerako ikasleek, hatz-puntak erabilita, erdian dagoen ikaslea 
dutxatu behar dute, burutik hasi eta behatzetaraino, honela: 

Hasteko, ikaslea ureztatuko dute hatzak arin-arin mugituz eta 
gorputza leunki kolpatuz, ur-tantak izango balira bezala. Ureztatu 
ondoren, xaboitu egingo dute: hatz-puntekin presio txikia egin eta  
larruazala igurtziko diote. Gero, ureztatu egingo dute ikaslea, 
xaboia kentzeko. Behin xaboia kenduta, lehortu egingo dute 
esku-ahurrak goitik behera, eskuoihal moduan, gorputz osoan 
presio arina eginez. Eta bukatzeko, ikaslearen gorputza gozo eta 
bero mantentzen saiatuko dira, denon arteko besarkada batez. 

Taldekide guztiek hartuko dute dutxa. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Elkarlaneko ekintzetan errespetuz aritzea eta denen parte-hartzea 
ahalbidetzea.  
Elkarlaneko ekintzen (dantza, baloi-jolasa eta gorputz-perkusioa) hirugarren 
bideoetan aurkeztutakoa praktikatzea eta ikastea. 
Akrosport ekintzaren powerpointean azaltzen diren irudi akrobatikoak egitea 
eta irudi berriak sortzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Lau ordenagailu eramangarri, akrosportekintzaren powerpointa, 4 maindire, 4 
baloi, edalontziak, bideoak, puxika-poltsa bat, txanpon bat eta A 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Lehendabizi, elkarlaneko jolas bat (“Globoaren bikiak”) egingo 
dute, eta, gero, lau ekintzen ikaskuntza-irakaskuntzarekin 
jarraituko dute: hirugarren jarduerari ekin eta bideo bat edo 
powerpoint bat ikusiko dute (hirugarren bideoa eta hirugarren 
powerpointa). 

 

2. Jarduera “Globoaren bikiak” Denbora 5 min 

Binaka. Bikote bakoitzak globo bat eraman beharko du 
gimnasioko pareta batetik bestera, lurra ukitu gabe. Hasteko, 
irakasleak esango die gorputzeko zein atalekin garraiatu beharko 
duten globoa. Adibidez: bizkarren artean, ipurdiekin, sorbaldekin, 
bekokiekin eta abarrekin. Gero, ikasleek beste atal batzuk 
proposatuko dituzte.  

Irakasleak musika ipini dezake jolasa girotzeko. 

 

3. Jarduera Hirugarren bideoa eta hirugarren powerpointa Denbora 10 min 

Ikasleak A taldeetan bilduko dira eta talde bakoitzak dagokien 
ekintzaren hirugarren bideoa edo powerpointa ikusiko dute 
ordenagailu eramangarrian. Ikasle bakoitzaren ardura izango da 
ikusitakoa praktikatzea eta ondo ikastea, edo ikusitakoan 
oinarrituta irudi berriak sortzea. Horretarako, taldeko beste 
jakintsuen laguntza izango du. 
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Bideoak: 

Gorputz-perkusioa3: 2.bideoaren berdina, baina abestiarekin 
(Epo itai tai ye) erritmora egokituz. 
Alunelul 3:3.urratsa; eta 1., 2. eta 3. urratsak elkartuta. 
Baloi-jolasa 3:Lau taldeen arteko paseak egin, eta azken taldeak 
baloia paretara bota eta jaso ondoren, kontrako norabidean 
egingo dute, baloia lehen taldera iritsi arte. 
Akrosporta, 6arteko irudiak. 

4. Jarduera Azaltzea eta praktikatzea Denbora 32 min 

Ikasle guztiak batera eta launaka. Ikasleak B taldeetan bilduko 
dira. Ikasle bakoitzak, praktikaren bidez eta azalpen argiak 
emanez, aurreko jardueran ikasitakoa erakutsiko die bere 
taldekideei. Ikasle bakoitzak 8 minutu izango ditu. Hortaz, 
jarduera bakoitza praktikatzeari 8 minutu eskainiko zaizkio.  

Akrosport ekintza lantzeko, taldeak ere binaka arituko dira 
elkarlanean (8 ikasle, beraz), bosnaka eta seinaka egindako 
irudiak ikusi, errepikatu eta sortu behar dituztelako. Halaber, 
baloi-jolasa ikasle guztiek batera (talde osoa) praktikatuko dute. 

 

5. Jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak  eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Honelako galderak egin daitezke: 

- “Eroso sentitzen zara jakintsuaren rolean?”. 
- “Erraz moldatzen ari zara taldekide guztien beharretara 

egokitzeko?”. 
- “Desadostasun-egoerarik izan da? Nola konpondu 

dituzue?”. 
- “Zailak edo errazak izan dira hirugarren bideo edo 

hirugarren powerpointean proposatutako urratsak?”. 
- “Zer da errazagoa, talde txikietan edo taldean prestatzea 

ekintza motorrak?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

           “Zer ikasi dugu gaur?”.  

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek Autoebaluazio-orria beteko 
dute. 

Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas batekin 
(“Txanpona biraka”) bukatuko du saioa. 

“Txanpona biraka”: 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira. Parte-
hartzaileek beren eskuineko eskua eskuinean duten lagunaren 
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ezkerreko eskuaren gainean jarriko dute, eta ezkerreko eskua 
ezkerrean duten lagunaren eskuineko eskuaren azpian. 

Ikasle guztiak prest daudenean, eskuineko eskuetatik txanpon 
bat ahalik eta azkarren pasa beharko dute. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasleak elkarlaneko ekintzetan errespetuz aritzea eta denen parte-hartzea 

ahalbidetzea. 

Elkarlaneko ekintzen (dantza, baloi-jolasa eta gorputz-perkusioa) azken 
bideoetan aurkeztutakoa praktikatzea eta ikastea. 
Akrosport ekintzaren azken powerpointean azaltzen diren irudi akrobatikoak 
egitea eta irudi berriak sortzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Lau ordenagailu eramangarri, akrosport ekintzarenpowerpointa, 4 maindire, 4 
baloi, edalontziak, bideoak, espazioa mugatzeko konoak, begiak estaltzeko 
zapiak eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Saio guztien egiturari jarraituz, lehendabizi, elkarlaneko jolas bat 
–“Mur-mar” izenekoa- egingo dute. Gero, lau ekintzen ikaskuntza-
irakaskuntzarekin jarraituko dute: laugarren jarduera landuko dute 
(laugarren bideoa eta akrosportaren azken powerpointa). 

 

2. jarduera “Mur-mar” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Aldez aurretik konoekin mugaturiko espazio 
batean, saguzarra (ikasle bat) eta euliak (gainerako ikasleak) 
sakabanatuko dira. Saguzarrak begiak estalita eramango ditu. 
Euliak isil-isilik mugituko dira noraezean, eta saguzarrak euliren 
bat harrapatzen duenean, zein den asmatu behar du. 

Saguzarra euliak ezin harrapatuta dabilenean, “mur” esan 
dezake. Euliek, “mur” entzutean, “mar” erantzun behar dute, 
nahitaez.  

Saguzarrak eulia harrapatu eta zein den asmatzen duenean, rol-
aldaketa izango da. 

Honelako aldaerak proposa daitezke: saguzarren kopurua 
handitzea, desplazamendu erak aldatzea eta talde txikitan 
antolatzea. 
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3. jarduera Laugarren bideoa eta azken powerpointa Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak A taldean bilduko dira, eta ikasleek dagokien 
ekintzaren laugarren bideoa edo akrosportaren powerpointa 
kusiko dute ordenagailu eramangarrian. Ikasle bakoitzaren ardura 
izango da ikusitakoa praktikatzea eta ondo ikastea, edo 
ikusitakoan oinarrituta irudi berriak sortzea. Horretarako, taldeko 
beste jakintsuen laguntza izango du (ekintza bereko jakintsuak 
dira). 

 

4. jarduera “Edalontzia pasatzea” (gorputz-perkusioa) Denbora 10 min 

Launaka. Ikasleak B taldean egongo dira, eta gorputz-perkusioko 
azken bideoetan (erraza eta zaila), ekintza motor horretan 
jakintsu diren ikasleek ikusitakoa eta ikasitakoa beste ikasleei 
erakutsiko diete eta haiekin praktikatuko dute. Taldeak binaka 
elkartuko dira, hau da, ikasleak zortzinaka arituko dira. 

Lehendabizi, ikasleek banku suediarrekin laukizuzen bat osatuko 
dute, eta ikasleak lurrean eseriko dira bankuen inguruan. Ikasle 
bakoitzaren ezkerraldean, banku gainean, edalontzi bat egongo 
da. Ikasle guztiak kokatu ondoren eta bakoitzak bere edalontzia 
lokalizatu ondoren, Epo itai tai ye abestiaren erritmoari jarraituz, 
esku-jolasa egingo dute: denen artean koordinatzen saiatuko 
dira, aldamenean duten ikasleari denek batera edalontzia 
pasatzeko, kantan “ye” errepikatzen den bakoitzean. Jolasa 
erlojuaren aurkako norabidean egingo dute. 

 

5. jarduera Alunelul dantza Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Jakintsuek Alunelul4 bideoan (dantza osoa) 
ikusitakoa eta ikasitakoa praktikatuko dute, taldeak binaka 
elkartuta (guztira, 8 ikasle, beraz).  

Ikasleak biribilean kokatuko dira, eskutik helduta, eta dantzaren 
pauso guztiak egingo dituzte, musikaren erritmoan eta abiaduran 
(gero eta azkarrago). 

 

6. jarduera Akrosportekintza  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Akrosporta, azkena powerpointean 
jakintsuek ikusi eta ikasitakoa praktikatuko dute denek elkarrekin.  

Ikasleek denen artean egiteko moduko irudiak proposatu eta 
entsaiatu beharko dituzte, azken powerpointean ikusitako 
ereduen araberakoak, edo berriak. 
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7. jarduera “Baloi-jolasa” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Baloi-jolasa 4  bideoan jakintsuek ikusi eta 
ikasitakoa praktikatuko dute ikasleek denek batera.  

Laugarren saioan ikasleek helburua erraz lortu bazuten, 
irakasleak beste erronka batzuk proposatuko dizkie ikasleei, edo 
erronkak haiek berek asma ditzatela esan.Adibidez: baloia 
saskiratzea edo saskiko taula hainbat aldiz kolpatzea. 

Laugarren saioan ezarritako helburua bete ez badute, ikasleek 
helburu hori lortzeko trebatzen jarraituko dute. 

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Honelako galderak egin ditzake irakasleak: 

- “Eroso sentitzen zara jakintsuaren rolean? Erraz 
moldatzen ari zara taldekide guztien beharretara 
egokitzeko?”. 

- “Izan al da desadostasun-egoerarik? Zer egin duzue 
konpontzeko?”. 

- “Zailak edo errazak izan dira azken bideo edo 
powerpointaren urratsak?”. 

- “Landutako ekintza motor guztiek zailtasun-maila bera 
dute, zure ustez? Ekintza motor guztietan aurrerapenik 
sumatzen duzue?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

            “Zer ikasi duzue gaur?”.  

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek Autoebaluazio-orria beteko 
dute. 

Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas batekin 
(“Kriskitin-sugea”) bukatuko du saioa. 

“Kriskitin-sugea”: 

Ikasle guztiak batera. Hasteko, ikasle guztiak begiak estalita, 
mugatutako espazio seguru batean sakabanatuko dira. Denak 
prest daudenean, irakasleak ikasle baten burua ukituko du eta 
ikasle hori suge bihurtuko da. Sugea den ikasleak beste ikasle 
bat ukitzen duenean, sugearen soinua (zizsss…) egingo du eta 
ukitutako ikaslea ere suge bihurtuko da. Azken helburua izango 
da ikasle guztiak suge bihurtzea. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Taldearen helburua lortzeko elkarri laguntza ematen eta elkarlanean aritzen 
jakitea.  
Erritmo desberdinak jarraitzeko gai izatea. 
Akrosportekintzako hainbat konposizio eta irudi akrobatiko sortzea eta ikastea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Musika-aparatua, “Alunelul” dantzaren musika, uztai bat eta A autoebaluazio-
orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasteko, ikasleek aurreko egunean 
landutakoa ekarriko dute gogora. Ondoren, irakasleak seigarren 
saioan zer egingo duten azalduko die: saio guztien egiturari 
jarraituz, lehendabizi, elkarlaneko jolas bat (“Uztai eroa”) egingo 
dute, eta, gero, lau ekintzen ikaskuntza-irakaskuntzarekin 
jarraituko dute.  

Oraingo honetan, ikasleak bi ekintza motorren prestaketari ekingo 
diote. “Alunelul” dantzaren pausoak erritmora  zehaztasunez 
egokitzeko, behin eta berriro praktikatu beharko dute dantza, eta 
akrosport ekintzako irudiak zehaztu. Ikasleak emanaldiari begira 
arituko dira: ikasitako ekintza motorrak perfekzionatu beharko 
dute eta estetika zaindu. 

 

2. jarduera “Uztai eroa” Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleak biribilean zutik eta 
eskutik helduta jarriko dira. Ikasle guztiak prest daudenean,denen 
artean osatutako katea apurtu gabe -hau da, ikasleek eskuak 
askatu gabe-, irakasleak uztai bat kokatuko du bi ikasleren 
eskuen artean, eta nahi duten norabidean mugitzeko esango die. 
Gainerako ikasleak, eskuak askatu gabe, banan-banan, norabide 
batean edo bestean uztai barrutik pasatzen hasiko dira,uztaia 
dagoen lekura iritsi arte. 

Honako aldaera hau proposa daiteke: uztai bat baino gehiago 
sartu katean han-hemenka eta ikasleak uztaietatik pasaraztea, 
eskua hanka artetik pasata eta atzealdean duten ikaslearen 
ezkerreko eskuari helduta. 
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3. jarduera Alunelul dantza Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek dantza osoa entseiatuko dute 
behin eta berriro. 

Ekintza motor honetako jakintsuek arreta berezia ipiniko dute 
dantzaren hasieran eta bukaeran, erritmoaren jarraipenean eta 
ikasle guztien urratsen koordinazioan. Ikasleak emanaldian 
egongo balira bezala arituko dira. Irakaslea ikusle izango da. 

 

4. jarduera Akrosportekintza  Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek emanaldian egingo dituzten irudiak 
adosteko edo aukeratzeko azken eguna izango da. Irudiak 
aurreko saioetatik aukeratuta badaude, hasieratik irudiak 
entseiatuko dituzte.  

Baina irudiak guztiz definituta ez badaude, ikasleek lehendabizi 
irudi guztiak aukeratuko dituzte; aukeraketa egin ondoren, 
entseiatzen hasiko dira. Ekintza horretako jakintsuek arreta 
berezia ipiniko dute irudien estetikan, orekan, gorputzaren 
jarreran eta irudien arteko kateamenduetan. Jarduera honetan 
ere, ikasleak emanaldian egongo balira bezala arituko dira. 
Irakaslea ikusle izango da. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Honelako galderak egin ditzake irakasleak: 

- “Gustura aritu zarete saio honetan?”. 
- “Emanaldia egiteko gogotsu zaudete?”. 
- “Dantzaren pauso guztiak dakizkizue? Musikak markatzen 

duen unean hasi eta amaitzen duzue?”. 
- “Noiz ateratzen dira hobeto dantzaren urratsak, erritmo 

geldoan edo azkarrean?”. 
- “Akrosporteko irudiak erraz aukeratu dituzue? 

Adostasunik izan al da hasieratik? Gorputz-jarrera eta 
oreka zaintzen dituzue?”. 

- “Laguntzarik eskatzen al duzue zerbait ateratzen ez 
zaizuenean? Zer-nolako erantzuna jasotzen duzue 
halakoetan?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

     “Zer ikasi duzue gaur?”.  

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora 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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Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas batekin 
(“Ipuina asmatzen”) bukatuko du saioa. 

“Ipuina asmatzen”:  

Ikasle guztiak batera. Ikasleak, biribilean eserita, denen artean 
ipuin bat asmatzen saiatuko dira.Horretarako, ikasle bakoitzak 
hitz bat esango du, aurreko ikasleak esandakoa kontuan hartuta. 
Ikasle guztiek  txandaka zerbait esango dute, ipuinari amaiera 
eman arte.  

Adibidez: “Behin”... ”bazen”…”Mikel”... ”izeneko”… 
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Taldearen helburua lortzeko laguntza ematea eta elkarlanean aritzea. 
Gorputz-perkusioko esku-jolas bat zehaztasunez koordinatzea. 
Hainbat erronkatan arrakasta lortzeko norbere zereginak onartzea eta gustura parte 
hartzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Zapiak (mukizapien neurrikoak, ikasle bakoitzarentzat bat), edalontziak (bakoitzarentzat 
bat), irrati-kasete bat eta CD bat, lau-bost izara, sei banku suediar, hiru-lau baloi, 
teniseko pilotak, jausgailu bat eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Aurreko saioetan bezala, lehendabizi, ikasleek elkarlaneko jolas bat 
(“Krokodiloa”) egingo dute, eta, gero, lau ekintzen ikaskuntza-
irakaskuntzarekin jarraituko dute: ikasleek bi ekintza motorren prestatzeari 
ekingo diote.  

Batetik, ikasleek gorputz-perkusioko ariketa behin eta berriro praktikatu 
beharko dute, haien eskuen mugimenduak eta edalontzien leku-aldaketak 
musikaren erritmora egiteko eta beste ikasleen aldaketekin zehaztasunez 
koordinatzeko.  

Bestetik, ikasleek aukeratu eta entseiatu beharko dituzte baloi-jolasean 
irakasleak ipini dizkien erronkak edo ikasleek berek proposatutakoak, 
erronketan arrakasta lortzeko.  

Ikasleak emanaldiari begira arituko dira: ikasitako ekintza motorrak 
perfekzionatu beharko dituzte eta estetika zaindu. 

 

2. jarduera “Krokodiloa” Denbora 5 min 

Ikasleak lurrean eta hankak luzatuta eseriko dira. Jausgailua hanken 
gainean jarriko dute eta gerriaren parean helduko diote. Jausgailuaren 
azpitik eta etzanda, ikasle boluntario bat kokatuko da: “krokodiloa” izango 
da. Krokodiloa jausgailuaren azpitik mugituko da, eta norbaiten oinekin 
topo egiten duenean, orkatiletatik heldu eta barruraka tira egingo dio. 
Kanpoan dagoenak soilik heldu dezake jausgailua, eta ezin ditu eskuak 
lurrean jarri. Krokodiloak kanpoko norbait mugitzea lortzen badu, hori ere 
krokodilo bihurtuko da eta jausgailuaren azpira joango da. Jokoak iraungo 
du, ikasle guztiak krokodilo bihurtzen diren arte. 
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3. jarduera “Edalontzia pasatzea” (gorputz-perkusioa) Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Hasteko, ikasleek banku suediarrekin laukizuzen bat 
osatuko dute. Behin osatuta, ikasleak lurrean eseriko dira bankuen 
inguruan. 

Ondoren, ikasleek, denek batera, unitatearen hasierako saioetan launaka 
eta zortzinaka landutako esku-jolasa landuko dute. 

Jakintsuek arreta berezia ipiniko dute bermatzeko ikasleek eskuen 
mugimenduak eta edalontzien leku-aldaketak musikaren erritmora egiten 
dituztela, eta beste ikasleen aldaketekin zehaztasunez koordinatuta. 

Oraingo honetan ere, ikasleak emanaldian egongo balira bezala arituko 
dira. Irakaslea ikusle izango da. 

 

4. jarduera “Baloi-jolasa” Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek ezarritako erronketan trebatzen jarraitu 
behar dute, emanaldiaren egunean erronka horietan arrakasta lortzeko. 

Jakintsuek erronkak lortuko dituztela ziurtatzeko, saioan zehar izarak 
nondik heldu, nola heldu, izararen mugimendua nola koordinatu, 
kokapenak, distantziak… aztertuko dituzte eta beste ikasleekin batera 
proposamenak egin eta saiatzen joango dira. Ikasleek ondorioztatzen 
badute erronkak errazegiak edo zailegiak direla, jakintsuek beste erronka 
batzuk proposatu beharko dituzte. 

Irakasleak ere honelako erronkak ere proposa ditzake: 

- “Zenbat aldiz pasa baloia talde batetik bestera, bota paretara, jaso 
eta alderantzizko bidea egin, baloia erori gabe?”. 

- “Zenbat aldiz jo saskiko taula, baloia talde batetik bestera 
pasatuta?”. 

“Baloia talde batetik bestera pasatuta, saskian gutxienez behin sartu, 
bai?”. 

-  

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, zailtasunak, 
lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. Ikasleen kritikak eta 
gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Honelako galderak egin ditzake irakasleak: 

- “Nola sentitu zarete saio honetan? “. 
- “Nola doa emanaldiaren prestaketa?”. 
- “Esku-jolasa ondo ateratzen zaizue?”. 
- “Zer egin dezakezue edalontzien leku-aldaketa hobeto 

koordinatzeko?”. 
- “Baloi-jolasaren erronkak aldatu dituzue? Zergatik? Denen 

erabakia izan da?”. 
- “Zaila da izara mugitzea?”. 
- “Errespetuz hitz egin duzue?”. 
- “Taldearen babesa sentitu duzue?”. 
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Eta galdera garrantzitsuena: 

    “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora baliatuko du ikasleei saioan zer 
ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer landuko duten 
azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek Autoebaluazio-orria beteko dute. 
Denbora sobera izanez gero, irakasleak elkarlaneko jolas batekin 
(“Saskiratzea”) bukatuko du saioa. 

“Saskiratzea”: 
Ikasleak ilaran jarrita, batetik hirura zenbatuko ditu irakasleak. Ikasleek 
jausgailua gerriaren parean jarriko dute. Irakasleak talde baten zenbakia 
esaten duenean (3, adibidez), talde horretako guztiek lekua utziko dute 
eta atzean duten saski batera joango dira. Saski horretan, teniseko pilotak 
izango dituzte. Pilotak banan-banan jaurtikiko dituzte jausgailura saskia 
dagoen lekutik bertatik, eta pilotak erdiko zulotik sartzen saiatuko dira. 
Pilota sartzea lortzen ez badute, jausgailua heltzen duten ikasleek, 
jausgailua leunki mugituz, lagundu egingo dute pilotak zulotik sartzen. 
Pilota guztiak zulotik sartutakoan, ikasleek pilotak jasoko dituzte. Jolasean 
jarraituko dute, ikasle guztiek parte hartu arte. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Emanaldia burutzeko, elkarlanean eta era koordinatuan gorputz-adierazpena 
eta baloi-jolasa erabiltzea. 
Taldean era positiboan eragitea eta kritika eraikitzaileak egitea. 
Nork bere eginkizuna ulertzea eta ondo betetzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Edalontziak (bakoitzarentzat bat), irrati-kasete bat eta CD bat, lau izara, bost 
edo sei banku suediar, koltxonetak, minieramangarri batzuk eta A 
autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Ikasleak zuzenean emanaldiari begira arituko dira: Ikasitako 
ekintza motorrak perfekzionatu beharko dituzte eta estetika 
zaindu. 

Ekintza motor bakoitzean denbora bera emango dute. Hori bai, 
ikasleek ekintza batzuk besteak baino gehiago landu behar 
dituztela ondorioztatuz gero, aldatu egin liteke ekintza bakoitza 
praktikatzeko denbora-tartea. 

Emanaldia ere antolatu egin beharko dute: gonbidapenak egin, 
ekintzen ordena erabaki, jantziak adostu eta abar. 

 

2. jarduera Alunelul dantza Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek dantza osoa entseiatuko dute 
behin eta berriro.  

Ekintza motor horretako jakintsuek arreta berezia ipiniko dute 
dantzaren hasieran eta bukaeran, erritmoaren jarraipenean eta 
ikasle guztien urratsen koordinazioan. Ikasleak emanaldian 
egongo balira bezala arituko dira. Irakaslea ikusle izango da. 
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3. jarduera Akrosportekintza Denbora 8  min 

Ikasleak behin eta berriro saiatuko dira sortutako eta ikasitako 

irudiak eta haien arteko kateamenduak egiten. 

Ekintza horretako jakintsuek arreta berezia ipiniko dute irudien 
estetikan, orekan, gorputzaren jarreran eta irudien arteko 
kateamenduetan. Oraingo honetan ere, ikasleak emanaldian 
egongo balira bezala arituko dira. Irakaslea ikusle izango da. 

 

4. jarduera “Baloi-jolasa” Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek jarraitu egin behar dute hainbat 
erronkatan trebatzen, emanaldian arrakasta lortzeko.   

Ekintza horretako jakintsuek saioan zehar erronkak lortzeko 
prozeduretan eta estrategietan ipiniko dute arreta. Gainera, 
jakintsuek erronkak doitu egin beharko dituzte, arrakasta izateko 
aukerak ugaritzeko, eta, horrenbestez, emanaldian arrakasta 
ziurtatzeko. 

 

5. jarduera “Edalontzia pasatzea” (gorputz-perkusioa) Denbora 8 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek aurreko saioetan ikasitako esku-
jolasa egingo dute. 

Jakintsuek arreta berezia ipiniko dute bermatzeko ikasleek 
eskuen mugimenduak eta edalontzien leku-aldaketak musikaren 
erritmora egiten dituztela, eta, gainera, beste ikasleen aldaketekin 
zehaztasunez koordinatuta. 

Oraingoan ere, ikasleak emanaldian egongo balira bezala arituko 
dira. Irakaslea ikusle izango da. 

 

6. jarduera Emanaldiaren antolaketa Denbora 13 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek emanaldirako azken xehetasunak 
lotu beharko dituzte. Adibidez, gonbidapenak egin, ekintzen 
ordena erabaki, jantziak adostu eta abar. 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero. 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Saioa hasi aurretik zenuten aldartea hobetu da saio 
bukaerarako?”. 

- “Emanaldirako zehaztasun guztiak lotuta daude? Erraz 
adostu dituzue?”. 

- “Ikasle guztien iritziak errespetatu dituzue?”. 
- “Ekintza motor guztiak berdin menderatzen dituzue?”. 
- “Emanaldian parte hartzeko gogotsu zaudete? Dena ongi 

aterako dela uste duzue?”. 

- “Taldean integratuta sentitzen zarete?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora 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 

Saioaren 
helburua 

Emanaldian jendaurrean aritzeko adorea izatea. 

Elkarlanean sortutako eta ikasitako gorputz-adierazpeneko hainbat konposizio 

jendaurrean egitea. 

Nork bere zereginak onartzea eta gustura parte hartzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Edalontziak (bakoitzarentzat bat), irrati-kasete bat eta CD bat, sei banku 
suediar, koltxonetak eta A autoebaluazio-orria (3. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

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

Oraingoan emanaldia egingo dute. Hortaz, ikasleek entsegu 
orokorra egingo dute, eta gimnasioa ikusleak hartzeko egokituko 
dute. 

Dena prest dagoenean, emanaldiari ekingo diote. 

Emanaldia amaitutakoan denbora geratzen bada, ikasleek haur 
txikiei esku-jolas erraz bat erakutsiko diete. 

 

2. jarduera Entsegu orokorra Denbora 10 min 

Ikasleek landutako eta emanaldian aurkeztuko dituzten lau 
ekintza motorrak entseiatuko dituzte. 

 

 

 

3. jarduera Gimnasioa egokitzea Denbora 5 min 

Lehendabizi, Ikasleek ikusleen (HHko ikasleak) eserlekuak 
(koltxonetak) kokatuko dituzte eskenatokira begira. Horren 
ondoren, emanaldirako behar duten material guztia bildu eta 
prest utziko dute, aldez aurretik adostutako lekuan. Azkenik, 
ikasleak jantzi egingo dira eta, ikasle bakoitzak bere zereginak 
birpasatu ondoren, bakoitza bere lekuan kokatuko da. 
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4. jarduera Emanaldia Denbora 20 min 

Ikusleak beren lekuetan kokatuta daudenean, ikasleek emanaldia 
egingo dute. Irakaslea aurkezpen-lanetan arituko da, eta gainera, 
emanaldia grabatzeaz arduratuko da. 

 

 

 

5. jarduera “Esku-jolasa” Denbora 10 min 

Seinaka. Haur txikiak biribilean kokatuko dira eta talde bakoitzean 
seigarren mailako bi ikasle egongo dira irakasle-lanak egiten. 
Taldea kokatuta dagoenean, haur txiki bakoitzari edalontzi bat 
emango zaio. Ondoren, seigarren mailako ikasleak esku-jolasa 
irakasten hasiko dira. Esku-jolasa hauxe izango da: haurrek, Epo 
itai tai ye abestiaren erritmoari jarraituz, txalo-txalo-izterrak-
izterrak kolpatu beharko dituzte eta,ondoren, edalontzia hartu eta 
pasa egin beharko dute. 

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero. 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Nola sentitu zara emanaldian? Gustura aritu zara?”. 
- “Ondo atera da dena (ekintza motorrak, sarrera, 

irteerak)?”. 
- “Taldearen babesa sentitu duzue?”. 
- “Zer iruditzen zaizue egindako ahalegina?”. 
- “Zer moduz moldatu zarete haur txikiekin esku-jolasa 

irakastean?”. 

- “Ikusleek errespetuzko jarrera izan dute?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora 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 

Saioaren 
helburua 

 

Kideekin harreman onuragarriak sendotzea. 

Norbere eta besteen ahalegina era positiboan  balioestea. 

Hausnartzeko denboran eta ebaluazioan, taldean era positiboan eragitea eta 

kritika eraikitzailea egitea. 

Non Ikasgela eta gimnasioa 

Materiala 

Arbel digitala, ordenagailu bat, emanaldiaren grabazioa, ikasleek aukeratzen 

duten elkarlaneko jolaserako materiala, A autoebaluazio-orria (3. eranskina), B 

autoebaluazio-orria (4. eranskina), A koebaluazio-orria (5. eranskina),eta B 

koebaluazio-orria (6. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 

landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 

hasieran, ikasleek emanaldiaren grabazioa ikusiko dute, 

emanaldia aztertu behar baitute.  

Ondoren, ikasle bakoitzak bere A autoebaluazio- eta 

koebaluazio-orriak eta B autoebaluazio- eta koebaluazio-

orriak beteko ditu.  

Orriak beteta daudenean, hausnartzeko denboran unitateak eta, 

orokorrean, elkarlanean aritzeak eragin dizkieten sentsazioak 

adieraziko dituzte ikasleek. 

Denbora sobera izanez gero, irakasleak beste elkarlaneko jolas 

bat proposatuko du edo, bestela,  ikasleek aurreko saioetan 

egindakoren bat aukeratu. onetan zer landuko duten azalduko du. 
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2. jarduera Emanaldia ikustea eta aztertzea Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek emanaldiaren grabazioa ikusiko 

dute arbel digitalean. Grabazioa ikusi ondoren, ikasleek 

emanaldia aztertu beharko dute. Hori errazteko asmoz, 

irakasleak ikasleei behaketarako ildoak adieraziko dizkie: 

emanaldiaren hasiera eta bukaera, ekintza motorren egite-maila, 

koordinazioa, kateamenduak, adierazpenaren estetika eta, 

bukatzeko, hobetu beharrekoa. 

 

3. jarduera Autoebaluazio-orriak eta koebaluazio-orriak Denbora 10 min 

Ikasle bakoitzak bi autoebaluazio-orri (A eta B)eta bi koebaluazio-

orri (A eta B) beteko ditu. 

A autoebaluazio-orria, saio guztien amaieran bete duena da, eta 

B autoebaluazio-orriak, berria denak, nork bere burua bi roletan 

(jakintsu eta ikasle) ebaluatzeko balioko du.  

A koebaluazio-orrian, ikasle bakoitzak bere taldekideak 

ebaluatuko ditu bi roletan (jakintsuarena eta ikaslearena); B 

koebaluazio-orrian, berriz, taldekideen lorpen –adierazleak 

ebaluatuko ditu. 

Irakasleak informazio hori guztia hark dituen datuekin alderatuko 

du. Irakasleak ondorio esanguratsuenak ikasle bakoitzarekin 

komentatuko ditu, egoki deritzon unean. 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Gustukoa izan duzue unitatea? Zergatik?”. 

- “Zerbait aldatuko zenuteke?”. 

- “Zein izan dira arazo ohikoenak? Nola konpondu dituzue?”. 

- “Aipatuko zenituzkete elkarlanaren hiru onura?”. 

- “Hobetu al dira taldekideen arteko harremanak unitate hau 

landu ondoren? Taldean babestuta sentitzen zarete?”. 

Eta galdera garrantzitsuena: 

           “Zer ikasi duzue unitate didaktiko honetan? “ 

Halaber, irakasleak hausnartzeko denbora baliatuko du ikasleei 

saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo unitatea zein 

izango den adierazteko. 

 



BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                 ARONSONEN PUZZLEA 
 

38 
LEHEN HEZKUNTZA. 6.MAILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. jarduera ”Hau da hau, besarkada!” Denbora 10 

Ikasle guztiak batera. Jolasari hasiera ematen dion ikasleak bere 

eskuineko lagunari honako hau esango dio: “Hau da hau, 

besarkada!”, eta besarkada bat emango dio. Horren ondoren, 

eskuineko lagunak “zer da?” galdetuko du, eta hasierako lagunak 

“besarkada bat” erantzun eta beste besarkada bat emango dio. 

Gero, eskuineko lagunak berdin egingo du eskuineko kidearekin.  

Aldi berean, hasierako ikasleak beste mezu bat bidaliko dio 

ezkerreko lagunari (adibidez, “eman musu”), eta aurrekoan esan 

eta egin duen bezalaxe egingo du: “hau da hau, musua!”, eta 

musu bat emango dio. Ezkerreko lagunak, ondoren, “zer da?” 

galdetuko du, eta lehenengoak “musu bat” erantzun, eta beste 

musu bat emango dio.  

Horrela jarraituko dute jolasean, harik eta mezua hasierako 

ikasleari heltzen zaion arte. Besarkadak eta musuak elkarri 

ematen hasten direnean, nahaste-borraste handia izango da.  

Taldearen arabera, mezua eta keinua alda daitezke (adibidez, 

eskuak estutu, sudurra ukitu…). 
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Eranskinak 

1. eranskina: Aronsonen Puzzlearen azalpena 
2. eranskina: Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 
3. eranskina: A autoebaluazio-orria 

4. eranskina: B autoebaluazio-orria 

5. eranskina: A koebaluazio-orria 

6. eranskina: B koebaluazio-orria 

7. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

8. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloaren programazioa 
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ARONSONEN PUZLEAREN AZALPENA (1.eranskina) 

 

 Ikasleak talde heterogeneoetan banatuko dira. 

 

 Egin beharreko ekintza motor adina talde egingo dira, ezinbestekoa baita talde 

guztietan ekintza bera prestatuko duten bi ikasle ez izatea. Kasu honetan, lau ekintza 

motor (akrosport izenekoa, dantza, gorputz-perkusioa eta baloi-jolasa) ikasi behar 

dituztenez, taldeak laukoak izango dira. Ikasle bakoitzari, beraz, ekintza motor bat 

prestatzea egokitu zaio. 

 

 Egokitutako ekintza ikasteko, irakasleak ikasle bakoitzari egokitu zaion ekintza 

motorrari buruzko bideoak eta powerpointak emango dizkie. 

 

 Ondoren, ekintza bera prestatu behar duten ikasleak aparteko talde batean elkartuko 

dira: jakintsuen taldea. Talde horretan, informazioa trukatuko dute, eta elkarrekin eta 

elkarri lagunduz ikasiko dute egokitu zaien ekintza motorra. 

 

 Behin ekintza motorra nola egin behar den ikasita, ikasle bakoitza bere lehen taldera 

itzuliko da, eta prestatu duen ekintza talde osoari irakatsiko dio. 

 

 Hortaz, garbi dago ikasle guztiek elkarren beharra izango dutela. Izan ere, bakoitzak, 

puzzlearen pieza bakarra (ekintza motor bat) edukiko du, eta gainerako piezak (beste 

hiru ekintza motorrak) taldeko beste kideek edukiko dituzte.  

 

 Ekintza kooperatiboa (hainbat gelatako ikasleen aurrean emanaldia) egiteko helburua 

betetzeko, ikasle guztiek lau ekintza-motorrak ikasi behar dituzte. 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEEN ZERRENDA (2. eranskina) 

BIDEOAK 
 

 Alunelul 1  
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CSloydmFsbHNDa2c/view?usp=sharing 

 Alunelul 2  
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CakdRUENaMmEwQ2M/view?usp=sharing 

 Alunelul 3 
      https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CZkh4ejRZVGtabkU/view 

 Alunelul 4 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CTnNmTWpaTkh2WFU/view?usp=sharing 

 Baloi-jolasa 1 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CYlVuMlZUUkR4RmM/view?usp=sharing  

 Baloi-jolasa 2 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CRHNjZGgtVWZCRTQ/view?usp=sharing 

 Baloi-jolasa 3 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CRjRRTGszOW53MG8/view?usp=sharing 

 Baloi-jolasa 4 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CamZKcGxVcjYwaGM/view?usp=sharing 

 Gorputz perkusioa 3 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CbU9hM0psTGVZbEk/view?usp=sharing 

 Gorputz-perkusioa 1 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CQ0ptZFBIenlRT1U/view?usp=sharing 

 Gorputz-perkusioa 2 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4COExhV2JfMXFBSWM/view?usp=sharing 

 Gorputz-perkusioa 4   
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CMlR4QTMwNzhYNVU/view?usp=sharing 

 Gorputz-perkusioa 4 (zailago) 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CMlR4QTMwNzhYNVU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B8oRhcGBCO4CZkh4ejRZVGtabkU/view?usp=sharing 

       https://www.youtube.com/watch?v=YDEyB2oG8Wk 

 Talde-lana  

 

POWERPOINTAK 

Irudien egile-eskubideak direla-eta, ezin dituguakrosporteko powerpointetan estekak egin, ezta horien 

helbidea ipini ere, baina eskuratzeko interesa izanez gero, mezu bat idatzi helbide honetara: 

gorputzheziketa2@gmail.com 

 Akrosporta,2-3ko irudiak 

 Akrosporta, 4 arteko irudiak 

 Akrosporta, 6 arteko irudiak 

 Akrosporta, azkena 

 Aronsonen puzzlea ikasleentzat 
 

MUSIKA 

 15 epo itai tai ye 
https://www.youtube.com/watch?v=BJI9Ge5dzhs 

 San Juan de Gaztelugatxe 
https://www.youtube.com/watch?v=UYT76vb6-T4 
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A AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 

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

IKASLEA 

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

TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta 

higiene-ohiturak 

Jarduera 
fisikoa 
egiteko 

arropa eta 
oinetako 
egokiak 

erabiltzen 
ditut 

Nire gaitasun motorra 
hobetzen ari naiz 

Jardueretan, gustura 
hartzen dut parte eta 
jarrera positiboa dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Hausnartzeko denboran, 
taldean era positiboan 
eragiten dut eta kritika 

eraikitzaileak egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

1. Saioa O O O O O O 
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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B AUTOEBALUAZIO-ORRIA (4. eranskina) 

Esaldi bat aukeratu behar duzu eta dagokion laukitxoa margotu, edo laukitxoan X ipini. 

 

 

 

 

 

 

IZENA JAKINTSU-ROLA IKASLE-ROLA 

 

Nire izena 
Ekintza motorra 

ongi azaldu dut 

Ekintza motorra 

ongi azaltzea 

zaila egin zait 

Ez dut ekintza 

motorra ongi 

azaldu 

Jarduera 

guztietan asko 

saiatu naiz  

Jarduera 

batzuetan 

bakarrik saiatu 

naiz 

Orokorrean gutxi 

saiatu naiz 
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 A KOEBALUAZIO-ORRIA (5. eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

A KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

ONGI HOLA-HOLA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Taldearen helburua lortzeko, laguntza ematen 
eta elkarlanean aritzen badaki. 

   

Kideekin errespetuz hitz egiten du. 
   

Bere eta besteen ahalegina era positiboan 
balioesten du. 

 

   

Elkarlaneko jardueretan, bere zereginak 
onartzen ditu eta gustura hartzen du parte. 

   

Akrosport ekintza, dantza eta gorputz-perkusioa 
egiten badaki. 

   

Erritmo desberdinak jarraitzeko gai da. 
   

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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B KOEBALUAZIO-ORRIA (6. eranskina) 
 

Esaldi bat aukeratu eta dagokion laukitxoa margotu, edo laukitxoan X ipini. 
 
 

 

 

 

 

 

 

IZENAK JAKINTSU-ROLA IKASLE-ROLA 

 
Ebaluatutako 
ikaslearen izena: 
 
 

Ekintza 
motorra ongi 

azaldu du 

 
Ekintza motorra  

azaltzea 
kostatu zaio  

Ekintza 
motorra ez du 

ongi azaldu 

Jarduera 
guztietan 

aktiboki hartu 
du parte  

Jarduera 
batzuetan 

bakarrik saiatu 
da 

Orokorrean 
gutxi saiatu da 

 
Ebaluazioa egin 
duen ikaslearen 
izena: 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (7. eranskin)

 
LMH 6 

EBALUAZIOA 
201_/201_ 

Unitatearen 
izenburua: 
Aronsonen 

Puzzlea 
 J

a
k
in

ts
u
a
re

n
 r

o
le

a
n

, 
b
e
re

 

e
g
in

k
iz

u
n
a

 u
le

rt
u
 e

ta
 

o
n
d
o

 b
e
te

tz
e
n
 d

u
 

 
Ik

a
s
le

a
re

n
 r

o
le

a
n
, 

b
e
re

 

e
g
in

k
iz

u
n
a

 u
le

rt
u
 e

ta
 

o
n
d
o

 b
e
te

tz
e
n
 d

u
 

 
T

a
ld

e
a
re

n
 h

e
lb

u
ru

a
 

lo
rt

z
e
k
o
, 

la
g

u
n
tz

a
 e

m
a

te
n
 

e
ta

 e
lk

a
rl

e
a
n
 a

ri
tz

e
n
 

b
a
d
a
k
i 

K
id

e
e
k
in

 e
rr

e
s
p
e

tu
z
 h

it
z
 

e
g
it
e
n
 d

u
 

  
N

o
rb

e
ra

re
n
 e

ta
 b

e
s
te

e
n
 

a
h
a

le
g

in
a

 e
ra

 p
o
s
it
ib

o
a
n
 

b
a
lio

e
s
te

n
 d

u
 

 
K

id
e
e
k
in

 h
a
rr

e
m

a
n
 

o
n
u
ra

g
a
rr

ia
k
 d

it
u

 

 
E

lk
a
rl

a
n
e
k
o

 j
a
rd

u
e
re

ta
n
, 

b
e
re

 z
e
re

g
in

a
k
 o

n
a
rt

z
e
n
 

d
it
u

 e
ta

 g
u
s
tu

ra
 h

a
rt

z
e

n
 

d
u
 p

a
rt

e
 

 
H

a
u
s
n
a
rt

z
e
k
o
 d

e
n

b
o
ra

n
, 

ta
ld

e
a
n

 e
ra

 p
o
s
it
ib

o
a
n
 

e
ra

g
it
e
n
 d

u
 e

ta
 k

ri
ti
k
a
 

e
ra

ik
it
z
a

ile
a
 e

g
it
e
n
 d

u
 

 
A

k
ro

s
p
o
rt

 e
k
in

tz
a
, 

d
a
n
tz

a
 

e
ta

 g
o
rp

u
tz

-p
e
rk

u
s
io

a
 

e
g
it
e
n
 b

a
d

a
k
i 

  

E
rr

it
m

o
 d

e
s
b

e
rd

in
a
k
 

ja
rr

a
it
z
e
k
o

 g
a

i 
d

a
 

 
J
e
n
d
a
u
rr

e
a
n
 a

ri
tz

e
k
o
 

a
d
o
re

a
 b

a
d
u

 

J
a
rd

u
e
ra

 f
is

ik
o
a
 e

g
it
e
k
o
 

a
rr

o
p
a
 e

ta
 o

in
e
ta

k
o
 

e
g
o
k
ia

k
 e

ra
b

ilz
e

n
 d

it
u

 

 

J
a
rd

u
e
ra

 f
is

ik
o
a
 e

g
it
e

a
n
, 

o
s
a
s
u
n
a
 e

ta
 h

ig
ie

n
e
a

 

z
a
in

tz
e
n

 d
it
u

 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                
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LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (8. eranskina) 

 
 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  

ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola eta Colpbola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

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

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 

6 

 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


