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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua 
 

GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

Maila LMH1 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 adierazpen- eta arte-ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 
seigarrena sailkapenean. Ikasleek gorputza berez (naturaltasunez) edo berariaz erabiliko dute, 
zentzu estetikoa emanez, bai komunikatzeko, bai emozioak, sentimenduak eta mezuak adierazteko. 
 
Unitate didaktikoaren helburua istorio bat kontatzea da. Horretarako Biodantza erabiliko da 
bizipenak eta emozioak adierazteko tresna aberatsa delako. Ikasleek nork bere eta besteen 
mugimenduarekiko errespetua, ez da egongo epaiketarik, ez “ondo edo gaizki” landuko dute. 
Ikusten den mugimendua, pausua edo sekuentzia norbaitentzat esanguratsua bada, bereganatu eta 
kopia dezake. 
 
Lantzen diren jarduerek adierazpen- eta arte-ekintzetarako gaitasuna garatzen laguntzen dute. 
Egingo diren jarduerak hizkuntza, mugimendu eta keinu bidezko komunikaziorako gaitasuna 
garatzen dute —batez ere besteekin komunikatzeko, emozioak eta gogo-aldarteak adierazteko eta 
nor bere buruarekin gustura sentitzeko gaitasuna—. Horretaz gain, praktika horietan maiz aritzeak 
gozamena eta segurtasuna emango die ikasleei, beren sormena eta irudimenaren garapena 
erraztuz; ekintza aproposak dira ikasle guztien parte-hartzea bultzatzeko, adina eta generoa 
kontuan hartu gabe. 
 
Gorputz-adierazpenak ikasleei ideiak, emozioak eta sentimenduak adierazteko estrategiak 
eskaintzen dizkie, besteekin komunikazioa errazteko eta, aldi berean, barneko korapiloak 
askatzeko. Ikaskideen aurrean gauzatu beharreko antzezpenei esker, lotsa gaindituko dute eta 
jendaurrean aritzeko beldurra uxatzea lortuko dute. Horren guztiaren ondorioz, etorkizunean 
gorputz-adierazpena eta kultura artistikoa errazago ulertu, balioetsi eta kritikatuko duten ikasleak 
izango dira. 
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Problema-egoera 

Testuingurua  

Haur Hezkuntzako zein Lehen Hezkuntzako lehen mailako ikasleek oraindik sormen handiko 
pertsonak dira eta naturaltasunez adierazten dute. Eskolarizazioa aurrera doala, lotsak agertzen 
dira eta baita ere gehiago kostatzen zaie emozioak/sentimenduak kudeatzea edo adieraztea. 
Bost/sei urteko ikasleak animaliengandik oso hurbil/konektatuta sentitzen dira eta horrek errazten du 
emozioen lanketa eta gorputz adierazpen lana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arazoa 

Gai izango ginateke ipuin bati, animaliak protagonistak direla, mugimendua eta emozioa jartzeko? 

Xedea 

Gorputz-mugimenduaren aukerak naturaltasunez sentitzea, esperimentatzea eta ezagutzea, istorio 
bat, emozioa, pertsonaiak eta gertaerak adierazteko edo interpretazioa emateko. 

Helburua 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Ipuin bati bizia ematea, interpretazioa ematea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 
 
Ebaluazio-irizpideak 

(Heziberri) 
Lorpen-adierazleak 

 
Ebaluazio-tresnak 

Biodantzaren bidez, 

gorputz-

mugimenduaren 

aukerak sentitzea, 

esperimentatzea eta 

ezagutzea, honako 

hauek zentzua emanda 

interpretatzeko: 

emozioa, pertsonaia, 

istorio sinplea, gertaera 

edo ideiak. 

 

 

 

 

 

7. Taldean 
konposizioak 
eraikitzea, 
ikaskideekin 
interakzioan, 
gorputzaren 
adierazpen-bitartekoak 
erabiliz, estimulu 
musikalak, plastikoak 
edo hitzezkoak 
abiapuntu hartuta. 

Keinu arruntak 

exageratu egiten ditu. 

 
Mugimendu sinpletan 

energia eta askotariko 

indarra jartzen du 

//Mugimendu sinpleak 

energia eta indar 

ezberdinarekin 

erabiltzen ditu 

(Jarraitua, arina, 

azkarra, geldoa, 

samurra, bortitza...). 

 
Norabide eta ibilbide 

ugari erabiltzen ditu 

espazioan eta 

desplazamenduetan. 

Inprobizazio-

jardueretan bere 

mugimendua eta 

gorputz-adierazpena 

hainbat musika-

estilotara egokitzen 

ditu. 

Gorputz atalak 

erabiliz emozioak, 

pertsonaiak, ideak 

sortzen eta antzezten 

ditu. 

 

Bere mugimendua 
besteen 
mugimenduarekin 
koordinatzeko eta 
bateratzeko gai da 
(hainbat 
desplazamendu mota: 
atzetik, jarraitu, ondoan 
joan, aldi berean...). 

Lorpenen 
jarraipen-orria 

 
 
 
 

 
Autoebaluazio

-orria 
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Jarduera fisiko guztiak 
egitean, nork bere 
buruarekin eta 
besteekin jarrera 
arduratsua izateko 
prest agertzea. 

4. Jarrera aktiboak 

izatea, egoera 

fisikoa oro har 

hobetzeko. 

Jarduerak egitean, 

kontuan hartzea 

norberaren 

gorputzaren eta 

mugimendu- 

gaitasunaren 
aukerak eta mugak. 

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

Jardueretan lotsa, 

beldurra eta ziur-

gabetasunak 

gainditzen saiatzen 

da. 

 

Era askotako 

egoerak 

naturaltasunez 

antzezten ditu. 

 

Jardueretan gustura 

aritzen da eta 

sortzeko iniziatiba 

du. 

 

Besteen jarduna 

errespetatzen du. 

 

 

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- bai 

ohiturak zaintzeko 

interesa izatea, eta 

drogen kontsumoa 

eta portaera- 

mendetasunak sor 
ditzaketen 
jokabideak 
saihestea. 

Jarduera fisikoa egiteko 

arropa eta oinetako 

egokiak erabiltzen ditu. 

 

Jarduera fisikoa 

egitean, osasuna eta 

higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Gorputza eta haren mugimenduaren bizipena: biodantza 
 Abestietan edota musikan oinarritutako mimika-jolasa eta jolas dramatikoa  
 Emozioen bizipena 
 Denboraren pertzepzioa: mugimenduen abiadura eta hainbat erritmo  
 Erritmo-sekuentziak sortzea eta errepikatzea  
 Bi espazio motaren pertzepzioa: espazio zehatza, objektuak betetzen duena eta espazio 

abstraktua, norberaren gorputzak betetzen duena eta besteekin batera betetzen dena 
(soziala)  

 Jarduera sortzaileak: jauziak, mugimenduaren bizitasuna, erritmo aldaketa, oreka jolasak, 
erronkak, arintasuna… 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa  
 Errespetua (nork bere buruari, lagunei, irakasleei eta materialari)  
 Osasun- eta higiene-ohiturak  
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  Irizpide metodologikoak 

Dominioaren ardatz metodologikoak bi zutabe nagusi izango ditu: komunikazioa eta adierazpena. 
 
Unitate didaktiko honetan adierazpen- eta arte-ekintzen dominioaren ikaskuntzak lantzeko, ikasleek 
biodantzaren bidez gorputza berez edo berariaz erabiliko dute.  
 
Biodantzak ikasleei aukera emango die (eman nahi die) gorputzaren kontzientzia izateko eta 
gorputzen komunikazio- eta adierazpen-gaitasuna ezagutzeko, garatzeko eta onartzeko.  
Horretarako, gune batzuk sortuko dira ikasleek libreki beren mugimenduaz eta inguruaz 
hausnartzeko eta zer pentsatzen duten azaltzeko; beren kideek arreta handiz entzungo dituzte. 
Ez da egongo koreografia zehatzik, ikasle bakoitzak bere mugimendua esploratuko du bere 
izatearen sentimendutik eta bere munduko harremanetik. 
Ikasleen arteko harreman era ezberdinak agertuko dira, bizipena xedea izanda eta ikaslea bere 
berdinek behatuta, entzunda, laztanduta, errespetatua, baloratua eta zaindua izanda. Horrela, 
norberak mugimendutik bere gogoeta eta ahotsa ipini ahal izango du jolasak, erritmo-sekuentziak, 
esaldi koreografikoak, mezuak… Sormena, konfiantza eta autoestimuarekin konektaturik. 
 
UD honen saioak lau ataletan banatuko dira: harrera (1.eranskina), ibilaldiak, bizipenak eta 
saioaren itxiera (Hausnartzeko tartea).  
Harrera: Saio guztiak bi ekintzarekin hasiko dira: mood meter eta arnasketa. Horretarako 5 min 
erabiliko da. Mood meterri esker jakingo da zer nolako energia emozionala dakarren taldeak egun 
horretan, eta ikasle bakoitzak aukera edukiko du bere energia mailaz jabetzen hasteko. 
Arnasketaren bidez, saiatuko da taldea gimnasiora e(ra)kartzen eta zentratzen biodantza lana 
egiteko. 
 
Ibilaldiak: Nahiz eta ikasle txikiek ez duten arrazoi baten beharra korrika egiteko, ekintza hauen 
bitartez testuinguru bat eskainiko zaie ibiltzen hasteko, esnatzeko edo erantzun motor bat edo 
ahozko erantzun bat emateko. 
  
Bizipenak: Atal hau lau bloketan banatuko da. Saio bakoitzean bloke bat landuko da (lehenengo 
saioak) eta gero berriro lau multzo horiek landuko dira. Bosgarren saioan, aldiz, esaldi 
koreografikoen sorrera landuko da, hamargarrenean ipuin baten bizipenaren/antzezpenaren lana 
errazteko. Saio guztietan, animalia bat landuko da; lanketa hori egun horretan lantzen den emozio 
multzoarekin konektatuta egongo da. 
Multzoak hauek izango dira: lasaitasuna, konfiantza, dotorezia eta garaipena; sorpresa, harridura, 
zelatan egotea, ziurgabetasuna eta ezkutuan mugitzea; beldurra, ihesa, gorputzaren gogortasuna 
eta blokeoak; poztasuna eta enpatia. 
Azkeneko saioan ipuin bat lau zatitan aurkeztuko da; zati bakoitzak landutako bloke batekin 
konektatuta egongo da. Kontakizuna entzuten duten bitartean, geldi eta isilik egongo dira. Kontaketa 
bukatzean, saihestu egingo da ahozko komunikazioa. Ikasleek entzungo dute ipuin zati horri 
dagokion musika eta kontakizun zati hori dantzatuko/antzeztuko/bizi egingo dute. 
Norberak adieraziko du momentu horretan barrutik ateratzen zaiona, juzgurik egin gabe. 
 
Hausnartzeko tartea: Tarte honetan ikasle guztiak biribilean kokatuko dira eta galdera-erantzunen 
bidez adieraziko dituzte saio horretan bizi izan dituzten emozioak, ikasketak, sentipenak. Une 
honetan bizipenari hitza jarriko zaio. 
Momentu aproposa izango da ere, autoebaluazio orria egiteko. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak:% 45 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 55 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa, iniziatiba eta jarrera positiboa 
 

    Errespetua (norberari, lagunei, irakasleari, inguruneari eta materialari) 
 
Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Pentsamenduak, sentimenduak eta gertaerak adierazteko, biodantza erabiltzea.  

 Komunikatzeko, ahozko hizkuntza erabiltzea.  

 Biodantzarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea.  

 Jardueren praktikan azalpen sinpleak eta aginduak ematea zein jasotakoak ulertzea eta 
interpretatzea.  

 Lagunekin hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea.  

 Nork bere ideiak 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 

 Denboraren, espazioaren eta erritmoaren kontzeptuak aplikatzea.  

 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Biodantzaren baliabideak eta mugimenduak ezagutzea eta errespetatzea.  

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea.  

 Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 
 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

 Sentimenduak eta emozioak adierazteko moduak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea.  

 Taldean rol bakoitzari dagozkion funtzioak eta betebeharrak adostea.  

 Inhibizioa eta lotsa gainditzeko estrategiak erabiltzea.  

 Jolasen eta jardueren arauak errespetatzea eta betetzea.  

 Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea.  

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

 Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea.  

 Elkarlana ulertzea eta era positiboan balioestea.  

 Emozioak azaleratzea.  

 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.  
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6. Arterako konpetentzia 

 Dantza eta gorputz-adierazpena kulturatzat hartzea.  

 Biodantzaren bidez ideiak edo sentimenduak adieraztea.  

 Jarrera sortzailea izatea.  

 

 
7. Konpetentzia motorra 
 

 Egoera motorretan gorputzaren mugimendu-aukerez baliatzea.  

 Emozioak, sentimenduak eta iritziak adierazteko, gorputza erabiltzea.  

 Ekintza-egoeretara etengabe egokitzea.  

 Gorputz-adierazpena alderdi ludikotik lantzea.  

 Sortzaile- eta antzezle-rola bizitzea.  

 Norberaren garapen osasuntsu eta orekatuan, jarduera fisikoaren eta ohitura osasungarrien 
garrantziaz jabetzea.  
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 

 Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, emozioak eta 
pentsamenduak adieraztean, era autonomo, sortzaile eta eraginkorrean aritzea.  

 Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimendua ulertzea eta errespetatzea, eta 
gorputzarekin adierazteko autonomia izatea  

 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Gorputz-adierazpena erabiltzean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak 
ezagutzea, eta gorputzaren adierazpen-baliabideak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu 
analitikoa).  

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

 Gorputzaren bidez adierazteko eta komunikatzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea 
(pentsamendu sortzailea).  

 Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea.  

 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

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

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

 Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea.  

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea.  

 

4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

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

 Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea edo/eta 
onartzea.  

 Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak egitea.  

 Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea.  
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5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea.  

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

 Norberaren emozioak ezagutzea.  

 Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea.  

 Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz 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. Harrera. Zein da zure erritmoa? (ibilaldiak). 
Erorketak. Kopia eta fotokopia. Gidatua izan eta lehoiaren dantza. Hausnartzeko 
tartea. 

2. saioa 
Harrera. Piztu eta itzali (ibilaldiak). Hasi eta stop. Nor bila?. Hienaren dantza. 
Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Eskultorea, artelana eta behatzailea. Ezkutaketan. 
Danbatekoa. Elefantearen dantza. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Harrera. Non zaude? Zer zara? (ibilaldia). Urtu bikoteka. Tximinoaren dantza. 
Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Oihanetik badoaz animaliak. Kopiatu nazazu. Esaldi 
koreografiko sinpleak sortzen. Animalien dantza. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
Harrera. Piztu eta itzali, bakardadean ibili (ibilaldiak). Ezagun berri bat. Urruntze 
jolasa. Gorputz-bihurritzeak. Sugearen dantza. Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Puntu batetik lotuta. Dantza librea. Zebraren dantza. 
Aurpegiak laztantzen. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Izarra eta bola. Momentu beldurgarria. Sokatik tira egiten 
digute. Krokodiloaren dantza eta elefante izutuaren dantza. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Elkarrekin esertzen. Magnetismoa. Animalien dantza. Dantza 
librea. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Harrera. Ibilaldiak. Ipuinaren bizipena (lau zatiak). Hausnartzeko tartea + 
ebaluazioa. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Unitate didaktikoa aurkeztea. 

Dantzatzean edo mugitzean, nork bere buruarekin eta besteekin jarrera 

arduratsua izatea. 

Mugimendu sinpleetan energia eta indar ezberdina erabiltzea (Jarraitua, 

arina, elegantea, geldoa, samurra, ...). 

Konfiantza garatzea (norberarekiko, kideekiko eta espazioarekiko). 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena. Harrera Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta 
irakasleak unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. 
Azalduko du azkeneko saioan ipuin bati mugimendu-antzezpen 
eta dantza ipiniko diote. Argituko du baita ere, egunero saioaren 
hasiera harreraren bidez egingo dela eta saioan zehar bakar-  
bakarrik hitza jarriko dela momentu jakin batzuetan.  

Mood meter eta arnasketa: 

Lurrean jarrita dagoen koadrantean kokatu behar zarete zuen 
energiaren eta sentsazioaren arabera: kolore horian sentsazio 
atseginak eta indartsu sentitzen bazarete, dantzatzeko, salto 
egiteko eta mugitzeko indarra baldin baduzue. Kolore gorrian 
ere energia handia behar duzue, baina dituzuen indarrak 
gauzak apurtzeko izango dira, besteei errua botatzeko, 
oihukatzeko, jotzeko… Kolore urdinean kokatu ahal zarete 
jolasteko indarrik ez duzuenok, zeozer faltan sumatzen 
duzuenok; sarri, bakarrik egotea nahiago duzue, lagunek ere 
ezin zaituztete baretu, triste edo apal sentitzen zaretenean. 
Kolore berdean sakon eta geldo hartuko duzue arnasa, gauza 
asko eta korrika egiteko indarrik ez baduzue ere, gustura eta 
lasai sentitzen zarete, zoriontsu. 

Mood meter egin ostean, biribilean arnasketa gidatua egingo 
dute. 

Saio honetan lasaitasuna, konfiantza, dotorezia eta garaipena 
landuko dituztela azalduko da. 
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2. jarduera Zein da nire erritmoa? (Ibilaldiak) Denbora 8 min 

Ikasleek eta irakasleak biribilean jarrita (eskutik lotuta), arnasten 

eta desplazamendurik egin gabe, lekuan, pausu erritmikoak 

egingo dituzte. Bost erritmo mota azalduko dira, bosgarrena ez 

bada lantzen ere. Komenigarria da, ikasle bakoitzak libreki 

mugitzen hasi baino lehen, bertan biribilean lau erritmo horiek 

praktikatzea. 

Zaila bada ere, ez dute hitz egingo ariketa garatzen den 

bitartean. 

Behin ariketa ulertuta, gimnasioan edo dantza-zelaian hara eta 

hona ibiliko dira, espazioaren zabalera, mugak eta horren 

ezaugarriak ezagutzeko. 

Ibilaldian ez dute beste lagunekiko kontaktu fisikorik izango; ez 

dute elkar ukituko. 

Bost (lau) erritmo mota erabiliko dira; bakoitzari zenbaki bat 

emango zaio. 

1.- Geldo-geldo, ahalik eta astiroen. 

2.-Poliki-poliki ibili, behar beste denbora emanda inguruko 

zehaztasun guztiak harrapatzeko. 

3.- Erritmo bizia. 

4.- Presa handiz. 

5.- Korrika. 

Irakasleak esango du zenbaki bat, eta erritmo horretara egokitu 

beharko da ibilaldia. Kontuz! saihestu behar da biribilean ibiltzea 

denbora osoan. Noranzko aldaketa eta era askotako 

desplazamenduak ere erabili izango dituzte. 

Ariketa honek ez du behar musikarik.  

Ariketa honek eskaintzen du aukera norberaren bizitzeko 
erritmoaz hausnartzeko. 
Zein da gehien gustatu zaizun erritmoa? 
Zein da gutxien gustatu zaizun erritmoa? 
Zer erritmo eramaten duzu zure bizitzan? Eskolara etortzean? 
Jolasean? Eskolako ariketak egitean? 
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3. jarduera Erorketa Denbora 10 min 

Jarduera honetan konfiantzarekin jolastuko dira, binaka jarrita 
eta aurrez aurre. Rol bi egongo dira: bat euskarria izango da eta 
beste rolaren lana oreka/desoreka izango da. 

Euskarria denak bere bikotearen sorbaldetan edo pektoraletan 
jarriko ditu eskuak. Besteak, gorputza tente edukita (baina 
gogortasunik gabe), utziko du apur bat jausten bere gorputza 
euskarriak jaso dezan. Eta euskarriak orekatuko du berriro bere 
bikotearen gorputza. Horrela jolastuko dira esperimentatzen 
gorputz-pisuarekin, konfiantzarekin eta gorputz-tentsioarekin.  

Gero, rol aldaketa. 

Oso garrantzitsua da onartzea bakoitzaren konfiantza edo 
beldurra, eta ez derrigortzea inor gehiago botatzen/jausten ezta 
urrunetik euskarrien lana egiten ere. 

Dena ondo badoa, euskarriak eskuak bizkarrean ipiniko ditu. 

 

4. jarduera Kopia eta fotokopia Denbora 10 min 

Bikoteka, bata bestearen aurrez aurre eta begietara begira 

denbora osoan. Musikari jarraituz, batek mugimendu lasaiak 

proposatuko ditu, momentu horretan musikak eskatzen edo 

adierazten dionari jarraituz; besteak kopiatu beharko ditu 

mugimenduak begirada aldatu gabe. 

Rol aldaketa. 

 

Musika: O gato e o  canario - Pixinguinha            
https://youtu.be/li0Nnn-gBWo 

 

Beste musika batekin eta begiradaren konexioa mantenduz, 
katua imitatuko dute. Hau da, bikotekide batek proposatzen du 
mugimendua eta besteak imitatu egingo du. Ez ahaztu rola 
aldatzen. 

Musika: Shape of my heart – Sting https://youtu.be/QK-
Z1K67uaA 
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5. jarduera Gidatua izan eta lehoiaren dantza Denbora 12 min 

Bikoteka. Pertsona batek begiak Itxita edukiko ditu eta bestea 

gidari bihurtuko da. Bizkarretik helduta edo beste gorputz-adar 

batetik helduta, gidariak bere bikotea espazioan zehar ibiltzera 

edo mugitzera (dantzatzera) gonbidatuko du. Beti ere, musikari 

jarraituz. Gidariak momentu batean lekuan gelditu nahi badu, 

bikoteak sorbaldetatik sendo helduko dio eta gelditzean, beti 

kontaktua mantenduz, lekuan mugituko du gorputza. Berriro 

martxan jartzeko, sorbaldetatik sendo heldu eta gidatzen hasiko 

da gidaria. Ikusten duena, gidari izateaz gain, zaintzaile ere 

izango da, momentu oro bere ardurapean egongo baita bikotea. 

Rol aldaketa. 

Musika: My bonnie lies over the ocean – The kings of Dixieland. 

https://youtu.be/hs8FxyHG8cY 

Cheek to cheek – Ella Fitzgerald and Louis Amstrong. 

https://youtu.be/gdS5uRgu_TA 

 

Gidatua izan jarduera bukatzen denean ikasle guztiak biribilean 

batuko dira eta irakasleak animalia bat aipatuko du: lehoia. 

Guztien artean aipatuko dute animalia horren ezaugarriak; 

fisikoak, mugitzeko ezaugarriak, zer jaten duen, non bizi den, 

izaera, ibilera... 

Orduan, esango zaie dantza-zelaitik sakabanatzeko, begiak 

ixteko, eta, musika entzuten dutenean, musikak eta lehoia 

hitzak sentiarazten dieten arabera dantzatu, antzeztu edo 

mugituko dira. 

Proposatzen den musika laburra denez birritan ipini daiteke, 

denbora eskasa geratu bada ariketa hori egiteko. 

Musika: el carnaval de los animales, león - Saint Saëns. 

https://youtu.be/7WJg_vY0NeY 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Gustukoa izan duzue 2. erritmoa?“ 

“Zailtasunak izan dituzue beste baten mugimendua jarraitzeko?” 

Zer edo zelan sentitu zarete beste baten eskuetan egotean? 
Zainduta/babestuta sentitu zarete?” 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Hainbat gorputz-mugimendu aukerak sentitzea eta esperimentatzea. 

Ideia hauek adierazten trebatzea: sorpresa, harridura, zelatan egotea, ziurgabetasuna 
eta ezkutuan mugitzea, adierazpena eta sormena lantzea. 

 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera  Denbora 5 min 

Mood meterren bidez, taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Saio honetan, azalduko da sorpresa, harridura, zelatan egotea, 
ziurgabetasuna eta ezkutuan mugitzea landuko dutela. 

     

 

2. jarduera Piztu eta itzali (Ibilaldiak) Denbora 8-10 min' 

Ikasleak zein irakaslea biribilean eta eskutik helduta bueltaka 

edota biribil barrura eta kanpora ibiliko dira. Irakasleak eginiko 

keinuarekin askatu egingo dira eta lurrera jausiko dira ikasleei 

pentsaraziko diegu etengailua sakatzean guztiak itzalita geratuko 

direla. Irakaslearen keinuarekin berriro piztuko dira eta martxan 

jarriko dira. 

Argi geratu behar da erorketan lurrera joango direla baina, beti 

inori minik egin gabe eta nork bere buruari minik egin gabe. 

Guztiek ekintza ulertu dutenean, gimnasiotik edo dantza-zelaitik 

ibiliko dira 2. erritmoan. Aurreko egunean bezala, ez dute elkar 

ukituko eta norabidea aldatu beharko dute. Inor lagunen atzetik 

badoa, irakasleak azpimarratu beharko du bakoitzak egin 

beharko duela (sortu) bere ibilbidea eta ahal den heinean ez dute 

elkarri hitz egingo.  
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Itzaltzeko edo pizteko seinalea txistua izango da. Txistu bat 

entzuten dutenean, guztiak Itzaliko dira eta urtuko balira bezala 

lurrera eroriko dira. Bertan geratuko dira bi txistu jarraian entzun 

arte, berriro pizteko. 

Hurrengo jarraibiderako, musika jarriko da eta ibilera bideratuko 

da; hau da, bularra zabalik, burua goraka, begirada handiki eta 

pausu sendoekin. Oraingoan ere, txistua entzutean itzali egingo 

dira nahiz eta musikak martxan jarraitu, lurrean geratuko dira bi 

txistu entzun arte. 

Musika: Toccata and fugue in D minor- Vanessa Mae. 

https://youtu.be/oStyUDnZ7Cc 

 

 

3. jarduera Hasi eta stop Denbora  10 min 

Azkeneko ibilera-eredua mugitzeko eredua izango da, bularra 

zabalik, burua goraka, handikien begirada eta pausu sendoekin. 

Laukoteak edo boskoteak osatuko dituzte. Azpitaldea konektatuta 

eta sinkronizatuta egon beharko da. Azpitaldeko kide bakoitzak 

aukeratuko du nondik eta zelan mugitu, baina bere kideak begi-

bistan eduki beharko ditu denbora osoan.  

Musika entzuten hasten direnean, mugitzen, dantzatzen edo 

lekualdatzen hasiko dira bakar-bakarrik azpitaldeko norbait 

mugitzen hasten denean. Baita ere, taldekideren bat gelditzen 

denean, kide guztiak gelditzen hasiko dira, eta guztiak geldi egon 

arte inor ezingo da mugitzen hasi.  

 

Musika: Bolero – Maurice Ravel. https://youtu.be/DYJPw0n4IDE 

Capricho Árabe – Francisco Tárrega. https://youtu.be/y_goHl-

GuNk?list=RDoDvtJlmIJgc 

Banda sonora El Señor de los Anillos. 

https://youtu.be/0NoevtVvmIE?list=RDoDvtJlmIJgc 

BSO Enemigo a las puertas- 01 The River Crossing to Stalingrad. 

https://youtu.be/4eTc7Cn8GGg 
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4. jarduera Nor bila? Denbora 15 min 

Musikak jotzen duen bitartean, ikasle guztiak dantza-zelaitan 
sakabanatuta egongo dira musikaren erritmora mugitzen. Ezin 
izango dute elkar ukitu. Musika gelditzen denean, haiek ere 
geldituko dira zelatan posizio batean eta gelako kide bat aukeratu 
beharko dute begiradarekin. Bakoitzak bost zenbakira arte 
zenbatuko du bere kolkorako eta gero isilka-misilka saiatuko da 
lauzpabost pausuekin bere helburuaren ondoan jartzen 
(aukeratutako ikaslea). Bertan geratuko da musika berriro 
martxan jarri arte. Lortu badu aukeratu duen ikaslearen ondoan 
jartzen 3 segundoko besarkada bat emango dio eta gero berriro 
dantzatzen edo mugitzen hasiko da; hurbiltzerik lortzen ez badu, 
musikaren erritmora mugitzen hasiko da abestia berriro gelditu 
arte. 

Azpimarratu beharko zaie besarkadak ez direla izan behar oso 
gogorrak, ez duela balio denbora osoan ikasle bera aukeratzea 
eta taldekide guztiak hurbil egotea ez dela komeni. Ez du inporta 
aukeratutako kidea ez besarkatzeak, garrantzi gehien daukana 
da zelatan keinua egitea, ezkutuko mugimendua egitea eta 
begiradarekin helburua/harrapakina kontrolatzea. 

Irakasleak geldituko du musika, eta denbora nahikoa eman 
beharko du ikasleak zelatan eta harrapaketan jolasean aritzeko. 

 

 

Musika. Samba Lelé – Barbatuques. 
https://youtu.be/_Tz7KROhuAw 

Real in rio – Rio soundtrack 01. https://youtu.be/29UBLzLX_us 

 

 

 

5. jarduera Hienaren dantza Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, hitz egingo dute hiena animaliari buruz, non 
bizi den, zein den bere ibilera, bakarrik edo lagunekin ibiltzen 
den, zer jaten duen eta ezaugarri batzuk aipatu eta gero 
imitatuko dituzte: hienaren hotsa (irribarrea), hortzak erakustea, 
soinu karrankaria eta gorputzaren goiko partea mugitzen duena. 
Zaila egiten bazaie, el rey león filma aipa daitela hobeto 
irudikatzeko. 

 
Hienaren ezaugarria ondo ulertuta geratzen denean, musika 
jarriko da eta tarteka hienaren soinua txertatuko da. 
Dantza librea egingo dute hienaren soinua entzun arte, hiena 
imitatuko dute eta. 

 
Musika: Der Ewige Kreis – The lion king 
soundtrack.https://youtu.be/-2I2U7hRq6w?list=PLfLLq5Zw-
rTSvjrBCgxy2E-pnngey-58x 
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6.jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Sorpresa hartu duzue besarkada jasotzean?” 

“Eroso sentitu zarete zelatan egotean?” 

“Eroso egon zarete harrapakina izan zaretenean?” 

“Zer edo zelan sentitu zarete isil-misilka/ezkutuan ibiltzean? Zer 
keinu edo gorputz jarrera erabili duzue?”. 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Hainbat emozio (beldurra), pertsonaia edo/eta egoerak (ihesa) esperimentatzea eta 

horiek interpretatzea. 

2. erritmoan ibilbide desberdinak egitea eta ibilera mota desberdinak 
esperimentatzea. 

Dantza librea lantzea. 

Gorputzaren gogortasuna eta gorputz-blokeoekin jolastea eta horiek identifikatzea.  

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera  Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Saio honetan beldurra, ihesa, uxaldi, gorputzaren gogortasuna 
eta blokeoak landuko dutela azalduko da. 

 

2. jarduera Ibilaldiak Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, 2. erritmoan mugitzen, irakasleak gidatuko du 
mugimendua, eskuinera, ezkerrera, biribil barrura, kanpora... 
Irakasleak izen bat esango du eta ikasleak estatua bat bezala 
geratuko dira izen horrek adierazten dien emozio, sentimendu 
edo keinua egiten. 4 segundo pasatuta irakasleak seinale bat 
egingo du eta mugimenduan hasiko dira berriro. Proposatzen 
diren hitz edo kontzeptu batzuk: lehoia, kobra sugea, tarantula, 
krokodiloa, txibirita, zaldia, tigrea, eguzkia, tximinoa... 

Hasiera hau emateko West End Blues -Louis Armstrong    
https://youtu.be/W232OsTAMo8 aproposa da. 

 

Hurrengo jarraibidean ibilera motak landuko dira. Irakasleak 

jarraituko du ibileraren proposamenak ematen. Guztiak ilaran 

egonda, dantza-zelaiaren diagonalean mugituko dira, 
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lehenengoak proposatuko du keinu bat ibilera mota bat 

adierazteko eta atzetik guztiek imitatuko dute lehenengoaren 

proposamena. Behin diagonala bukatuta, lehenengo hori azkena 

izatera pasatuko da.  

Dantzatzeko edo gorputz-adierazpenerako zelaiaren neurriaren 
arabera, ibileraren lana egingo da diagonaletan, eta hurrengo 
diagonalera joateko bidean, mugimendua librea izango da. Beti 
ere musikaren erritmoa jarraitzen. 

Ibilera bakoitzak txanda bat baino gehiago beteko ditu (lau edo, 
taldearen arabera). Lehenengo, ikasle bakoitzak sortuko du 
musikak eta aipatutako ibilerak barruan adierazten dioten keinua. 
Onena izango litzateke keinu (mugimen aukera) ezberdin bat 
sortzea, baina lehenengo egunetan zaila izan daiteke besteen 
aurrean proposamen berri bat garatzea. Ez da epaituko, 
debekatuko, gaitzetsiko edo aldatuko egindako mugimenduaren 
proposamena.  

 

Ibileraren proposamenak: 

 Lokatz artean aritzeko ibilera 

 Herren ibilera 

 Ipotx ibilera 

 Erraldoien antzeko ibilera 

 Errobot ibilera 

 Zaharren ibilkera 

Musika:  “The Vacancy”, Symfony. 

https://youtu.be/Bz2nWOr2F-Q 

 

3. jarduera Eskultorea, arte lana (eskultura) eta behatzailea Denbora 15 min 

Ahal den heinean, hirukoteak osatuko dira. Bakoitzak rol bat 

edukiko du: eskultorea, arte lana edo behatzailea. 

Eskultoreak begiak itxita edukiko ditu ekintza honetan: zaila 

egiten bazaie, begietan mozorro bat edo zapi bat jarri ahal zaie. 

Behatzaileak eskultura bat egingo du, hau da, eskultura rola 

osatzen duen kidea posizio batean kokatuko du, eta horrela 

mantenduko da jarduera bukatu arte. 

Eskultura eginda dagoenean, behatzailea eskultorearengana 

joango da eta eskulturaren ondoan kokatuko du eskultorea. 

Eskultoreak begiak itxita mantenduko ditu eta eskuekin ukituko 

du eskultura. Ukimen bidez igarri behar du eskulturaren posizioa, 

eta eskultoreak berak hartu beharko du posizioa (begiak zabaldu 

barik). Eskultoreak abisatuko dio behatzaileari eskulturaren kopia 
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eginda dagoela. 

Behatzaileak eskultura biei behatuko die eta ezberdintasunak 

topatzean, eskultoreari aipatuko dizkio. Eskultoreak ukimenen 

bidez zuzenduko ditu akatsak. Esaterako, behatzaileak esan ahal 

dio “buruaren jarrera ez da zuzena”, “hankak txarto kokatuta 

daude”... 

Bukatzen denean, rol aldaketa. 

Ikusten bada behatzaileari oso zaila egiten zaiola ikusten dituen 

akatsak azaltzea, baimendu ahal zaio berak zuzentzea, baina 

hobesten da ahozko azalpenak ematea. 

Ariketa honetarako ez da beharrezkoa musika jartzea. 

4. jarduera Ezkutaketan Denbora 10 min 

Ikasle guztiak musikarekin batera mugituko dira, irakasleak hitz 

bat (kontuz, arriskua, badator...) esango du edo txistua joko du 

eta momentu horretan lekuan ezkutatze-keinua egingo dute; 

ikasleek askatasuna edukiko dute keinu hori egiteko, batzuek 

eskuekin estaliko dute aurpegia, beste batzuk makurtu ... 

Irakasleak adostutako hitza (joan da, ez dago arriskurik, berriro 

dantzan...) esaten duenean edo txistua birritan jotzen duenean 

berriro musikarekin dantzan hasiko dira. 

Minutu batzuetan ezkutatze-keinua landu eta gero, kode berdina 

erabilita, geldi geratu beharrean, musikaren erritmoan joango dira 

batzen eta mugitzen urak iturritik egiten duen mugimenduarekin, 

azelerazio zentripetua antzezten. Gero, mugimendu horri 

gehituko zaio ezkutatzearen gorputz-jarrera. Bi txistu edo hitz 

adostu hori (joan da, ez dago arriskurik, berriro dantzan...) 

entzutean, guztiak sakabanatuko dira eta musikaren erritmoan 

dantzatuko dute. 

Musika: Le sacre du printemps (the sacrifice) part 2, 7. minututik 

aurrera. https://youtu.be/kVP4JjedONw. 
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5. Jarduera Danbatekoa/uxaldia Denbora 5 min 

Dantza-zelaitik sakabanatuko dira uztai batzuk, partaideek 

musikarekin batera dantza egin edo bestela, zelaitik zehar 

mugituko dira, bakoitzak nahi duen momentuan uztai baten 

barruan sartuko da. Bertan ezkutatze-keinua edo -jarrera hartuko 

du segundo batzuetan, eta nahi duenean, ihes egin izan balu 

bezala irtengo da uztaitik, pausu batzuk eman eta gero ere 

musikarekin bat egingo du berriro eta dantzan hasiko da edo 

libreki espaziotik mugituko da. 

Aurrerago, ariketa honekin jolastu ahal da. Irakasleak zenbaki bat 

(bat, bi, hiru, lau) esaten duenean, zenbaki horrek adierazitako 

beste horrenbeste ume sartuko dira uztaietan eta ezkutatze-

jarrera hartuko dute uztai barruan. Hitz egin barik, uztai barruan 

dauden ikasleak koordinatu egingo dira uztaitik ihes egiteko. 

 

Musika: Music for Strings, Percussion and Celesta / Boulez - 

Bartók Berliner Philharmoniker  https://youtu.be/YB_PTA4dGws 

 

6. jarduera Elefantearen dantza Denbora 5 min 

Guztiak biribilean, irakasleak animalia bat aipatuko du: elefantea. 

Guztien artean aipatuko dute animalia horren ezaugarriak; 

fisikoak, mugitzeko ezaugarriak, zer jaten duen, non bizi den, 

izaera, ibilera, zelan jaten edo edaten duen... 

Orduan, esango zaie dantza-zelaian sakabanatzeko, begiak 

ixteko eta musika entzuten dutenean, dantzatu, antzeztu edo 

mugi, musikak eta elefante hitzak sentiarazten dietenaren 

arabera. 

Proposatzeko musika laburra denez, birritan ipini ahal da, 

denbora eskasa geratu bada ariketa hori egiteko. 

 
Musika: el carnaval de los animales, elefante – Saint Saëns. 
https://youtu.be/5mUEjUiFI98 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Zelan egon da zuen gorputza esperientzia beldurgarrietan edo 
ihesean? Erlaxatuta edo gogortuta? Arnasketa arina edo lasaia? 
Mugimendu leunak edo zakarrak/gogorrak?“ 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Inprobizazio-jardueretan bere mugimendua eta gorputz-adierazpena emozioari 
(poztasuna) egokitzea. 

Zenbait rolen bizipenak esperimentatzea. 

Enpatia lantzea. 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Saio honetan poztasuna eta enpatia landuko ditutezla azalduko 
da. 

 

 

2. Jarduera Non zaude? Zer zara? (Ibilaldiak) Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, musikaren erritmoari jarraituz eta irakasleak 
proposatzen dituen mugimendu zabalei jarraituz dantzatuko dute. 
Eskuinerantz nahiz ezkerrerantz, biribil barrura nahiz biribila 
zabaltzen ibiliko dira. Momentu batzuetan biribila apur daiteke, 
kokalekuak aldatu edo mugimendu libreak egin. Beti irakaslearen 
seinalearekin mugituko dira.  

Tarte horretan poztasun-ibilkera eramango da: hankak 
tinkotasunez, taldekiei begiratzen, birak egiten, besoak 
zabaltzen... 

Interesgarria da ikasleei adieraztea garrantzi handia daukala 
norberaren gorputzaren indarra, kemena edo gogoa 
lekualdaketan, beti ere kontutan hartuta mugitzeko arintasuna eta 
erraztasuna. 

Musika: Larry Elgardt - Hooked on swing  
https://youtu.be/iyu4p0s4bzc 

 

 

 



HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA         GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                   30 
 

 

Hurrengo jarraipena izango da Non zaude? Zer zara? Hasieran 
musika barik. Horretarako, ikasleak libreki ibiliko dira dantza-
zelaitik edo gimnasiotik. Irakasleak esango du hitz bat eta haiek 
hitz horrek adierazten diena antzeztuko dute. Irakasleak berriro 
ibiltzeko seinalea ematean ibiltzen jarraituko dute.  

Aipa daitezen hitzak: mendia, zelaia, hondartza, judo, 
parapentea, elefantea, lehoia, snowboarda, elur-panpina… 

Aurrerago dantza egiten edo musikaren erritmoari jarraitzen 
lekualdatzeak egingo dituzte eta hitza entzutean erritmo horrekin 
antzeztuko dute. 

Aipa daitezen hitzak: Tximinoak jolasten, lehoi kumeak jolasten, 
hegaztiak hegan egiten, elefanteak ura edaten egarri egonda, 
zaldia libreki mugitzen... 

Musika: Andar com fé - Gilberto Gil  
https://youtu.be/cH65dRyJ_Ys 

Delirio de um povo - Arlindo Junior 
https://youtu.be/AhKPe2V2Hx4?list=PL9y0z7msP2cPQBNFDAuo
jWwKAeVNVCb8I 

 

 

3. Jarduera Urtu bikoteka Denbora 15 min 

Bikoteka kokatuko dira, eta bakoitzak rol bat garatuko du: urtu 
egiten dena eta tentetzen laguntzen duena. 

Biak aurrez aurre edo ondoan jarrita, bat urtu egingo da eta 
besteak zutitzen lagunduko du. Urtzen denak ez du utziko bere 
gorputza guztiz hilda, indarrik gabe eta laguntzailea dena 
saiatuko da laguntzen bere laguna guztiz urtu ez dadin, hau da, 
ez dadila guztiz lurrera heldu. 

Laguntzaileak sumatzen duenean bere kidea urtzen ari dela, 
berehala, saiatuko da laguntzen zutik berriro jartzen. Urtzen 
denak, aldiz, laguntza nabaritzen duenean, laguntzailearen 
mugimenduaren inertziari jarraitu beharko dio. 

Urtzen dena lurrera heltzen bada, laguntzaileak lurretik altxatzen 
lagunduko du. 

Arau bat zehaztuko da, urtzen denak samurtasunez urtuko da 
mina ez jasotzeko, eta laguntzaileak ere goxotasunez lagunduko 
du bere kidea zutik/tente jartzen mina egin barik. 

Hasieran lekuan bertan egingo da, pare bat bider tente jartzen 
lagundu eta gero, dantza-zelaian ibiliz garatuko dute jarduera 
hau. 

 

Minutu batzuetan landu eta gero, rol aldaketa egingo da. 
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Bikote guztiek jarraibideek ondo hartu badute ariketa honekin 
urrunago joan daiteke. Hasieran urtzearen rola hartu dutenek 
berriro rol berdina hartuko dute, zelaitik ibiltzen egongo dira eta 
nahi dutenean urtzen hasiko dira. Laguntzaileek laguntzen 
jarraituko dute, baina oraingoan edozein pertsona, hau da, ez 
dute izango bikote jakina, haien helburua izango da ahalik eta 
pertsona gutxien guztiz urtzea. Hori bai, aurrekoan bezala lurrera 
heltzen badira lurretik zutik jartzen lagunduko dute. Jarraibide 
hau zailagoa da, laguntzaileak oso adi egon behar baitira. 

 

Rol aldaketa. 

 

Taldeak aukera ematen badigu, jarraitu daiteke jarraibide 
horrekin. Oraingoan, guztiek bi rol garatuko dituzte. Nahi 
dutenean urtzearen rola hartuko dute edo laguntzailearen rola.  

Norbait lurreratzen bada guztiz, ezin izango da zutik jarri beste 
batek lagundu arte; beraz, norbaitek hartu beharko du momentu 
batzuetan laguntzailearen lana. 

Ondo garatzen bada, irakasleak aginduko du ez urtzea edozein 
lekutan, baizik eta beste lagunaren ondoan. Momentu horretan 
ezin izango dio lagundu beste lagun baten ondoan urtzen ari 
badira. Horrela talde osoak bukatuko du lurrean etzanda bola bat 
eginda. 

 

 

 

4. Jarduera Tximinoaren dantza Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, irakasleak aipatuko du animalia bat: tximinoa. 

Guztien artean aipatuko dute animalia horren ezaugarriak; 

fisikoak, mugitzeko ezaugarriak, zer jaten duen, non bizi den, 

izaera, ibilera, zelan jaten edo edaten duen... 

Orduan, esango zaie dantza-zelaian sakabanatzeko, begiak 

ixteko eta musika entzuten dutenean, dantzatu, antzeztu edo 

mugitzeko, musikak eta elefante hitzak sentiarazten dietenaren 

arabera. 

Proposatzen den musika ezaguna denez, ingelesez aukeratuko 
da. 

Musika: I wanna be like you – Junglebook 
https://youtu.be/15rUJuKCM90 

I wanna be like you, monkey song – Louis Prima  
https://youtu.be/VPGEqPXstew 
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5. Jarduera Dantza librea Denbora 10 min 

Orain arte landutakoa aipatuko da, gogoratuko da lau animalia 
landu direla: lehoia, elefantea, hiena eta tximinoa. Baita ere, 
zelatan egotea, beldurra, ihesa, poztasuna... Eta ikasitako 
horrekin guztiarekin eta haien gogotik irteten denarekin, dantza-
zelaitik dantza librea egingo dute. 

 

Musika: The monkey song - Smokey Joe & The Kid  
https://youtu.be/3H1KuWQ_Rys 

 
  

6. Jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Pozik egon zaretenean, zelakoa izan da zuen oinkada? Arina 
edo airekoa (saltoka)? Gogorra eta egonkor? Zuen mugimenduak 
zabala, nasaiak ala uzkurrak (trinkotze mugimenduak) izan dira?“ 

“Poztasuna adieraztean, zer altueratan mugitzen zarete? Zutik, 
makurtuta, lurretik hurbil edo lurretik gora/tente/altu?” 

“Eroso sentitu zarete poztasuna dantzatzen?” 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Interpretazio jardueretan lotsa, beldurra eta ziurgabetasuna gainditzen saiatzea. 

Inprobisazioaren bidez sormena lantzea. 

Binaka esaldi koreografiko edo koreografia sinpleak sortzea. 

 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

 

Saio honetan haien lehenengo esaldi koreografikoa sortuko 
dutela azalduko zaie. 

 

 

2. jarduera Ibilaldiak Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, 2. erritmoan mugitzen, irakasleak gidatuko du 
mugimenduak eskuinera, ezkerrera, biribil barrura, kanpora...  

Minutu pare bat (edo minututxo bat) pasa ondoren, guztiak ilaran 
jarriko dira. Dantza-zelaiaren diagonaletik mugituko dira, 
lehenengoak proposatuko du keinu bat/mugimendu bat 
(musikarekin bat egiten duena eta musikak berak ikasleari 
adierazten diona) eta atzetik guztiek imitatuko dute. Behin 
diagonala bukatuta, lehenengo hori azkena izatera pasako da.  

Dantzatzeko edo gorputz-adierazpenerako zelaiaren neurriaren 
arabera, ibileraren lana diagonalean egingo da eta hurrengo 
diagonalera joateko bidean mugimendu libre izango da. Beti ere 
musikaren erritmoa jarraitzen. 

Inork beste era batera mugitzeko proposamena eginez gero, ez 
zaio epaituko, debekatuko, gaitzetsiko edo aldatuko. 
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Musika: Tree song – René Aubry - 
https://youtu.be/CPzGfciRBqg?list=PLuWAxxxt1Z9Aig5p9Wtj_ufb
D1O8D92-J 

Charriots of Fire - Vangelis Melodias del Universo - 
https://youtu.be/8Bb5Oi2slJ0 

La grande Cascade- René Aubry- https://youtu.be/sMnaD-
owVR0?list=PLuWAxxxt1Z9Aig5p9Wtj_ufbD1O8D92-J 

 

3. jarduera Oihanetik bagoaz animaliak Denbora 3-5 min 

Ene Kantak “Animalien ibilkera” kantaren letra harturik esaldiz 
esaldi irakurri edo ozenki esango du irakasleak. 

Irakasleak esaldi bakoitzarekin dagokion mugimendua irakatsiko 
die. 

Mugimendu guztiak ikasita dituztenean kantarekin batera 
dantzatuko dute. 

Oihanetik badoaz animaliak 

Ibiltzearen mugimenduak, Animaliak hitzarekin atzaparkadak. 

 

Handiak ta txikiak, animaliak. 

Handiaren eta txikiaren keinua eskuekin. Animaliak hitzarekin 

 atzaparkadak 

 

Sugea arrastaka dabil. 

Sigi- saga egin eskuekin. 

 

Txantxangorria hegan doa. 

Besoak zabaldu eta hegan egitearen mugimendua adierazi. 

 

Barraskiloa motel doa. 

Mugimendu geldoak. 

 

Basurdea saltoka dabil. 

Saltoka ibili eskuak aurpegian edukita basurdearen 
letaginak irudikatzen; Atzamar potoloak masailezurrean 
eta atzamar txikitxoak gorantza. 

  

OIHANETIK BADOAZ ANIMALIAK HANDIAK TA TXIKIAK 
ANIMALIAK (BIS)  

SUGEA ARRASTAKA DABIL (hiru aldiz) 
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OIHANETIK BADOAZ ANIMALIAK HANDIAK TA TXIKIAK 
ANIMALIAK (BIS)  

 

TXANTXANGORRIA HEGAN DOA (hiru aldiz) 

OIHANETIK BADOAZ ANIMALIAK HANDIAK TA TXIKIAK 
ANIMALIAK (BIS)  

BARRASKILOA MOTEL DOA (hiru aldiz) 

 

OIHANETIK BADOAZ ANIMALIAK HANDIAK TA TXIKIAK 
ANIMALIAK (BIS)  

BASURDEA SALTOKA DABIL (hiru aldiz) 

OIHANETIK BADOAZ ANIMALIAK HANDIAK TA TXIKIAK 
ANIMALIAK (BIS) 

 

 

Musika: Animalien ibilkera- Ene Kantak 
https://youtu.be/P4byJ7qRy3E 

 

 

 

 

4. jarduera Kopiatu nazazu Denbora 10 min 

Talde handia lauko taldetan banatuko da. Laukote bakoitzak 
beste taldeak kontutan hartu barik garatuko du bere jarduera. 

Laukotearen posizioak gurutze bat irudikatuko du. Gurutze horren 
buruan dagoen ikasleak egiten dituen mugimenduak kideek 
kopiatuko dituzte. Taldeko burua denak beti aurrera begira 
dantzatuko du. Desplazamenduak aurrera, alboetara edo atzera 
badira ere, aurpegiak aurrera begiratuko du. Kapitainak aurpegia 
edo burua biratzen badu (90º, 180º edo 270º) taldeko posizioaren 
norabidea ere (gurutzearen posizioaren norabidea) aldatuko da 
eta, horrekin batera, taldeko burua, kapitaina edo taldean 
mugimenduak proposatuko dituen ikaslea. 

Jarduera ondo garatzen bada, irakasleak proposamenak egin 
ditzake, askotariko mugimenduak, altuera ezberdinetako 
mugimenduak, askotariko desplazamenduak (lurretik, zutik 
posiziotik, makurtuta...)... 

Sarri, kapitaina denak proposatzen ditu hiru segundoko 
mugimenduak eta txanda pasatu egiten du. Halakorik ez dadin 
gerta, irakasleak komando txiki bat eman dezake (gutxienez 
zortzi segundoko mugimendu proposamena izan behar da). 

 

Musika: Erreur 404- L'Imperatrice    
https://youtu.be/__4OT_oRDcU 
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5. jarduera Esaldi koreografiko sinpleak sortzen Denbora 10 min 

Aurreko jarduerako talde berarekin mantentzen, esaldi 
koreografiko txikiak sortuko dituzte. 

Talde txiki horretako taldekide bakoitzak mugimendu sinple bat 
ikasiko du, musikak momentu horretan adierazten dion 
mugimendu bat, alegia. 

Gero, bakoitzak bere kideei irakatsiko die bere mugimendua. 
Talde bakoitzak gutxienez lau mugimendu edukiko ditu. Taldeak 
sekuentziatuko ditu mugimendu horiek eta esaldi koreografiko bat 
sortuko dute, musikarekin behin eta berriro dantzatuko dutena. 

Taldeak, ondo ikasita duenean, beste taldeei erakutsiko die bere 
esaldia. 

Denboraren eta ikasleen jarreraren arabera, talde handian 
dantzatu eta ikasi ahal da talde guztietako esaldi koreografikoa. 

 

Musika: Cicle of life -The lion king soundtrack           
https://youtu.be/F4efZIHtiQQ?list=PL5235A2C22D6A749B 

 

 

6. jarduera Animalien dantza Denbora 10 min 

Aurreko saioetan lau animalia landu dute: lehoia, hiena, elefantea 
eta tximinoa. Biribilean gogoratuko da animalia horien 
ezaugarriak eta, musika entzuten duten bitartean, aukeratu 
beharko dute animalia bat. 

Dantza zelaiaren bazter bakoitzean animalia baten izena 
kokatuko da, eta zonalde horretatik dauden bitartean animalia 
horren dantza/jarrera/mugimendua egin beharko dute. Zelai 
erdian dauden bitartean, libreki dantzatu ahalko dute edo 
animalia baten dantza ere egin ahal izango dute. 

 

Musika:  Jungle run- The Jungle Book soundtrack.  
https://youtu.be/CkSgqAOwUtw?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQ
DPizSf-BVbq 

Mowgli's leaving /Elephant theme- The Jungle Book Soundtrack  
https://youtu.be/YA16VMQMXfc?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQ
DPizSf-BVbq 

Monkeys kidnap Mowgli- The Jungle Book soundtrack  
https://youtu.be/WKvbspLqP80?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQ
DPizSf-BVbq 

 

 

 



HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA         GORPUTZ-ADIERAZPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                   37 
 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Erraza egin zaizue mugimendu bat topatzea musika entzun eta 
gero?“ 

“Zeuenganatu duzue beste kide baten mugimendua?” 

“Dibertigarria izan da zuen mugimenduak eta lagunenak 
sekuentziatzea?”. 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Gorputz mugimendu-aukerak ezagutzea eta esperimentatzea. 
Dantza librea praktikatzea. 
Egoera hauen adierazpenean trebatzea: sorpresa, harridura, zelatan egotea, 
ziurgabetasuna eta ezkutuan mugitzea. 
 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez, taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Saio honetan zer landuko den azalduko da: sorpresa, harridura, 
zelatan egotea, ziurgabetasuna eta ezkutuan mugitzea. 

 

2. jarduera Piztu eta itzali, bakardadean ibili,  (Ibilaldiak) Denbora 5- 10 min 

Ikasleak zein irakaslea biribilean eta eskutik helduta bueltaka 

ibiliko dira edota biribil barrura eta kanpora. Irakasleak egingo 

duen keinuarekin (argiaren etengailua sakatu) askatu egingo dira 

eta lurrera jausiko dira, guztiak amatatuta geratuko baziren 

bezala. Irakaslearen seinalean berriro ere, piztuko dira eta 

martxan jarriko dira. Txanda batzuetan amatatu eta piztu egin eta 

gero, dantza-zelaian libreki mugituko dira bigarren erritmoan eta 

amatatu eta piztu egingo dira. 

 

Bakardadean ibili. Musika jotzen duen bitartean, ikasle bakoitza 

bakarrik ibiliko da, pausu sendoekin, norbere buruarekin, 

begiradak ez dio ezeri erreparatzen zehazki. Zer egin nahi dut 

orain? Zertan ari naiz? Zer egin dezaket? Ez dago mugarik, ez 

epailerik, ez dago koordinatzeko ardurarik. 

Musika: Heaven and Hell Parte I - Vangelis 
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https://youtu.be/FLLJA-sm-z8 

Only time - Enya  

https://youtu.be/7wfYIMyS_dI?list=PL6n_XTD5fjYG0AtyQXK8HM

tNN90EbMIbH 

 

3. jarduera Ezagun berri bat Denbora 5 min 

Ikasle guztiak gimnasiotik edo zehaztutako zelaitik musikarekin 
batera mugituko dira. Norbaiten begiradarekin topo egiten 
dutenean, ezer esan barik harrituta bezala begiratuko dute; 
samurtasunez kontaktua edukiko dute (dantzatzen edo mugitzen) 
eta 3-5 segundo pasa ondoren, kontu handiz urrundu eta 
agurtuko dira, beste begiradaren bila. 

 

Musika: Fascination – Ellis Regina   https://youtu.be/1O7glW8lf2s 

The sky is crying – Gary B Coleman 
https://youtu.be/71Gt46aX9Z4 

 

4. jarduera Urruntze jolasa Denbora 10 min 

Ikasle guztiak dantza-zelaian sakabanatuko dira. Musikarekin 
batera mugituko dira, eta jolasean hasiko dira. Begiradarekin, 
bikote bat topatu beharko dute segundo batzuetan jolasteko. 
Aukeratu duten kide hori jolasean sartu ahal da begirada 
mantentzean, baina, ez badu mantentzen, aske geratuko da eta 
bakarrik mugitzen jarraituko ahal izango du.  

Behin bikotea sortzen denean, harrapatzailea, beti ere bere 
harrapakina ukitu barik, saiatuko da bere harrapakinaren gorputz 
atal bat erakartzen bere eskuarekin (magnetizatuta edukiko balu 
bezala). Harrapakina, aldiz, urruntze jolasean arituko da 
(kontrako poloak izango balira bezala). 

Bikotea apurtu edo aldatuko da haietariko batek begirada 
aldatzen duenean. 

Bikoteko jolasean biak elkarri begira egon beharko dira etengabe. 

Musika: Sundown In Madagaskar –African Tribal Orchestra – 
https://youtu.be/Mrq6Rcq0F8c 

Ndive Muroyi –Musica Africana- https://youtu.be/-vOUnyTySKA 
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5. jarduera Gorputz-bihurtzea Denbora 5-10 min 

Ikasleak dantza-zelaiko lurrean etzanda egongo dira. Irakasleak 
aipatuko die irudikatu behar dutela ohean daudela eta esnatu 
berri daudela. Gorputza esnatzeko egiten dituzten luzaketak, 
bihurtzeak eta mugimenduak ekoiztuko dituzte. 
Guztiek jarraibidea ulertu eta praktikatzen dutenean, esango 
zaie besoak eta hankak zabaltzeko; izar bat irudikatu beharko 
dute lurrean gorputzarekin. Posizio horretatik, bihurtze eta 
posizio aldaketak landuko dituzte, hori bai, beti gutxienez 
gorputz adar bi mantendu beharko dira lurra ukituz. 
Ez da ikasleen mugimendua zuzenduko edo epaituko, onartuko 
da egiten dutena. Behin apur bat praktikatu eta gero, musika 
gehitu daiteke. 
Ariketa hori erraz garatzen dutela ikusten bada, honako hau 
proposatuko zaie: posizio aldaketan gorputz adar gehiago 
mantentzea lurrean kontaktuan. 
 
Musika: Heavy swords – Symfony-  
https://youtu.be/h6rbg6IknCA 
 
  

 

6. jarduera Sugearen dantza Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, irakasleak sugea aurkeztuko du. Ikasleek 
aipatuko dute animalia horren ezaugarriak, zer jaten duen, zein 
den bere bizi tokia, nondik dabilen, zelan desplazatzen den, 
animalia horren beharrak... 

Gero musika jarriko da eta animalia horren dantza egingo dute. 

 

Musika: Sonidos de la Selva Exótica. 
https://youtu.be/KJrvoCfHzrU 

Musica Árabe de la serpiente, instrumental 
https://youtu.be/l0M2lvULDh8 

Musica de la jungla para niños https://youtu.be/9nlI7Itrr_8 

Roar -Katty Perry- https://youtu.be/CevxZvSJLk8 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Zer sentsazio eduki duzue beste kide batek begietara begiratu 
dizuenean zuzen-zuzen? Eroso sentitu zarete?“ 

“Zaila egin zaizue lurretik mugitzea edo dantzatzea?”. 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Zenbait egoera naturaltasunez antzeztea. 

Norbere mugimendua besteen mugimenduarekin koordinatzeko eta bateratzeko 
saiakera egitea. 

Besteen mugimendu jardunak errespetatzea. 

Poza eta enpatiaren adierazpenean trebatzea. 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Irakasleak saio honetan zer landuko duten azalduko du: 
poztasuna eta enpatia. 

 

2. jarduera Ibilaldiak Denbora 
 

10 min 

Irakasleak eta ikasleak eskutik helduta, musikaren erritmoari 
jarraituz mugituko dira, aurreko saioetan bezala. Behin guztiak 
konektatuta egonda, eskutik askatuko dira, eta irakaslearen 
mugimenduari jarraituko diote, eta musikak adierazten dien 
poztasuna konpartituko dute haien kideen begirada topatuz 
(hitzik gabe); begirada hori mantenduko dute segundo batzuetan 
eta beste begirada baten bila joango dira; ariketaren jarraibidea 
ikasita daukatenean, biribila apurtu egingo da eta dantza librean 
begiradak bilatuko dituzte. 

Musika: Echoes in rain – Enya  
https://youtu.be/8DDHulO485k?list=RD8DDHulO485k 

 

Hurrengo ibilaldia bi lerrotan izango da eta jarraibidea 
diagonalean ezarriko da; alboko lerrotik mugitzen direnean, 
dantza libre izango da. Bikoteka arituko dira, ez ilaraka. Saiatuko 
dira bikote ezberdinak sortzen denbora osoan. Horregatik, 
diagonal bateko lana bukatzean, ilaraz aldatuko dira. Ilara 
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bakoitzak rol bat edukiko du. Eskuineko bikotekideak 
mugimendu bat proposatuko du, eta ezkerreko bikotekideak 
kopiatu egingo du mugimendu hori. 

Musika: Another day of sun – La La Land 
https://youtu.be/CWnYIb2lqpo 

Someone in the crow – La La Land https://youtu.be/f2zb6zg-W2s 

  

3. jarduera Puntu batetik lotuta  Denbora 10 min 

Talde handia lau kideko taldetan banatuko da. Talde txikietako 
kide guztiak lotuta mantendu beharko dira elkarrekin puntu 
batetik. 

Gomendatzen da taldeak berak erabakitzea nondik mantenduko 
den lotuta. Irakasleak ikusten badu zailtasunak sortzen direla, 
proposatu dezake lauak ukondotik/oinetatik/burutik... mantentzea 
lotuta. 

Talde txikiak erabakitzen badu puntu batetik lotuta mantentzea 
baina kide bakoitzak gorputz adar edo zati ezberdin batetik 
lotzea, onartu egingo da. Hau da, batek ipiniko du burua, beste 
batek bizkarra eta beste biek eskuak. Ez da epaituko, ez da 
zuzenduko. Aldaketaren bat gomenda liteke taldearen sintonia 
hobetzeko; besterik ez. 

Behin lauko taldea lotuta dagoela, dantzatu edo mugituko da 
sinkronikoki musikarekin. Birak, leku-aldaketak, posizio-
aldaketak eta egitea gomendatzen da, baina taldea beti lotuta 
egon beharko da.  

 

Musika:  Salento -René Audry- https://youtu.be/hnhdMARrV_I 

Lothlorien -Enya - https://youtu.be/-fissRZIw4c 

Happy -Pharrell Williams- https://youtu.be/y6Sxv-
sUYtM?list=RDQMRRsjLwKxgQw 

 

 

 

4. jarduera Dantza librea Denbora 5 min 

Dantza-zelaian sakabanatuko dira ikasle guztiak. Eta libreki 
dantzatuko dute; hori bai, saihestu beharko dute beste kideak 
ukitzea. 

 

Musika: Zorba's dance -Greece music- 
https://youtu.be/xpqM59s99k8 

Aldapan gora – Huntza- https://youtu.be/LRaeakNECr8 

Contradanza -Vanessa Mae- https://youtu.be/kTZ2NXtD-AU 
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5. jarduera Zebraren dantza Denbora 10 min 

Biribilean, irakasleak zebra animalia aipatuko du, eta aurreko 
saioetan bezala ikasleek animalia horren ezaugarri fisikoak, 
jarrerazkoak eta abar aipatuko dituzte. Horren ostean, 
musikarekin batera, zebra edo zaldiaren dantza egingo dute. 
 
Musika: Danza del caballito – Tamborileros Jut balam- 
https://youtu.be/s2px0mJ7u0I 
Irish music riverdance  https://youtu.be/00XRy5JyJFQ 
 

 

6. jarduera Aurpegiak laztantzen Denbora 10 min 

Bikoteka, batak besteari samurtasunez eta kontuz handiz, 

oparituko dizkio laztanak edo ferekak bekokitik, sudurretik 

masailetatik, kokotxetik, baina inoiz ere ez begietatik edo 

ezpainetatik. 

Bikotekidea haiek aukeratuko dute. Beti errespetuz baietza edo 

ezetza emanez, askatasuna egongo da taldekatzean. 

Rol aldaketa. 

Musika : Little girl blue -Nina Simone- https://youtu.be/wT_Z-
D31vbU 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Zer egin zaizu errazago, bakarrik dantzatzea ala kideekin 
konektatuta mugitzea? “ 

“Erraza izan da zure taldekideak kontuan hartzea? Zergatik?” 

“Puzzleren zatiak bata besteari egokitzen dira; gure dantza 
sortzean ere, posiblea da lagunei egokitzea? Zelan?” 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Emozioa sentitzea, ezagutzea eta interpretatzea. 

Nork bere mugimendua besteen mugimenduaren energiarekin koordinatzen edo 
bateratzen saiatzea. 

Nor bere gorputzaren gogortasuna eta gorputz-blokeoak sentitzea eta lantzea. 

Beldurra eta ihesa adierazten trebatzea. 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Irakasleak saio honetan zer landuko duten azalduko du: beldurra, 
ihesa, gorputzaren gogortasuna eta blokeoak. 

 

 

2. jarduera Ibilaldiak Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, irakaslearen mugimenduei jarraituko diete. 
Eskutik helduta has daiteke eta gero askatu. Ibilaldi honetarako 
mugimenduak astunak izango dira, lurrarekin konektatuta, oinek 
gogor zapalduko dute lurra; mugimenduen jarioa edo arintasuna 
ez da igarri behar, mugimendu-etenak, gogortasuna, blokeoak 
izango dira nagusi. Momien mugimendua, errobot mugimendua, 
beldur-mugimendua, ikara-mugimendua antzezten. 

Musika: Nouvel Ordre Mondial – Yace Grow 
https://youtu.be/qNxlmhD51xw 

 

Hurrengo musikarekin dantza librea egiteko aukera emango zaie, 
mugimendu horiekin esperimentatzeko, nahi badute.  

Musika: Tubular bells – The Ghost doctor  
https://youtu.be/50Y89qGsCpw 
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3. jarduera Izarra eta bola   Denbora 10 min 

Ikasleak lurrean etzanda egongo dira, buruz gora. Posizio bi 

landuko dira ariketa honetan: izarraren posizioa eta bolaren 

posizioa.  

Ikasleei azalduko zaie itsasoko izar bat izango direla; gorputza 

mugitu beharko dute gorputz jarrera hori lortu arte. Itsasoko 

izarrak mugimendu geldoak egiten dituzte; beraz, haien 

mugimendua ere lasaia eta geldoa izango da. 

Itsasoko olatuek gogor jotzen dute eta izarrek erabakitzen dute 

kolpe horietaz babestea beren burua bola bat eginez.  

Apur bat geroago itsasoa baretzen doala ematen du eta izarrek 

beraien jarrera berreskuratzea erabakitzen dute. 

Horrela jolas daiteke, ikasleek automatikoki eta naturaltasunez 

babes-posiziotik lasaitze-posiziora eta aldrebes egin arte. 

Esaldi koreografikoen denbora edo tenpoarekin familiarizatzeko, 

esan ahal zaie zortzi segundoan aldatu beharko dutela posizioa. 

Errazteko, irakasleak ozenki zenbatu ahal du. Horrela ohituko 

dira esaldiaren tenpo guztiak betetzen, eta mugimendu-isiluneaz 

jabetzen, kontrolatzen eta haiek berek erabakitzen noiz eta 

zergatik egin. 

Ariketa aurrera doala, zortzi denbora erabili beharrean eskatuko 

zaie sei erabiltzeko; gero, lau; bi; eta azkenean bat. 

Jolas horretan ikasleak eroso badaude, jolastu daiteke haiekin 

denbora/tenpoak aldatzen: 6-4-1-1-8-2-6-1-1... 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera  Momentu beldurgarria! Denbora 5 min 

Jarduera honetan ikasleek libreki landuko dute beldur-egoera. 
Musikak joko du eta haiek, beste kideak ukitu barik, ihes egingo 
dute, ezkutatuko dira... bakoitzak aurre egingo dio beldurrari nahi 
duen moduan. Ez da egongo epaiketarik, agindurik, murrizketarik.  
Norberak irudikatuko du eszena beldurgarri bat eta hura 
antzeztuko du momentu horretan nahi duen moduan. 

Eszena aukerak zailak suertatuz gero, esango dute (haiek) 
ozenki. “Oihanean suge bat ikusi dugu”, “lehoi eme bat bere 
kumeekin dago gure aurrean”, “kobazulo ilun bat topatu dugu 
gure bidean”, “Hienak gure atzetik datoz korrika”... 

 

Musika: Beldurrari beldur -Hobeita Bi Metro Koadro- 
https://youtu.be/dqcBTVOe21U 

Le Sacre du Printemps - Part 2. Le Sacrifice -Stravinsky- 
https://youtu.be/kVP4JjedONw 
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Music for Strings, Percussion and Celesta / Boulez -Bartók-  
Berliner Philharmoniker- https://youtu.be/YB_PTA4dGws 

Music for Strings, Percussion and Celesta, BB 114: III. Adagio -
Leonard Bernstein- New York Philharmonic Orchestra- 
https://youtu.be/eHZlHyI8-Y8 

Ez naiz beldur -En tol Sarmiento-  https://youtu.be/QuvIg-7SXIQ 

5. jarduera Sokatik tira egiten digute Denbora 10 min 

Jarduera hau konplexua izan liteke; horregatik, agian, 
mugimendu ereduren bat eskaini beharko zaie. 

Musikarekin batera ikasle bakoitzak bere mugitzeko aukera 
sortuko du, baina irakaslearen jarraibide hauek kontuan hartuta. 
Irakasleak urratsak zehaztuko ditu: irudikatu behar dute 
burugainetik soka bat ateratzen zaiela eta tira egiten diotela 
hortik; soka esku batetik irteten zaie eta zeozerk tira egiten die 
sokatik; belaunetik; ipurditik; bularretik... 

 

Musika: Baiana -Barbatuques- https://youtu.be/t9ffMcQWsO4 

Folha de Jurema feat. Artéria FM - Nicola Cruz / S. Araguaya / 
Spaniol - https://youtu.be/36aP8ZmTYww 

 

6. jarduera Krokodiloaren dantza eta elefante izutu baten 
dantza 

Denbora 10 min 

Biribilean, ikasleek ozenki aipatuko dituzte krokodiloen 
ezaugarriak. Horren ostean, musika entzungo dute eta 
mugimendua jarriko dute. 

 

Musika: Sonidos de la Selva Exótica - 
https://youtu.be/KJrvoCfHzrU 

Sonido de Cocodrilo - Sonidos de Animales- 
https://youtu.be/OBBelqUlMNs 

Sonido del cocodrilo Para niños(ANIMADO)-  
https://youtu.be/DjtW1oH58BI 

 

Krokodiloaren dantza egin eta gero, taldea batu egingo da eta 
eszena bat azalduko da: Elefante talde bat dago oihanean, lasai-
lasai errekan bainu bat hartzen. Ez dute espero ur horietan inor 
haiei behatzen egoterik. Zer ote da? 

Bai, Krokodiloek elefante kumeak ikusi dituzte eta ur azpian 
itxaroten dute momenturik onena kume horiei erasotzeko eta 
gero jateko. 

Eszenaren irudia ulertu dutenean, hiru doinu entzungo dituzte 
jarraian, eta haiek antzeztu, dantzatu edo bizi egin beharko dute 
eszena hori. Bakoitzak aukeratuko du zer interpretatu: elefante 
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nagusia, kumea, krokodiloa,taldeko partaide... Argi utziko da 
antzezlan horretan ez dutela elkar ukitu behar. 

 

Musika:  El Hombre y la Tierra   https://youtu.be/EPJUpDWvMIA 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Beldurraren aurrean, zer nolako mugimenduak egiten dituzue? 
Leunak? Gogorrak? Arinak?” 

“Nola sentitzen zarete erosoago, pertsonaia beldurgarria 
zarenean edo beldur zaretenean? “ 

“Zer egiten duzue beldur zaretenean?” 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

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

Saioaren 
helburua 

Egoera ezberdinetan nork bere buruarekin eta besteekin jarrera arduratsua izatea. 

Egoera ezberdinak naturaltasunez antzezten saiatzea. 

Lasaitasuna, konfiantza, dotorezia eta garaipena ideien adierazpenean sakontzea.  

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua, autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Irakasleak azalduko du zer landuko den saio honetan: 
lasaitasuna, konfiantza, dotorezia eta garaipena landuko dutela 
azalduko da. 

 

 

2. jarduera Ibilaldiak Denbora 10 min 

Guztiak biribilean, irakaslearen mugimenduei jarraituko diete.  
Eskutik helduta has daiteke, eta gero askatu. Ibilaldi honetarako 
begiak ixteko aukera eman ahal da, bizkarra edo lepoa solte 
(tentsiorik gabe) eramaten saiatuko da eta mugimendu errazak, 
naturalak, biribilak, irristakorrak eta goxoek erraztuko dute 
dotorezia, konfiantza eta gorputz-konexioa.    

 

Musika: How can I keep from singing – Enya https://youtu.be/-
RHt3ElEvHQ 

If – Pink Floyd https://youtu.be/o9CVRkFzofw 

Behin taldeak mugimendua hartuta duenean, diagonalean eta 
bikoteka egingo da lana. Bi ilaran jarrita, eskuineko (edo 
ezkerreko) bikotekideak proposatuko du mugimendu bat eta bere 
kideak berarekin batera diagonalean errepikatuko du. Diagonala 
bukatzen denean, dantza librea alboko zuzenetik, eta hurrengo 
diagonalerako rol aldaketa edo ilaraz-aldaketa egingo dute. 

Bigarren bikotea ez da irtengo aurreko bikotea diagonal erdia 
garatu arte. 
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3. jarduera Elkarrekin esertzen Denbora 5 min 

Binaka jarrita eta bizkarra bizkarren kontra, bikotea saiatuko da 
txiri-txiri lotuta mantentzen eta lurrean esertzen. Gero, berriz, 
bizkarren kontra indarra eginez saiatuko dira zutitzen. 
Ariketa zaila denez, gomendatu ahal da bikotekideak 
ukondoetatik elkarri lotzea mugimendua errazteko. 
Ariketa honetan ez da beharrezkoa musika entzutea. 
Jolas moduan bideratzea hobesten da. 
 

 

4. jarduera Magnetismoa  Denbora 10 min 

Ikasleak binaka kokatuko dira. Batek imanen rola edo eskua 
magnetizatuta edukiko du; bestea, aldiz, metalezkoa da eta, esku 
magnetizatua metalezko gorputzaren ondoan kokatzen denean, 
gorputz hori erakargarria izango da. Inoiz ere, ez dira ukituko. 
Bakarrik hurbiltze eta urruntze jolasa izango da. 

Interesgarria da ikasle guztiek rol biak praktikatzea.  

Debora balego, bikote trukaketa egitea ere aberasgarria izan 
litzateke. 

 

 

Musika:  Shape of My Heart- Sting - https://youtu.be/QK-
Z1K67uaA 

Danza con Toledos -Manuel Obregon -  
https://youtu.be/0Jwr5xb8_ac 

 

5. jarduera Animalien dantza Denbora 10 min 

Ikasleek, dantza-zelaian daudela, musika entzungo dute eta 
irakasleak irudi batzuk botako ditu ozenki. Ikasleek musika 
dantzatuko dute esandako irudiekin. 

Irudiak: zebra sabanan belarra jaten, lehoi kumeak elkarrekin 

jolasten, tximinoak zuhaitzetatik eta lurretik ibiltzen, krokodiloa 

eguzkitan berotzen, tximinoak elkar zaintzen (bizkarroiak hiltzen). 

 

Musika: SIMBIOSIS  Preludio – Manuel Obregón- 

https://youtu.be/lTc3wDHRwUU 

SIMBIOSIS 5 Blues del mono aullador – Manuel Obregón- 

https://youtu.be/EYYzrjb6fPM 
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6. jarduera Dantza librea Denbora 10 min 

Irakasleak musika-lan zati batzuk jarriko ditu eta ikasleak horren 
erritmora mugituko dira. 

 

Musika:   Yembélé - comptine africaine - enfant – jouer  
https://youtu.be/tzgYUVGR_fA 

Another Day of Sun - La La Land- https://youtu.be/CWnYIb2lqpo 

River flows in you -Yiruma - https://youtu.be/XsTjI75uEUQ 

GAMBIA -Sona Jobarteh - https://youtu.be/PtmmlOQnTXM 

Aldapan gora – Huntza- https://youtu.be/LRaeakNECr8 

 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Elkarrekin esertzerakoan, lortu duzue bien indarra orekatzea?” 

“Dantza librean, entzuten zenuten musikak zer emoziorekin 
konektarazi zaituzte? Zer maila edo altueratan egin duzue 
dantza?” 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?”.  

Saio-bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, autoebaluazio-orria bete eta hurrengo saioan zer 
ikasi eta zer landuko duten azaltzeko. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Istorio sinplea, gertaera edo ideiei zentzua eta interpretazioa ematea. 

Interpretazio jardunetan gustura aritzea. 

Mugimendu-aukera berriak sortzeko iniziatiba izatea. 

Non Gimnasioan 

Materiala Musika-erreproduzigailua eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Harrera Denbora 5-8 min 

Mood meterren bidez taldeko energia-maila eta sentsazioak 
neurtuko dira eta arnasketa gidatua egingo dute. 

Saio honetan ipuin bat dantzatuko edo antzeztuko dutela 
azalduko zaie. Ipuina baino lehenago ariketatxo bat egingo dute. 
Gero, ipuina hasi aurretik, irakasleak jarraibide batzuk emango 
ditu. Ipuinaren narrazioa entzuteko irakasleak aurkeztuko du 
body percussion esalditxo bat (txalo bi + atzamarreko kraska 
bat). Ikasleak isilik eta geldi geratuko dira narrazioa entzuteko, 
eta musika martxan jartzen denean, narrazioa antzezten, 
dantzatzen eta bizitzen hasiko dira. 

Ipuinaren narrazio edo bizipenaren artean ez dute hitz egingo. 
Bakoitzak aukeratuko du zer pertsonaia izango den eta 
pertsonaiaz edo animaliaz aldatuko da nahi duen beste hainbat 
aldiz. 

Ez dute elkar zertan ukitu beharrik ipuinaren bizipenetan. 
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2. jarduera Ibilaldiak Denbora 5-8 min' 

Guztiak biribilean, musikaren erritmoari jarraituz eta irakasleak 
proposatzen dituen mugimendu zabalei jarraituz dantzatuko dute, 
eskuinerantz, ezkerrerantz, biribil barrura joaten eta biribila 
zabaltzen. Momentu batzuetan biribila apur daiteke. Halakoetan 
kokalekuak aldatu edo mugimendu libreak egin daitezke, beti ere 
irakaslearen seinalera.  

Tarte horretan poztasun-ibilera eramango da: hankak 
tinkotasunez, taldekideei begiratzen, birak egiten, besoak 
zabalduz... 

Ikasleei adieraziko diegu garrantzizkoa dela norberaren 
gorputzaren indarra, kemena edo gogoa lekualdaketan, beti ere 
kontutan hartuta mugitzeko arintasuna eta soltura. 

 

Musika:  I say a little prayer -Aretha Franklin - 
https://youtu.be/KtBbyglq37E 

Allegro -Renè Aubry - https://youtu.be/05tbnLH5wvg 

 

3. jarduera Ipuinaren 1. eszena Denbora 10 min 

Ipuina hasi aurretik, harreran emandako gomendio guztiak 

errepikatuko dira, eta ipuina lau narraziotan banatuta dagoela 

azalduko zaie. Beraz, lau antzezpen, dantza edo lau zatitan 

banatuko da ipuin horren bizipena. 

 

Behin batean, oihanean animalia asko bizi ziren elkarrekin, 

lehoiak bere kumeekin, zebra dotore batzuk, elefante lasai-

lasaiak, piton suge isilak, tximino alai eta bihurritxoak, krokodilo 

jatunak eta hiena aprobetxategi batzuk ere. 

Egun eguzkitsua zen. Lehoi-kumeak eskolara joan beharrean, 

jolastuz eta amarengandik ikasten zuten oihanean bizitzeko jakin 

behar zen guztia. Batzuetan ere, amatxori ezer esan barik 

esploradoreen lana egiten zuten, eta horretan aritu ziren, hain 

zuzen ere. 

Animalia izugarri handiak ikusi zituzten errekan. Horiek bai 

arraroak zirela, sudur luzea zeukaten eta harekin dutxa hartzen 

zebiltzan! 

Lasai eta baketsu ziruditen, eta, horregatik, errekara gehiago 

hurbiltzea erabaki zuten, animalia horiek hobeto ezagutu ahal 

izateko. 

Elefanteengandik apur bat urrunago, amarekin ikusita zeukaten 

zebraz ohartu ziren. Haiek ere ura edaten eta freskatzen zeuden 
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errekan. 

 

Musika:  Orinoco Flow (Sail Away) – Enya- 

https://youtu.be/2zkjQVh5KmQ 

 

4. jarduera Ipuinaren 2. eszena Denbora 5 min 

“ñi ñi ñi ñi ñi ñi” zer ote da hori? Soinu karrankari eta kezkagarri 
hori? Lehoi kumeek elkarri begira eta ingurura behatzen dute, 
baina ez dute ezer topa. Lehoi ama ez dago ondoan eta izutzen 
hasi dira. 

Errekaren uraren gainetik arrautza moduko batzuk ere ikusi 
dituzte baina elefanteak ez dira mugitzen. Arriskuan egongo 
dira? 

Zuhaitz baten adarrari lotuta piton sugea ikusi dute. Amak 
irakatsi zien piton sugeak errespetatzen eta haiengandik urrun 
egoten. Piton sugeak isilak dira gero! Soinu karrankari hori ez 
dute egiten, nondik ote dator ba!? 

Zerbait edo norbait zelatan dagoela sumatzen dute. 

 

Musika: Sonido de la Hiena.Sound of hyenas. sonidos cortos de 
animales- https://youtu.be/aPUSZEN1Vhs 

+ 

Musica de terror, suspenso, misterio, miedo - Musica 
instrumental para halloween, videos, relatos- 
https://youtu.be/n3MdKWPKeZ8 

 

The Rite of Spring —Igor Stravinsky- 
https://youtu.be/bOvwh2QCBPw 
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5. jarduera Ipuinaren 3. eszena Denbora 5 min 

Bat-batean, errekatik ateratzen dira zerraz jositako hiru aho 
erraldoi. Haietariko bat zebra harrapatzen saiatu da, beste biak 
elefante kumeei heltzen saiatu dira.  
Tximinoak zarataka eta saltoka hasi dira. Elefante ama bat 

krokodilo eta kumearen artean kokatu da, eta haginkada bat jaso 

du. Elefante talde osoak astindu egin du errekako ura eta 

danbateko arriskutsua eta beldurgarria sortu dute. 

Lehoi kumeak bide erdian daude, ez dakite zer egin, elefanteak 

haien gainera datoz! 

Orain ikusi dute nondik zetorren musika karrankari hura, txakur 

basati batzuen antza daukate, baina handiagoak dira, hienak 

dira eta. Hor daude, errekaren parean, krokodiloen erasoaren 

abantailaz baliatzeko eta zebraren bat edo kumeren bat 

harrapatzeko! 

 

Musika: Sonido de la Hiena.Sound of hyenas. sonidos cortos de 

animales- https://youtu.be/aPUSZEN1Vhs 

+ 

ANTÓN GARCÍA ABRIL: sintonía de "el hombre y la tierra" 

(versión completa), 1974- https://youtu.be/EpgLSLH3QgM 

 

+ 

The Lion King - ...To Die For [Instrumental] 

https://youtu.be/8vCNn6vOVQ0 

 

 

6. jarduera Ipuinaren bukaera Denbora 10 min 

Elefante talde osoa lehoi kumeen gainera korrika zetorrela, 
kumeak korrika hasi ziren, ihes; baina haien abiadura ez zen 
nahikoa burrunban zetorren izaki haien aurretik kentzeko. 
Eskerrak, halako batean, ama aurrez aurre agertu zela eta kume 

bati ahoarekin heldu eta besteari buruarekin kolpetxo bat eman 

ziola eta korrika jarri zuen bere kumetxoa elefanteen bidetik 

kanpo. Minututxo batzuk korrika pasa ondoren, arriskutik at 

zeuden eta bakea berriro igarri zen. 

Haize freskoak laztandu zituen lehoien aurpegiak, berotasun-

usaina inguratzen zituen oihana eta tximinoak, beti legez, dilin-

dalan zuhaitz adarretik. 

Bai; berriro zoriontsu eta baketsu amaren babesari esker!!!!!! 

 

Musika: The Humming -Enya -  https://youtu.be/FOP_PPavoLA 

 

+ 
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Circle Of Life- The Lion King - Carmen Twillie, Lebo M.- 

https://youtu.be/GibiNy4d4gc 

 

Trashin' The Camp [Tarzan OST]- Phil Collins - 

https://youtu.be/mOl5Ok-8DM8 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea + ebaluazioa Denbora 15 min 

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

Hausnarketa bideratzeko, galderak egin daitezke. 

Aukerako galderak: 

“Zenbat animalia interpretatu dituzu? Bat bakarrik edo bat baino 
gehiago?“ 

“Zer eszenatan sentitu zara erosoago? Lasaitasunean, 
ziurgabetasunean, beldurra sortzen (izutzen), beldurra izaten edo 
poztasunean?” 

 

Derrigorrezko galdera: 

“Zer ikasi duzue gaur?” 

“Zer ikasi duzue saio hauetan guztietan?” 

“Hasieran baino askeago, pozago ikusten duzue zeuen burua?” 

“Zuen gorputzarekin beste era bateko harremana libre izateko 
aukera eduki duzue?”. 

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

 1. eranskina: Mood meter, arnasketa, ibilaldiak  

 2. eranskina: autoebaluazio-orria  

 3. eranskina: lorpenen jarraipen-orria  

 4. eranskina:Jarduerak eta musika proposamen koadroa 

 5. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo maila: Gorputz Hezkuntzako Programazioa 
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MOOD METER, ARNASKETA, ETA IBILALDIAK (1. Eranskina) 

 

Mood meter 

                          

Lurrean koadrante horia, berdea, urdina eta gorria piken bidez markatuko da mood meterra 

(irudian bezala). Ikasleei azalduko zaie kolore horian gaudenean mugitzeko indarra 

daukagula; lagunekin jolasteko gogoa, dantzatzeko, salto egiteko; sentsazio atseginak izaten 

ditugu eta indartsu sentitzen gara; Kolore gorrian ere energia handia, baina indarrak, aldiz,  

gauzak apurtzeko, bestei errua botatzeko, oihukatzeko, jotzeko… izaten dira. Kolore 

urdinean gaudenean ez daukagu indarrik jolasteko; zerbait faltan sumatzen dugu, sarri, 

bakarrik egotea nahiago dugu, lagunek ere ez gaituzte baretzen; triste edo apal sentitzen 

gara; kolore berdean gaudenean gure arnasketa sakona eta geldoa da; gauza asko eta 

korrika egiteko indarrik ez badugu ere, gustura eta lasai sentitzen gara, zoriontsu. 

Ikusten bada taldeko energia horian edo gorrian dagoela, arnasketa, berriz, energia hori 

bideratzeko eta behar izanez gero, jaisteko erabiliko da. Ostera, energia maila oso baxua 

bada (berdea edo urdina), arnasketaren bidez energia hori igotzen saia daiteke. 

Arnasketa 

Arnasketa orekatuarekin hastea proposatzen da unitate honetan. Arnasketa orekatuan 

arnasa sudur zulo batetik hartu eta bestetik bota behar da. Ez du balio zulo beretik hartzea 

eta botatzea. Ikasle txikiekin errazagoa da atzamar potoloarekin sudur zulo bat estali eta 

beste zulotik arnasa hartu, eta gero atzamar potolo hori zuloz aldatu eta arnasa botatzea. 

Zulo honetatik, hartu arnasa berriz, eta, gero, atzamarra aldatu berriro eta bota. 

Horrelako 5 arnasketa egin eta gero, taldeko energia bideratzeko arnasketa landu daiteke. 

Energia jaisteko edo saioan zentratzeko bada, bi sudurzuloetatik hartuko dute arnasa eta 

askatuko dute ahotik, ur lurrina izango balitz bezala, sakon eta geldo. 

Hiru edo lau aldiz egin eta gero, proposatzen zaie begiak ixtea eta 5 zenbakia irudikatzea. 

Gero, hurrengo arnasketan 4 zenbakia irudikatu beharko dute, eta horrela, hurrenez hurren, 

3, 2, 1 eta 0 zenbakiak.  

Honen aldaera bat izan liteke irudikatzea 5 zenbakia sudurretik sartzen dela, eta ahotik 

askatzen dela. Edo 5 zenbakia irudikatu, eta apaindu edo koloreztatu, eta gero askatu. 
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Beste arnasketa mota, baina zaila 6 urtekoentzat, ez badira trebatuak arnasketan, 4-4-6-2 

arnasketa da. 4 denboretan arnasa hartu sudurretik, 4 denboratan eutsi arnasa barruan, 6 

denboretan askatu ur lurrina balitz bezala eta 2 denboratan mantendu arnasa hartu barik. 

Eta sekuentzia hau bi edo hiru bider errepikatu. 

Energia igo nahi badugu, ikasleek estaliko dute haien ezkerreko sudur-zuloa eta arnasa 

hartu eta botako dute eskuineko sudur-zulotik, erritmo apur bat bizian. 

 

Ibilaldiak 

 

Ibilaldiak osatuko du beste unitate didaktikoetan aktibatze atalaren funtzioa. Honetan 

biribiletik hasita ikasleek gorputza esnatuko dute eta mugimendurako, erlazionatzeko eta 

bizipenak edukitzeko prestatuko dute. 

Ibilaldiak biribilean hasiko dira, azalpenak eta ereduak bertan jasoko dira; gero, gidatuak 

badira, zelaia edo jokalekutik diagonalean izango dira;  ikasleek libreki garatzekoak badira, 

saihestuko da biribilean egitea, norabide eta posizioak aldatzea bultzatuko da (aurreraka, 

atzeraka, alboraka…) bultzatu beharko dira. 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina) 
 

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

IKASLEA 

------------------------
TALDEA 

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

Janzkera Jarduerak Jarrera 

      
Arropa eta oinetako 
egokiak ekarri eta 

erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan 
hartu dut. Gauza 
berriak ikasi ditut. 

Gustura aritu 
naiz. 

Azalpenak 
adi entzun 

ditut. 

Arauak 
errespetatu ditut 

Errespetuz aritu naiz. Jarrera 
ona izan dut. 

1. saioa O O O O O O 

2. saioa O O O O O O 

3. saioa O O O O O O 

4. saioa O O O O O O 

5. saioa O O O O O O 

6. saioa O O O O O O 

7. saioa O O O O O O 

8. saioa O O O O O O 

9. saioa O O O O O O 

10. saioa O O O O O O 
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                                LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (3. eranskina) 

 
LH _ 

EBALUAZIOA 
20__ /20__ 
Unitatearen 
izenburua: 

  
GORPUTZ 

ADIERAZPENA 
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1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20. 
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JARDUERA ETA MUSIKA PROPOSAMEN KOADROA (4. eranskina) 
 

1. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Zein da nire erritmoa? 

(Ibilaldiak) 

 

Erorketa  

Kopia eta fotokopia O gato e o  canario - Pixinguinha            https://youtu.be/li0Nnn-gBWo 

 

Shape of my heart – Sting https://youtu.be/QK-Z1K67uaA 

 

Gidatua izan eta 

lehoiaren dantza 
My bonnie lies over the ocean – The kings of Dixieland. 

https://youtu.be/hs8FxyHG8cY 

Cheek to cheek – Ella Fitzgerald and Louis Amstrong. 

https://youtu.be/gdS5uRgu_TA 

Roman fantasy – The Klezmatics. https://youtu.be/XE2BlelK6Bg 

El carnaval de los animales, león - Saint Saëns. 

https://youtu.be/7WJg_vY0NeY 
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2. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Piztu eta itzali 

(Ibilaldiak) 

Toccata and fugue in D minor- Vanessa Mae. 

https://youtu.be/oStyUDnZ7Cc 

Hasi eta stop Bolero – Maurice Ravel. https://youtu.be/DYJPw0n4IDE 

Capricho Árabe – Francisco Tárrega. https://youtu.be/y_goHl-

GuNk?list=RDoDvtJlmIJgc 

Banda sonora El Señor de los Anillos. 

https://youtu.be/0NoevtVvmIE?list=RDoDvtJlmIJgc 

BSO Enemigo a las puertas- 01 The River Crossing to Stalingrad. 

https://youtu.be/4eTc7Cn8GGg 

 

Nor bila? 
Samba Lelé – Barbatuques. https://youtu.be/_Tz7KROhuAw 

Real in rio – Rio soundtrack 01. https://youtu.be/29UBLzLX_us 

 

Hienaren dantza Der Ewige Kreis – The lion king soundtrack.https://youtu.be/-

2I2U7hRq6w?list=PLfLLq5Zw-rTSvjrBCgxy2E-pnngey-58x 
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3. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak West End Blues -Louis Armstrong    https://youtu.be/W232OsTAMo8 

“The Vacancy”, Symfony. https://youtu.be/Bz2nWOr2F-Q 

 

Eskultorea, arte lana 

(eskultura) eta 

behatzailea 

 

Ezkutaketan Le sacre du printemps (the sacrifice) part 2, 7. minututik aurrera. 

https://youtu.be/kVP4JjedONw 

 

Uxaldia Music for Strings, Percussion and Celesta / Boulez - Bartók · Berliner 

Philharmoniker  https://youtu.be/YB_PTA4dGws 

 

Elefantearen dantza El carnaval de los animales, elefante – Saint Saëns. 
https://youtu.be/5mUEjUiFI98 
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4. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Non zaude? 

Zer zara?  

(Ibilaldiak) 

Larry Elgardt - Hooked on swing  https://youtu.be/iyu4p0s4bzc 

Andar com fé - Gilberto Gil  https://youtu.be/cH65dRyJ_Ys 

Delirio de um povo - Arlindo Junior 
https://youtu.be/AhKPe2V2Hx4?list=PL9y0z7msP2cPQBNFDAuojWwKAeVNVCb8I 

 

Urtu 

bikoteka 

 

Tximinoaren 

dantza 
I wanna be like you – Junglebook https://youtu.be/15rUJuKCM90 

I wanna be like you, monkey song – Louis Prima  https://youtu.be/VPGEqPXstew 

 

Dantza 

librea 
The monkey song - Smokey Joe & The Kid  https://youtu.be/3H1KuWQ_Rys 

 

 

 

 

 

 



HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA         GORPUTZ-ADIERAZPENA 

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                   66 
 

5. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak Tree song – René Aubry - 
https://youtu.be/CPzGfciRBqg?list=PLuWAxxxt1Z9Aig5p9Wtj_ufbD1O8D92-J 

Charriots of Fire - Vangelis Melodias del Universo - 
https://youtu.be/8Bb5Oi2slJ0 

La grande Cascade- René Aubry- https://youtu.be/sMnaD-
owVR0?list=PLuWAxxxt1Z9Aig5p9Wtj_ufbD1O8D92-J 

 

Oihanetik bagoaz 

animaliak 
Animalien ibilkera- Ene Kantak https://youtu.be/P4byJ7qRy3E 

 

Kopiatu nazazu 
Erreur 404- L'Imperatrice    https://youtu.be/__4OT_oRDcU 

 

Esaldi 

koreografiko 

sinpleak sortzen 

Cicle of life -The lion king soundtrack           

https://youtu.be/F4efZIHtiQQ?list=PL5235A2C22D6A749B 

Animalien dantza 
Jungle run- The Jungle Book soundtrack.  
https://youtu.be/CkSgqAOwUtw?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQDPizSf-
BVbq 

Mowgli's leaving /Elephant theme- The Jungle Book Soundtrack  
https://youtu.be/YA16VMQMXfc?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQDPizSf-
BVbq 

Monkeys kidnap Mowgli- The Jungle Book soundtrack  
https://youtu.be/WKvbspLqP80?list=PLIYQqiinoJ49bCTXst_RJQDPizSf-
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BVbq 

 

 

6. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Piztu eta 

amatatu, 

bakardadean 

ibili,  

(Ibilaldiak) 

Heaven and Hell Parte I - Vangelis https://youtu.be/FLLJA-sm-z8 

Only time - Enya  

https://youtu.be/7wfYIMyS_dI?list=PL6n_XTD5fjYG0AtyQXK8HMtNN90EbMIbH 

 

Ezagun berri 

bat 

Fascination – Ellis Regina   https://youtu.be/1O7glW8lf2s 

The sky is crying – Gary B Coleman https://youtu.be/71Gt46aX9Z4 

 

Urruntze jolasa Sundown In Madagaskar -African Tribal Orchestra - 
https://youtu.be/Mrq6Rcq0F8c 

Ndive Muroyi -Musica Africana- https://youtu.be/-vOUnyTySKA 

 

Gorputz 

bihurtzeak 

(contorsiones) 

Heavy swords – Symfony-  https://youtu.be/h6rbg6IknCA 

Sugearen Sonidos de la Selva Exótica. https://youtu.be/KJrvoCfHzrU 
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dantza Musica Árabe de la serpiente, instrumental https://youtu.be/l0M2lvULDh8 

Musica de la jungla para niños https://youtu.be/9nlI7Itrr_8 

Roar -Katty Perry- https://youtu.be/CevxZvSJLk8 

 

 

7. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak Echoes in rain – Enya  

https://youtu.be/8DDHulO485k?list=RD8DDHulO485k 

Another day of sun – La La Land https://youtu.be/CWnYIb2lqpo 

Someone in the crow – La La Land https://youtu.be/f2zb6zg-W2s 

 

Puntu batetik lotuta Salento -René Audry- https://youtu.be/hnhdMARrV_I 

Lothlorien -Enya - https://youtu.be/-fissRZIw4c 

Happy -Pharrell Williams- https://youtu.be/y6Sxv-
sUYtM?list=RDQMRRsjLwKxgQw 

 

Dantza librea Zorba's dance -Greece music- https://youtu.be/xpqM59s99k8 

Aldapan gora – Huntza- https://youtu.be/LRaeakNECr8 

Contradanza -Vanessa Mae- https://youtu.be/kTZ2NXtD-AU 
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Zebraren dantza Danza del caballito – Tamborileros Jut balam- 
https://youtu.be/s2px0mJ7u0I 
Irish music riverdance  https://youtu.be/00XRy5JyJFQ 
 

Aurpegiak laztantzen 
Little girl blue -Nina Simone- https://youtu.be/wT_Z-D31vbU 

 

 

8. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak 
Nouvel Ordre Mondial – Yace Grow https://youtu.be/qNxlmhD51xw 

Tubular bells – The Ghost doctor  https://youtu.be/50Y89qGsCpw 

 

Izarra eta bola    

Momentu 

beldurgarria! 
Beldurrari beldur -Hobeita Bi Metro Koadro- 
https://youtu.be/dqcBTVOe21U 

Le Sacre du Printemps - Part 2. Le Sacrifice -Stravinsky- 
https://youtu.be/kVP4JjedONw 

Music for Strings, Percussion and Celesta / Boulez -Bartók-  Berliner 
Philharmoniker- https://youtu.be/YB_PTA4dGws 

Music for Strings, Percussion and Celesta, BB 114: III. Adagio -Leonard 
Bernstein- New York Philharmonic Orchestra- https://youtu.be/eHZlHyI8-
Y8 

Ez naiz beldur -En tol Sarmiento-  https://youtu.be/QuvIg-7SXIQ 
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Sokatik tira egiten 

digute 

Baiana -Barbatuques- https://youtu.be/t9ffMcQWsO4 

Folha de Jurema feat. Artéria FM - Nicola Cruz / S. Araguaya / Spaniol - 
https://youtu.be/36aP8ZmTYww 

 

Krokodiloaren dantza 

eta elefante izutu 

baten dantza 

Sonidos de la Selva Exótica - https://youtu.be/KJrvoCfHzrU 

Sonido de Cocodrilo - Sonidos de Animales- 
https://youtu.be/OBBelqUlMNs 

Sonido del cocodrilo Para niños(ANIMADO)-  
https://youtu.be/DjtW1oH58BI 

El Hombre y la Tierra   https://youtu.be/EPJUpDWvMIA 

 

 

9. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak 
How can I keep from singing – Enya https://youtu.be/-RHt3ElEvHQ 

If – Pink Floyd https://youtu.be/o9CVRkFzofw 

 

Elkarrekin esertzen  

Magnetismoa 
Shape of My Heart- Sting - https://youtu.be/QK-Z1K67uaA 
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Danza con Toledos -Manuel Obregon -  https://youtu.be/0Jwr5xb8_ac 

 

Animalien dantza SIMBIOSIS  Preludio – Manuel Obregón- https://youtu.be/lTc3wDHRwUU 

SIMBIOSIS 5 Blues del mono aullador – Manuel Obregón- 

https://youtu.be/EYYzrjb6fPM 

 

Dantza librea 
Yembélé - comptine africaine - enfant – jouer  
https://youtu.be/tzgYUVGR_fA 

Another Day of Sun - La La Land- https://youtu.be/CWnYIb2lqpo 

River flows in you -Yiruma - https://youtu.be/XsTjI75uEUQ 

GAMBIA -Sona Jobarteh - https://youtu.be/PtmmlOQnTXM 

Aldapan gora – Huntza- https://youtu.be/LRaeakNECr8 

 

 

10. saioa 

Jarduera Musika proposamena 

Ibilaldiak 
I say a little prayer -Aretha Franklin - https://youtu.be/KtBbyglq37E 

Allegro -Renè Aubry - https://youtu.be/05tbnLH5wvg 

 

Ipuinaren 1. eszena Orinoco Flow (Sail Away) – Enya- https://youtu.be/2zkjQVh5KmQ 
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Ipuinaren 2. eszena 
Sonido de la Hiena.Sound of hyenas. sonidos cortos de animales- 
https://youtu.be/aPUSZEN1Vhs 

+ 

Musica de terror, suspenso, misterio, miedo - Musica instrumental para 
halloween, videos, relatos- https://youtu.be/n3MdKWPKeZ8 

 

The Rite of Spring —Igor Stravinsky- https://youtu.be/bOvwh2QCBPw 

 

Ipuinaren 3. eszena Sonido de la Hiena.Sound of hyenas. sonidos cortos de animales- 

https://youtu.be/aPUSZEN1Vhs 

+ 

ANTÓN GARCÍA ABRIL: sintonía de "el hombre y la tierra" (versión 

completa), 1974- https://youtu.be/EpgLSLH3QgM 

 

+ 

The Lion King - ...To Die For [Instrumental] 

https://youtu.be/8vCNn6vOVQ0 

 

Ipuinaren bukaera The Humming -Enya -  https://youtu.be/FOP_PPavoLA 

 

+ 

  

Circle Of Life- The Lion King - Carmen Twillie, Lebo M.- 

https://youtu.be/GibiNy4d4gc 

 

Trashin' The Camp [Tarzan OST]- Phil Collins - https://youtu.be/mOl5Ok-



HIRUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA         GORPUTZ-ADIERAZPENA 

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA                   73 
 

8DM8 
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 
PROGRAMAZIOA 

(5. eranskina) 

 
 

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 

LEHEN HEZKUNTZA   (LEHENENGO ZIKLOA)   

  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 

  


