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SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA 

Gorputz Hezkuntzako irakasleok eskoletan eta 

institutuetan lantzen ditugun kirolek alde positiboak 

badituzte ere, kirol askok lehiakortasuna eta 

bazterketa bultzatzen dituzte. Horrela, irizpide 

pedagogikoak murritz geratzen dira. 

Egoera horri kontrajarrita, Kin-Balla dugu. 

Kin-Balla irakasle batek sortu zuen talde-kirola da. Bere baitan beste balio 

pedagogiko batzuk aurki ditzakegu: hezkidetza eta genero berdintasuna 

(integrazioa), joko garbia, elkarlana, araudi erraza… Horregatik aukeratu dugu 

kirol hau, gure beharrei, gure nahiei, erantzun egokia eman diezaiekeelako. 

Proiektu honen bitartez, Kin-Balla ezagutzeko aukera izango duzue. Batetik, 

marko teorikoaren barruan, kirola aurkeztuko dizuegu, eta, bestetik, marko 

praktikoan, unitate didaktiko bat garatuko dugu. Unitate didaktikoa Lehen 

Hezkuntzako 6. mailakoei eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. mailakoei 

zuzenduta dago. Aldaera batzuk sartuz gero, beste maila batzuetan ere landu 

daiteke. 

DEFINIZIOA 

Kin-Balla talde-kirola da. Lau neska-mutilez osatutako hiru talde aldi berean 

aritzen dira eremu jakin batean. Talde bakoitzak bere kolorea izango du. 

Partida hasteko, taldeetako batek baloia edozein norabidetarantz botako du eta, 

aldi berean, jaso behar duen taldearen kolorea esan beharko du. Kolore hori 

duen taldeak lurra ukitu baino lehen jaso beharko du baloia, eta horrela 

jarraituko dute talderen batek falta egin arte. Baloia jaso behar duen taldeak 

jasotzen ez badu, beste bi taldeek puntu bana irabaziko dute. Garapena 

atalean zabalago azalduko ditugu arauak. 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nh-Ewia6C3eeEM&tbnid=Qrpp6Kcknl8TKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nexoef.com/tag/kinball/&ei=spfiUuWANsSQ0QX4vYD4Dg&psig=AFQjCNFDG0WkrZRX_hQCGHiFeqK9gNoEjg&ust=1390668041228649
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KIN-BALLaren JATORRIA 

1986. urtean Gorputz Hezkuntzako irakasle kanadar Mario Dremmers-ek 

asmatu zuen Kin-Balla. Osasuna, kooperazioa, taldeko lana eta kiroltasuna 

bultzatzeko asmoz sortu zuen. Alde batetik, parte-hartzaile guztiei jokatzeko 

aukera berdina ematen zaielako eta, beste aldetik, talde guztiek puntuak 

lortzeko aukera dutelako. 

Japon, Kanada, Alemania, Belgika eta Ameriketako Estatu Batuetan kirol 

federatua da, eta 3 milioi jokalarik baino gehiagok jarduten dute. 

Gaur egun, zenbait erakunderekin harremanetan ari dira kirol olinpikoa izan 

dadin. 

KIROLAREN GARAPENA 

 Zelai karratu batean (20 m x 20 m) lau jokalariko 

hiru taldek jokatzen dute, 1,22 m-ko diametroko 

baloi erraldoi batekin. Taldeak mistoak izan 

daitezke; beren artean bereizteko kolore 

ezberdinetako petoak erabiltzen dituzte, kolore 

bakoitzak bere esanahia duelarik: 

o Arrosa: emakumearen integrazioaren alde. 

o Beltza: arrazakeriaren kontra. 

o Grisa: Munduko barrerak gainditzearen alde. 

 Partida 15 minutuko 3 alditan banatuta dago (ikus.araudia) 

 Jokoaren oinarrizko estrategia sakean eta jasotzean datza; kontuan izanez, 

hiru taldeak batera arituko direla beti. Partida jokatzen hasteko, talde bateko 

jokalariak sakea egingo du, eta beste talde bateko kideek jaso egin beharko 

dute. 

 Sakea egiteko garaian, taldeko hiru jokalarik baloiari eusten dioten bitartean, 

laugarrenak baloia joko du. 

 Sakea egiten duen jokalariak baloia jo aurretik, ozen eta derrigor, 

”OMNIKIN” hitza esan beharko du, eta jarraian beste talde baten kolorea; 

adibidez “OMNIKIN GRISA”. 
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 Talde erasotzailearen helburua baloia botatzea da, baloi-hartzea zailduz, 

baloiak lurzorua ukitzea lortzeko. Talde hartzailearen helburua (grisa, kasu 

honetan) baloiak lurzorua ez ukitzea da; behin baloia lortuta, bizkor antolatu 

behar du, sakea berriro egiteko. Sakea edo baloi-hartzea zuzen egitea 

lortzen ez dutenean, falta egiten da. 

 Puntuazio-sistemak ziurtatzen du talde guztiek puntuak lortzea, batek falta 

egiten badu, beste biek puntuak lortuko baitituzte. Markagailuko 

parekotasunak talde guztiak azken minutura arte partidan sartuta egotea 

ahalbidetzen du. 

KIN-BALLaren BALIOAK 

Kirol honek bultzatzen dituen balioak honako hauek dira: 

 

 Hezkidetza eta genero-berdintasuna: talde mistoak direnez, neska-mutilek 

jolasteko aukera berdinak dituzte. 

 Integrazioa: trebetasun maila ezberdinetako ikasleek talde berean hartzen 

dute parte. 

 Lankidetza: beste kiroletako indibidualismoa baztertzen du eta talde-lana 

indartzen. Horrek jokoa dinamikoa izatea dakar. Jokalariren bat nabarmendu 

daiteke gainerakoengandik, baina ezin du irabazi taldekideen laguntzarik 

gabe. 

 Aukera-berdintasuna: ikasle guztiek aukera berdina izango dute kirol berria 

delako. Aurre-ezagupenik ez dagoenez, hutsetik hasiko dira denak.  

 Erraztasuna eta aniztasunaren trataera: teknika ikastea oso erraza da. 

Parte-hartzaileek denbora gutxian ikasten dute era egokian dibertitzeko lain. 

Araudi errazaz, baloi arinaz eta lau jokalariko talde txikian, parte-hartzaile 

guztiek ukitzen dute baloia, eta bakoitzak bere unea du jokatzeko. Giro 

honetan, behar bereziak dituzten ikasleei parte hartzeko aukera ematen 

zaie. 

 Arrakasta eta gozamena: edozeinek joka dezake. Partaide hasiberriaren 

aldetik trebetasun tekniko gutxi batzuk baino ez dira behar. Arrakasta eta 

gozamen giro honetan, hasiberria taldeari jarraitzeko eta harekin batera 

garatzeko prest egongo da.  
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ARAUDIA 

 Joko eremua 

20 m x 20 m-ko karratu bat da.  

 Iraupena 

15 minutuko 3 denbora. Berdinketa egonez gero, jokoak jarraitu egingo du 

talde batek bestea aurreratu arte. Dena dela, jokoaren iraupena desberdina 

izan daiteke lehiaketa-mailaren eta adinaren arabera. 

 Jaurtiketa 

- Jaurtiketa modu egokian egiteko, taldeko hiru 

jokalarik baloiari eutsi bitartean, laugarrenak jo 

egingo du. Jokalariak 5 s izango ditu jaurtiketa 

egiteko.  

- Jaurti baino lehen, jaurtitzaileak OMNIKIN + 

beste talde baten kolorea esango du, ozenki eta 

derrigor, faltarik ez badu egin nahi. Adb: “OMNIKIN ARROSA!!” 

- Baloia gutxieneko distantzia batera bidali behar da: baloiaren diametroa 

baino bi aldiz handiagoa. 

- Baloia beherantz jaurtitzea debekatuta dago. 

- Jokalari berak ezin du bi aldiz jarraian baloia kolpatu. 

 

 Baloi-hartzea 

- Jasotzean, edozein gorputz-atalekin uki daiteke baloia. 

- Talde bereko hiru jokalarik baloia ukitzen dutenean, ezin dira lekualdatu, 

baina oin baten gainean pibotatu dezakete. 

 

 Korrikaldia 

Leku egokia bilatu nahian, jokalari bat edo bi baloiarekin mugi daitezke. Joko 

estrategia hau baliagarria gerta daiteke jokalari motelak direnentzat, besteek 

baloia hurbiltzen dietelako; gainera, horrela, jokoa arindu egiten da.  
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 Paseak  

- Paseak egin daitezke, baina bi besterik ez jokaldi berean. Lehenengo 

pasea egiten duenak burutuko du jaurtiketa. 

- Talde batek baloia joko-eremutik kanporatzen duenean, falta izango da 

(alboko sakea). Horren ondorioz, beste bi taldeek puntu bana lortuko 

dute eta falta egin duenak alboko sakea egingo du, baloia irten den 

lekutik ahalik eta gertuen. 

 

 Puntuazioa 

- Talde batek falta egiten duen bakoitzean, beste bi taldeek puntu bana 

eskuratuko dute. 

 

 Eragozpenak 

- Jokalari batek, nahita, beste taldeetako jokalari bat blokeatzen duenean, 

beste bi taldeek puntu bana izango dute. 

- Nahi gabe denean, arbitroak eten egingo du jokoa, eta berriz hasiko da, 

jaurtiketa egin dutenek sakea eginez. 

 

 Joko garbia 

Jokalariren bat lagunekin errespetugabea denean, honako abisu hauek 

izango ditu: 

 

Lehen abisua:       beste bi taldeek puntu bana lortuko dute. 

Bigarren abisua:    beste bi taldeek bosna puntu jasoko dituzte. 

Hirugarren abisua: jokalari arau-hauslea egotzi egingo da. 

Laugarren abisua: jokalari arau-hauslearen taldea egotzi egingo da. 

Partida beste bi taldeek jarraituko dute. 
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Ohiko faltak honako hauek dira: 
 

Falta mota Azalpena 
 

Baloia kanporatzea Baloia jokalekuaren mugetatik irtetea.     

Baloiari behar bezala ez eustea Jaurtiketan, talde erasotzaileko jokalari 

batek edo gehiagok baloia ez ukitzea.  

Jotze motzegia Baloiak 1,80 m ez aurreratzea. 

Beheranzko ibilbidea Baloia, zuzenenean, beherantz joatea. 

Deirik ez egitea “OMNIKIN+kolorea” altu eta argi ez esatea, 

edo esan aurretik jotzea. 

Denbora ez errespetatzea Jaurtiketan, bost segundo baino gehiago 

erabiltzea. 

Araudiaren kontrako jaurtiketa Erasoan, baloia gerritik beherako gorputz-

atalen batekin jotzea.  

Bi aldiz jaurtitzaile bera Jokalari berak bi aldiz jarraian baloia 

jotzea. 
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UNITATE  DIDAKTIKOA  

UNITATE DIDAKTIKOA 

Unitate 
Didaktikoa: 

KIN-BALL 

Maila: 
LHko 6. maila 

DBHko 1.maila 
Saio 

kopurua: 
4 

Justifikazioa: 

 
Kin-Balla da gaur egungo Gorputz Hezkuntzako curriculumean ondo egokitzen 
den kirol-ekintza. Berria izateaz gain, edukiak guztiz baliagarriak egiten 
zaizkigu. Kirol jarduera honek bere gain hartzen ditu hainbat faktore, bai jolas 
eta kiroletakoak, bai hezitzaile eta integratzaileak direnak, osasun-faktoreak 
ahaztu gabe. Hori dela eta, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako testuinguruarekin 
bat datorrela esan dezakegu. 
Kirol honekin, gainera, garrantzi handiko zenbait balio garatuko ditugu: 
lankidetza, hezkidetza, joko garbia eta aniztasuna, besteak beste. Izan ere, 
taldeak mistoak dira eta teknika aldetik eskakizun-maila baxua denez, ez da 
inor baztertuko. Gainera, jokatzean, ezin da ikasleen artean kontakturik egon, 
eta talde-lana ezinbestekoa da, ikasle guztien parte-hartze berdina eskatzen 
duelako. 
Bestalde, lehiakortasuna alde batera utzi nahian, Kin-Ballak ondo pasatzeko 
aukera eskaintzen digu, saioak oso dibertigarriagoak izaten baitira.  
 

Oinarrizko Gaitasunak lantzeko Kin-Ballak egindako ekarpena: 

  
 
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna:  Kin-Ballak 
osasun-kultura bultzatzen du; hau da, gorputz-teknikak irakastean, epe 
laburrera nahiz luzera lesio larriak sor ditzaketen jarrera eta ekintza guztiak 
saihesten ditu. 
 

 
 
Ikasten ikasteko gaitasuna:  Nork bere buruan konfiantza eskuratzen du. 
Gainera, taldean egiten diren jardueretan lankidetza ahalbidetzen du. Era 
horretan, denbora librean jarrera ekintzailea hartzera bultzatzen du. 
 
 
 
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Komunikazio-trukea ahalbidetzen 
du, ahozkoa nahiz gorputzaren bidezkoa. Arloko berariazko hiztegia ikasteko 
aukera ematen digu. 
 
 
 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna:  Integrazioa eta errespetua 
bultzatzen du, eta, horrez gainera, lankidetza, berdintasuna eta talde-lana 
garatzeko lagungarria da. 
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Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: Erronka berrien 
aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna bultzatzen du; arazoei aurre egiteko, 
akatsetatik ikasteko, eta arriskuak bere gain hartzeko. 
 

Helburu didaktikoak: 

 
 Kin-Ballaren oinarriak ezagutzea eta aplikatzea. 
 Oinarrizko gaitasun fisikoak eta motorrak garatzea.  
 Joko-egoera ezagunetan erantzun egokiak ematea. 
 Jokatzeko maila desberdinak kontuan hartu gabe lankidetza bultzatzea. 
 Jokoaren garapenean partaidetza eta taldeko lana indartzea. 

 

Edukiak: 

 Zenbait motatako jotzeak eta mugimenduak. 
 Kirolaren oinarrizko estrategiak. 
 Kin-Ballaren arauen, materialaren eta neurrien ezagutza. 
 Oinarrizko teknikak ikasteko jarduera egokiak. 
 Kirolaren aurrerapenerako zenbait joko. 
 Aurkarien eta kideen errespetua, eta norberaren eta besteen ahalmenei 

begirunea izatea. 
 Taldeko jokoaren barruan, bakoitzaren rola kontuan hartzea. 
 Lehian, emaitzaren garrantzia gutxitzea. 

 
Ebaluazio-irizpideak Ebaluazio-adierazleak 

 Ea  ezagutzen eta erabiltzen 

duen Kin-Ballaren oinarrizko 

teknika. 

 Ea  ezagutzen duen kirolaren 

araudia  eta  aurrera 

eramaten duen jokoan. 

 Ea  azaltzen duen 

konpetentzia motorra 

hobetzeko interesa. 

 Ea  parte hartzen duen 

aktiboki eta era positiboan bai 

jardueretan, bai jolasetan, .  

 Ea  zaintzen dituen materiala 

eta instalazioak. 

 Ea erlazio eraikitzaile eta 

orekatuak sortzen dituen eta 

jarrera arduratsua erakusten 

duen, arauak eta lagunak 

errespetatuz. 

 Erabiltzen ditu oinarrizko 
teknikak? 

 

 Ezagutzen eta onartzen ditu 
joko-arauak?  

 

 Jarduerak egitean, onartzen 
ditu norbanakoaren 
ezaugarri fisikoetan dauden 
aldeak? 

 

 Ikaskide guztiekin 
elkarrekintzan eta modu 
integratzailean jarduten du? 

 
 Saioetan, era aktiboan eta 

egokian hartzen du parte? 
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1. saioa 

Lekua: Gela eta kantxa edo frontoia 

Materiala: Multimedia.  

Kin-Balleko baloia, hondartzako baloiak, konoak 
Jarduerak: 

Izena: Unitatearen azalpena  Denbora: 25 min 

 

 1. Ikasleei Kin-Ballaren gainean zer dakiten 
galdetu, eta unitatearen aurkezpena egin. 

  

 2. Kin-Ballari buruzko filma ikusi, eta, aldi 
berean, zalantzak eta galderak argitu eta 
oinarrizko arau batzuk azaldu. 
http://www.kinballmadrid.es/videos 

http://www.youtube.com/watch?v=3sp-bxYtZIw 

( Coupe du monde de KIN-BALL® 2009 

Masculin) 

 

 

Izena:  Beroketa Denbora: 10 min 

 

 1. Kantxan: taldeka bosnaka edo seinaka 
jarri, eta taldeek baloi bana hartu. Baloia 
airean mantendu behar da kolpatuz, kontuan 
izanik jokalari berak ezin duela bi aldiz 
jarraian baloia jo, eta  baloiak ezin duela 
lurra ukitu. 
Aldaera: baloia jo aurretik, taldeko baten 
izena ozen esango dute eta jokalari horrek 
jasoko du baloia. 
 

 

Izena: Zati nagusia Denbora: 15 min 

 

 1. Erreleboak: aurreko taldeak aprobetxatuz, 
ilaran jarrita, errelebo-lasterketak egingo 
dituzte, hainbat modutan baloia eramanez, 
joan-etorriak eginez: 

  
o Buru gainean  
o Buru gainetik ahurren gainean. 
o Baloia kolpatuz 

              
 

 

Izena: Lasaialdia Denbora: 10 min 

 
Ikasleekin komentatu zer iruditu zaien 
lehengo saio hau: zaila, erraza… 

     Materiala jaso, eta aldageletara joan. 
 
 

 
 
 

 
  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

http://www.kinballmadrid.es/videos
http://www.youtube.com/watch?v=3sp-bxYtZIw
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2. saioa 

Lekua: Kantxa edo frontoia 
Materiala:  

Kin-Balleko baloia eta hondartzako baloiak, petoak, konoak. 

Jarduerak: 

Izena: Beroketa Denbora: 10 min 

 

 1.  Korrikaldia: 3 min-5 min 

  

 2.Luzaketak eta indartze-ariketak: 
abdominalak, flexioak… 
 
 

 

Izena:  Zati nagusia Denbora: 40 min 

 

 1. Taldeka: sei ikasle talde bakoitzean, 
hiruko bi ilara osatuz, bata bestearen 
aurrean kokatuta. Bi ilaren arteko distantzia 3 
m-koa izango da. Honako paseak egingo 
dituzte: (10 min) 

o Buru gainetik  
o Baloia gora bota eta goian 

dagoenean eskuarekin kolpatu. 
o Buru gainetik pasatu eta jaso 

ahurrekin. 
o Baloia beherantz bota, 

oinarekin ukitu eta gora bidali 
eskuez kontrolatzeko. 

*Pasea egiten duena beste ilararen 
bukaerara  joango da.  
 

 2. Azaldu baloia nola kolpatu.  

  

 3. Hirunaka jarri: bi ikaslek baloiari eusten  
dioten bitartean, hirugarrenak baloia joko du 
beste hirukote bati pasatzeko. Txanda 
bakoitzean posizioa aldatuko dute. (10 min)  
 

  4. Joko zuzena: Kin-Ballean jolastuko dira, 
launakako sei taldetan banatuta. 
Hiru talde jolasten diren bitartean, beste 
hirurak begira egongo dira. (20 min) 
Iraupena: partidak hiru minutukoak izango 
dira.  
* Irakasleak behar duenean, moztu egingo 
du partida, ikaste-irakaste prozedura ondo 
bideratzeko.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Izena: Lasaialdia Denbora: 10 min 

 
Peto eta baloiak jaso. 
Biribilean eseri eta luzaketa batzuk egiten 
ditugun bitartean, saioaren gorabeherak 
komentatuko ditugu.  
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3. saioa 

Lekua: Kantxa edo frontoia 
Materiala:  

Kin-Balleko baloia eta hondartzako baloiak, petoak, konoak. 

Jarduerak: 

Izena: Beroketa Denbora: 20 min 

 

 1. Biribilean: luzaketak eta giltzaduren 
beroketa.(5 min) 
 

 2. “Erlojuaren jolasa”. Bi talde egin ikasle 
kopuru berdinarekin: batak biribil bat osatuko 
du; bestea, ilaran jarrita, biribilaren 
kanpoaldean jarriko da. 
Borobilean dauden ikasleak baloia airetik 
pasatuz, ahalik eta buelta gehien egiten 
saiatuko dira.  
Ilaran daudenek, banan-banan, baloia 
lurretik eramanez, buelta oso bat eman 
beharko diote borobilari, guztiek egin arte. 
Bien bitartean borobilean dagoen taldeak 
baloiarekin zenbat buelta oso egin dituen 
zenbatuko dute.  
Ondoren, taldeek rolak aldatuko dituzte.(15 
min)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izena:  Zati nagusia Denbora: 35 min 

 

 1. Launaka jarri: Tripode jarrera azaldu 
ondoren hainbat modutan jaurtiko dute 
baloia: beisbolekoan, esku batez, beso 
batez…(15 min) 
 
 
 
 

 2. Kin-Ballean jolastuko dira,  3 talde partida 
batean aritzen diren bitartean,  beste hirurak  
begira egongo dira. 
Partida bakoitza 5 minutukoa izango da.(20 
min) 
 
 
 
 

 

Izena: Lasaialdia Denbora: 5 min 

 
Peto eta baloiak jaso, biribilean eseri eta 
erlaxazio-ariketa batzuk egin ondoren 
partidetako gorabeherak komentatuko 
ditugu. 
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4. saioa 

Lekua: Kantxa edo frontoia 
Materiala:  

Kin-Balleko baloia eta hondartzako baloiak, petoak, konoak, uztaiak. 
Jarduerak: 

Izena: Beroketa Denbora: 20 min 

 

 1. Biribilean: luzaketak eta giltzaduren 
beroketa.(5 min) 
 
 
2. “Baloi errea”. Hondartzako bi baloirekin 
batera jolastuko dira.(10 min) 
 

 

Izena:  Zati nagusia Denbora: 35 min 

 

 1. Launaka jarrita, baloi bana hartu, eta 
aurrean, 2 m-ra, uztai bat ipini; uztai barruan 
sartu beharko dute baloia. Sartuz gero, 
uztaia urrutiago jarriko dute. Taldeko 
partaideak jo eta gero lekuz aldatuko dira, 
erlojuaren norabideari jarraituz.(15 min) 
 
 
 

 2. Kin-Ballean jolastuko dira, bi partida aldi 
berean, hau da, 3 talde partida batean eta 
beste hirurak bestean.(20 min) 
 
 
 

 

Izena: Lasaialdia Denbora: 5 min 

 
Peto eta baloiak jaso, biribilean eseri, eta, 
azken saioa denez, partekatuko dituzte Kin-
Ball unitateari buruzko iritziak.   
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