
MUNDUKO JOLASAK 

1 

María José Gutiérrez 
Agustina Goienaga 
Arkaitz Jauregibeitia 



AURKIBIDEA 

2 

1. SARRERA: JOLASAREN BALIOA……………………………   3 
2. HELBURUAK ………………………………………………………   4 
3. EDUKIAK …………………………………………………………….   5 
4. LANDUTAKO KONPETENTZIAK……………………………   6 
5. METODOLOGIA………………………………………………….        7 
6. EBALUAZIO-IRIZPIDEAK……………………………………    8 
7. EUROPA .…………………………………………………………….   9 
8. ASIA ..………………………………………………………………… 17 
9. OZEANIA …………………………………………………………… 24 
10. AMERIKA …………………………………………………………… 31 
11. AFRIKA  ……………………………………………………………… 38 
12. BIBLIOFRAFIA …………………………………………………….    46 
   



 
 

Gaur egun jolasa aisialdiarekin lotzen dugu, baina aisialdiaren kontzeptua nahiko 

berria da, hain zuzen ere, industria-iraultzaren ondorengoa. Jolasa, ostera, betidanik 

kultura guztietan existitu izan da, eta funtzio ludikoa eta hezitzailea izan ditu. 

Herri bakoitzak jolasetan islatzen ditu bizimodua, balioak, arauak, sentimenduak…   

eta, jolas horien bitartez,  modu ludikoan eta motibagarrian bere gizartearen  

ezaugarriak helarazten ditu. 

Jolasa, beraz, hezkuntza ikuspegitik ezinbesteko tresna da, gure kulturan barneratu 

beharreko arauak eta ezagutzak lantzeko. 

 

SARRERA: JOLASAREN BALIOA 
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• Beste lurraldetako jolasak eta ohiturak ezagutzea. 

• Era guztietako jolasetan gustura parte hartzea. 

• Saioetan aktiboki parte hartzea eta arauak errespetatzea. 

• Gorputzaren trebetasunak garatzea. 

• Euskararen bidez kultura- aniztasuna adieraztea  

• Jolasetan, adiskidetasuna eta lankidetza  jorratzea. 

• Oinarrizko higiene-ohiturak betetzea. 
 

HELBURUAK 
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• Munduko hainbat lurraldetako jolasak 

• Kulturen arteko hurbilpena, errespetua eta harreman dinamikoa 

• Hainbat bizimoduren ezagutza 

• Pertsonen arteko ezberdintasunen eta antzekotasunen kontzientzia 

• Jolasetako arauak onartzea  

• Taldean lan egiteko estrategiak 

• Jolasetan, parte-hartze aktiboa 

• Etorkinen eta haien familiaren partaidetza 
 

 

EDUKIAK 
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2. Ikasten ikasteko gaitasuna 

Proposatzen diren ekintzekin –gehienbat globalak–, norberak  dituen aukerak eta gabeziak 

ezagut ditzake. 

4. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

Ekintza gehienetan, hitzaz aparte, gorputza ere erabiltzen da sentimenduak, ideiak, egoerak… 

komunikatzeko. 

6. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Ekintza asko taldeka izateak errespetua, lankidetza-harremanak, eta abar lantzeko aukera 

ematen du.  

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Norberak gorputzarekin bere sentimenduak,  ideiak, eta abar autonomoki adierazi behar ditu. 

 

LANDUKO DIREN KONPETENTZIAK 
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Lehenengo saioan, talde handian, lan-proiektua azalduko dugu. 

Ikaskuntza eta irakaskuntza aktiboei eragiteko, honako estrategia metodologiko 

hauek erabiliko ditugu: bost kontinenteetako jolasak landu eta kontinente bakoitzari 

bi saio eskaini. Lehenengo saioan, irakasleak proposatutako ditu jolasak; eta, 

bigarrenean, ikasle etorkinen txanda izango da: etorkin bakoitzak bere aberriko 

jolasak aurkeztuko ditu. Aldez aurretik, bai ikasle horiekin, bai haien gurasoekin hitz 

egingo da. Horrekin herri horien errealitatea ezagutzea eta, bide batez, kulturen 

arteko errespetuzko eta berdintasuneko harremanak sendotzea  lortuko  da. 

 

METODOLOGIA 
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 • Beste lurraldetako jolasak eta ohiturak errespetatzen ditu. 

• Jolasetan gustura parte hartzen du. 

• Jolasen arauak errespetatzen ditu. 

• Oinarrizko trebetasunak egoki erabiltzen ditu jolasetan. 

• Euskararaz jolasten da. 

• Norberaren eta besteen gaitasunak errespetatzen ditu. 

• Oinarrizko higiene-ohiturak betetzen ditu. 
 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
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Ezagutzen duzue Europako herrialderen bat? 
 
Ezagutzen duzue Europako etorkinen bat? 
 
Ba al dakizue ezer haien ohiturei buruz? 
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Iresulul (Errumania) 

  

Jolaskideek biribila osatuko dute. Jolaskide horietako batek jolasa gidatuko du; beste 

jolaskide bat biribilaren erdian kokatuko da, eta begiak estalita izango ditu. 

Biribilean dauden jolaskideek besoak luzatuz atzamarrak erakutsiko dituzte.  

Jolasa gidatzen duenak biribileko haur bat erdirantz bultzatuko du eta hau esango 

du: “Inelus, învártecus” (asmatu norena den atzamarra). 

Begiak estalita dituenak, ukimena erabiliz, atzamarra norena den asmatu beharko 

du. Ez badu asmatzen, jolasa berriz hasiko da, eta asmatzen badu, gidariak biribilera 

bultzatu duen haurrak estaliko ditu begiak. 

111 
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Berrantolaketa postala (Ingalaterra) 

 

Lagunek biribila osatu behar dute aulkietan eserita. Jolaskide bat begiak estalita 

biribilaren barruan kokatuko da. Eserita dagoen lagun bakoitzak Europako hiri bat 

aukeratuko du. Begiak estalirik dituen lagunak honako hau esango du jolasa hasteko: 

“Posta Londresetik ...Bilbora”; orduan, Londres eta Bilbo ordezkatzen dituzten 

lagunek beren tokiak trukatu beharko dituzte, begiak estalirik dituen lagunak 

harrapatu barik. Noizean behin erdiko kideak “Berrantolaketa postala” ere esan 

dezake; orduan, lagun guztiek beren aulkiak utzi eta beste aulki bat bilatu beharko 

dute. Erdiko lagunak norbait harrapatzen duenean, rolak aldatuko dituzte. 
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Taldeko 3 lagunek beste guztiak harrapatu behar dituzte. 

Jolaskide bakar bat geratzen denean harrapatu barik, horrek harrapaturik daudenak 

aska ditzake harrapatutakoren bat ukituz. Lortzen badu, guztiak aske geratu eta 

jolasari berriro hasiera emango  diote. 

Azkenak ez baditu bere kideak askatzen, harrapatuak izan diren lehenengo hirurak  

hurrengo txandan harrapatzaile bihurtuko dira. 

Tri (Ingalaterra) 
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Zozketa  eginez, tsarra nor izango den aukeratzen da, eta gainerakoak nekazariak izango 

dira. 

Tsarra taldetik urrunduko da  nekazariek  lanbide bat aukeratzen duten bitartean. 

 Lanbidea aukeratzen dutenean, tsarrari deitu behar diote, eta horrek, 10 m inguruko 

distantzia bat utzita, nekazari guztiek aldi berean antzezten duten lanbidea zein den 

asmatu beharko du. 

Tsarrak ozenki esango du lanbidea, eta, asmatzen duenean, nekazariak harrapatzera 

irtengo da. Nekazariek ihes egin beharko dute, eta aurrez zehazturiko toki batera 

heltzea lortu, tsarrak harrapatu barik.  

Tsarrak nekazari bat harrapatzen badu, hurrengo txandan harrapatutakoa izango da 

tsarra.    

Tsarra eta nekazariak (Errusia) 
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Jolas  honetan aritzeko, lagun bakoitzak harri lau bat eta zenbait harri txiki behar ditu. 

Harri lauak lurrean jarri behar dituzte, lerro bat osatuz, eta harri txikiak horien 

gainean jarri behar dira. 

Partaideek lerro bat egin behar dute harri-lerroarekiko paraleloa, eta bertatik harri 

lauaren gainean dauden harri txikiak jotzen saiatu. 

Harri gehien ukitzen dituena aurrez zehazturiko jaurtiketa-kopuruan izango da 

irabazlea. 

Harri-jolasa (Portugal) 
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Koka itzazu jolas hauek mapan: iresul, berrantolaketa postala, tri, tsarra eta 
nekazariak eta harri-jolasa. 
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Ezagutzen duzue Asiako herrialderen bat? 
 
Ezagutzen duzue Asiako etorkinen bat? 
 
Ba al dakizue ezer haien ohiturei buruz? 

18 



Oni to kaeru (Japonia) 

  

     Deabrua nor izango den zozketatuko da, eta gainerakoak igelak izango dira. Gero, 

klarionez, lurrean eremu irregular bat marraztu  beharko da, eta hori lakua izango da. 

Lakuaren barrualdean irlatxoak  izan daitezke.  

 Deabrua lakuaren kanpoan kokatuko da. Beste kideak igelak izango dira, eta, 

makurtuta, saltoka ibiliko dira lakuaren barruan; noizbehinka, kanpora egingo dute 

salto . 

 Bitartean, deabruak igelak harrapatzen saiatu beharko du. Ezin da uretan sartu, 

baina bai lakuaren inguruan biraka ibili eta lakuaren gainetik saltoak eman. 

 Deabruak harrapatzen dituen igelak kanporatuak izango dira, eta kanporatua den 

azken igela hurrengo saioan deabrua izango da. 

 OHARRA: Beste bukaera bat: igela, harrapatua izan ahala, deabru bilaka daiteke. 
19 
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Kabbadi (Nepal) 

   8-10 kideko  bi talde egin behar dira. Klarionarekin 5x10 m²-ko eremu bat bi zati berdinetan zatitu 

behar da; alde bakoitzean, talde bat kokatuko da.  

 Aldiko talde bateko kide batek beste taldearen eremura joan beharko du, eta bertako taldeko kide bat 

ukitu. Ukitu ondoren, lehenbailehen itzuli behar du bere eremura; izan ere, beste taldekoek  bere 

atzetik  joango dira harrapatzera. 

 Beste taldeko kide bat ukitu eta norberaren eremura heltzea lortzen bada, ukitu den laguna jolasetik 

kanpo geratuko da aldi baterako eta iheslariak puntu bat lortuko du bere taldearentzat. Aldiz, bere 

eremura iritsi aurretik harrapatzen badute, bera geratuko da jolasetik at momentuz.  

 Talde batek kide bat edo gehiago jokotik kanpo baldin badu eta beste taldeko kide bat kanporatzea 

lortzen badu, kanpoko jolaskide bat jolasera itzuliko da.  

 Jolasa amaituko da talde batek  hamar  puntu egitea lortzen edo talde bateko kide guztiak  bi aldiz 

kaleratzen  dituztenean. 
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 Hong, lui, ten (Txina)  
 

  

      Jolaskide bat harrapatzailea izango da, eta gainerakoak harrapatzen saiatuko da. 

 Taldeko beste pertsona batek bozeramaile rola izango du: koloreen izenak 

oihukatuko ditu. 

 Koloreek jolasaren arauak aldetzen dituzte horrelaxe: 

 - Berdea: (hong): partaideek nahi duten bezala egin dezakete korrika. 

 - Horia: (lui): partaideek hanka baten gainean egin behar dute korrika. 

 - Gorria: (ten): harrapatzaileak hiru pausu eman ditzake; besteak, ordea, geldi 

egon beharko dute.  

 Harrapatzaileak kide bat harrapatzen duenean, harrapatutakoak haren rola 

hartuko du. 
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Tabis-tabis (Filipinak) 
   

 Lurrean marra bat margotuko da, eta marratik 3-4 metrora potea jarriko. Ikaskide 

bakoitzak makilatxo bana hartuko du. 

 Zotz eginez aukeratutako jolaskideak bere makila potearen  gainean jarriko du, eta 

gainerakoek marraren atzetik makilatxoak jaurtiko dituzte, potearen gaineko makilatxoa 

bota guran.   

 Norbaitek lortzen badu makilatxo hori botatzea, irabazi egingo du. 
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Koka itzazu jolas hauek mapan: oni ta kaeru; kabbadi; hong, lui, ten; eta 
tabis-tabis. 
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Ezagutzen duzue Ozeaniako herrialderen bat? 
 
Ezagutzen duzue Ozeaniako etorkinen bat? 
 
Ba al dakizue ezer haien ohiturei buruz? 
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Lauki bat osatuko da lau uztaiekin. Haien arteko distantzia 3 metrokoa izango da. 

Laukiaren erdian beste uztai bat kokatuko da, eta horren barruan pilotak jarriko dira. 

Uztai bakoitzaren barruan jokalari bana kokatuko da. Helburua jokalari bakoitzak bere 

uztai barruan hiru pilota izatea da; horretarako, erdiko uztaitik edo beste jokalarien 

uztaietatik lapurtuko ditu. Jokalariak joan-etorri bakoitzean pilota bakarra eraman 

dezake, eta uztaian utzi behar du, jaurti gabe. Jokalariek ezin dituzte beren pilotak 

babestu, eta debekatuta dago beste jokalariak oztopatzea. Hiru pilota bere uztai 

barruan arinen jartzea lortzen duenak irabaziko du. 

Ver ver aras lama (Papua, Guinea Berria)  
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Jokalariek 5 edo 7 metroko diametroko biribila egingo dute, eta, zozketaren bidez, 

biribilaren erdian zein jokalari kokatuko den aukeratuko da. 

Jokalari bakoitzak makila bat izango du eskuetan. 

Erdiko jokalariak bere makila pasatuko dio biribilean dagoen edozeini, eta horrek 

ordainetan berea emango dio. Baina, makila erortzen bazaio, erdian jarriko da. 

Erdiko jokalariak biribilari bira osoa emanez gero,  beste jokalari bat aukeratuko du bera 

ordezkatzeko. 

Poi rakan (Zeelanda Berria) 
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Kopuru bakoitiko lagun taldean egiteko jolasa da.  Umeek binaka jarri beharko dute,   

elkarri eskuetatik helduta, eta  guztien artean biribila osatuko dute. Bikote barik 

dagoena birak ematen hasiko da, eta bikote bateko kide bati gerritik helduko dio. Hori 

egiten duenean, gerritik heldu duen laguna eskuinerantz irtengo da lasterka; haren 

bikotekidea, berriz, ezkerretara. Biek biribilari bira eman eta zeuden tokira itzuli 

beharko dute. Azken iristen dena izango da galtzailea. 

Tunnel race (Australia) 

28 

Moderador
Notas de la presentación
Begira>aurrez aurre



 
 

Bi jokalari aurrez aurre jarriko dira. Jokalari batek besteari ukabilak erakutsiko dizkio. Ukabilak 

erabiliz, lau keinu hauetako bat aukeratuko du.  

Keinuak hauexek dira: 

• bi erpuruak gora 

• ezkerreko erpurua gora 

• eskuineko erpurua behera 

• bi erpuruak behera 

Lehenengo jokalariak, aukeratutako keinua egin ondoren, hau esango du: “Hipitoi!”. Haren 

bikotekideak azkar-azkar, ispilua balitz bezala, keinua errepikatu egingo du. Jarraian, bigarren 

jokalariaren txanda izango da, eta berdin egin beharko du.  

Jolasa gelditu egingo da norbaitek huts bat egiten duenean edo aurreko txandan egindako keinu 

berbera egiten duenean. 

Irabazleak “Ra” esan eta puntu bat eskuratuko du. Puntu gehien lortzen duenak irabaziko du. 

Hipitoi (Zelanda Berria) 
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Koka itzazu jolas hauek mapan: ver ver aras lama, poi rakan, tunnel race eta 
hipitoi    
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Ezagutzen duzue Amerikako herrialderen bat? 
 
Ezagutzen duzue Amerikako etorkinen bat? 
 
Ba al dakizue ezer haien ohiturei buruz? 
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Uztaia pasatzen (El Salvador) 
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 Jokalari guztiek biribil bat osatu beharko dute eskuetatik helduta. Katearen barnean 

hiru uztai kokatuko dira. 

 Helburua honako hau da: partaide bakoitzak, eskuak askatu barik, uztaia bere gorputz 

ingurutik pasatzea eta hurrengo partaideari ematea.  

 Biribilari buelta osoa eman beharko zaio,  korroa apurtu barik. Horrela bukatzen da 

jokoa; jarraitzeko, berriz hasi beharko da.  Porrot egiten duen jokalariak kanporatua 

izango da. 



¿Gosta dos seus vizinhos? (Brasil) 

     Biribil bat osatu behar da aulkietan eserita. Erdian kide bat egongo da, eta nahi duen 

lagunari honako hau galdetuko dio: “Atsegin dituzu bizilagunak?”. Erantzuna baiezkoa 

baldin bada, beste bati egingo dio galdera berbera. Ezezkoa bada, honako hau 

galdetuko dio: “Orduan, nor duzu gustuko?”. Kideak bi lagunen izena esanez 

erantzungo du: “Ana eta Kepa”, adibidez. Hori esan bezain pronto, bi kide horiek 

beren tokiak aldatu beharko dituzte.  

 Tarte horretan, erdiko laguna aulki horietako bat hartzen saiatuko da. Hori lortzen 

badu, eserleku barik geratu den laguna pasako da biribilaren erdira, eta berriro 

ekingo diote jolasari. Lortzen ez badu, erdiko kidea berriro saiatuko da aulkia lortzen. 
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Angel y demonio (Bolibia) 
    

      Jolaskide bat aingerua izango da, eta bestea, deabrua. Jolasa zuzentzen duenak gainerako 

jolaskideei fruta baten izena emango die. Lurrean lerro bat marraztuko da; horren alde batean, 

aingerua kokatuko da, eta, bestean, deabrua.  

 Elkarrizketa hau gertatzen da: 

 - Aingerua: Hemen dator aingerua  urre koloreko makilarekin, fruta baten bila. 

 - Zuzendaria: Zer fruta? 

 Aingeruak fruta baten izena esango du. Jolaskideren batek fruta horren izena badu, haren atzean 

jarriko da gerritik helduta. Berdin gertatuko da deabruarekin: 

 - Deabrua: Hemen dator deabrua  makila beltzarekin, fruta baten bila. 

 - Zuzendaria: Zer fruta? 

 Deabruak fruta baten izena esango du. Jolaskideren batek fruta horren izena badu, haren atzean 

jarriko da gerritik helduta.  

 Jolaskide guztiok aingeruaren edo deabruaren atzean kokatuta daudenean tiratzen hasiko dira, eta 

lurrean marraztutako lerroa gurutzatzen duen taldeak galduko du.  
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El juego de las letras (Mexiko) 

      Jokalari guztiek papera eta arkatza izan beharko dute. Jokalari bakoitzak alfabetotik 

15 letra hautatu  beharko ditu.  

 Irakasleak edo beste kide batek hizkiak esango ditu banan-banan, eta jokalariek 

esandako letrak ezabatu beharko dituzte.  

 Letra guztiak ezabatzen dituen lehenengo jokalaria txapelduna izango da.  

 Adinaren arabera, zailtasun gehiago sar daiteke; adibidez, hitz bat osatu. Hitz 

luzeena edo zailena osatzen duen kidea irabazlea izango da.   
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Koka itzazu jolas hauek mapan: uztaia pasatzen, ¿gosta dos seus 
vizinhos?, angel y demonio eta el juego de las letras.       
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Ezagutzen duzue Afrikako herrialderen bat? 
 
Ezagutzen duzue Afrikako etorkinen bat? 
 
Ba al dakizue ezer haien ohiturei buruz? 

39 



Erakarpen-jolasa (Cabo Verde) 

Jolaskide guztiek biribil bat osatuko dute eskutik helduta, eta erdian, lurrean, biribil 

bat marraztuko dute. Lagun bakoitzak beste kideak biribilera sartzea edo marra 

ukitzea lortu behar du, besoetatik tira eginez. 

biribilera sartu edo marra ukitzen duten lagunak kanporatuak izango dira. 

Bi lagun geratzen direnean, biribil erdian kono bat kokatu eta, eskutik helduta,  elkarri 

tira egingo diote. Konoa igarotzen duenak galdu egingo du. 
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Beynie (Ginea) 

     Lurrean 5 metroko diametro biribil bat marraztu beharko da.  20 metrora  babesgune 

bat egongo da.  

     Lagun bat biribilaren barruan kokatuko da, eta beste guztiak, inguruan. 

     Irakasleak seinale bat egitean, barruko jokalariak besteak harrapatzea lortu beharko du. 

Kanpoko jokalariek  aurrez zehazturiko babesgunera heltzea lortzen badute libre 

geratuko dira.  Harrapatutako lehena hurrengo txandan harrapatzailea izango da. 
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Coché (Mozambike) 

 
6 laguneko 2 talde egin behar dira. Lurrean laukizuzen bat behar da. Talde bateko 

kideak laukizuzenaren alde luzeetan jarriko dira, alde bakoitzean kopuru bera. Beste 

taldeko kideak zelaitik aparte geratuko dira, eta banaka laukizuzenaren erdira 

sartuko. 

Laukia inguratzen duten taldeko kideek barruan dagoena baloiaz jotzen saiatu 

beharko dute. Bitartean, barruko laguna baloia saihesten edo eskuekin hartzen 

saiatuko da. Jotzen badute, kanpo geratuko da. Aldiz, baloia bere eskuetan hartzea 

lortzen badu, horren taldeak 5 puntu irabaziko ditu. Kanpoko taldeko kide guztiak 

lauki barrutik pasatzen direnean taldeek rolak aldatuko dituzte. 
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Erakarpen-jolasa (Kenia) 

 
Lurrean lauki bat margotu beharko da. Lauki hori neurri bereko 9 laukitxotan 

bananduko da.   

Lauki horretatik distantzia jakin batera lerro zuzen bat margotuko da lurrean. Jokalari 

guztiek marraren atzean kokatu beharko dute. Txandaka, 9na harri bota beharko 

dituzte laukira eta 3 harri  laukitxoetan lerrokatzea lortu behar dute, luzeran, zabaleran 

edo diagonalean. 

Hori lortzen duenak puntu bat irabaziko du. 

Laukitxo  berean 2 harri sartzen badira, balio gabe geratzen da lerroa. 
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Autokontrola (Maroko) 

 
Jokalariak bikoteka jarriko dira, bata bestearen aurrean, elkarri begira. 

Barre egitea saihestu beharko dute, dinamizatzaile batek aginduriko zenbait ordena 

betetzen dituzten bitartean. 
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Koka itzazu jolas hauek mapan: erakarpen-jolasa,  Cabo Verdekoa; beynie; 
coché ; erakarpen-jolasa, Keniakoa, eta autokontrola. 
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