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1. 1GO ARIKETA: TALDEAREN ELKAR EZAGUTZA,
IZENAK EZAGUTU
Elkar ezagutzeko jolas bat egin zen, haien artean taldekideen izenak ezagutzen hasteko.
Inportantea baita, taldekideak bere izenengatik deitzea talde izaera eraikitze asmoz.
Mataza eskuan duena bere izena esango du eta gustokoa duen animaliaren keinua egin
beharko du. Gero mataza beste lagun bati pasa beharko dio eta honek aurrekoaren izena eta
bere animalia egin beharko du eta bere izena eta animalia egin. Matazak eskuratzen duena
aurrekoaren izena eta animalia egin beharko du eta berea gehitu.
Gero mataza desenredatzeko, kontrako bidea egingo du matazak ariketa berdina eginez.
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2.

2. ARIKETA: HAUSNARTU ETA IRIZPIDEAK
ERAIKITZEN HASI

Aurreko fasean egindako lana(gela bakoitzean jolastokiaren erabileraren inguruko
diagnostikoa) oinarri hartuz elkar hausnartu, arazoaren ikuspegi komun bat eraiki eta
adostasunak landu, proposamen berrien bidean lehen urratsak emateko izan du helburu
ariketa honek.
Honetaaz gain ariketa honek honako helburuak izan ditu:


Planoetan eta marrazkietan ateratako informazioa sozializatu eta guztien esku jarri da.



Planoetatik eta marrazkietatik hausnarketak partekatu.



Elkar entzun.



Elkarren arrimuan hausnarketa kiritikoak eraiki.



Elkarrekin patioaren proposamenerako irizpideak sortu eta adostu.



Adostasunetara heldu.

26 haurrak bi taldeetan banatu dira: A eta B gelak (D gela erdia eta erdia banatu da). Baten
batek ez badu bere berdinetatik banatu nahi elkarrekin talde bat aukeratu dute. Bi taldeak
orekatuak egon dira, bai adinean, generoan, kopuruan.


Taldeetako bat planoak ikustera joango da eta beste taldea marrazkiak.

Talde bakoitzak, bere taldekideen artean behatzen egon direnaren inguruko hausnarketak
elkar trukatzen egon dira. Hausnarketan laguntzeko dinamizatzaileak honako galdera
eskaintzen zizkien:
Planoen erakusketarentzako eskaini diren galderak


Gogoratzen zarete gelan egin zenuten lanaz? Zer egin zenuten?



Gogoratzen zarete zer ondorioztatu zenuten? Norbaitek zeozer esan nahi du?



Orain plano guztiak ikusita zer da ikusten duzuena?
o

Non daude neska gehien eta mutil gehien? (Adina kontutan hartu.)

o

Zertara jolasten duzue eremu bakoitzean?

o

Nortzuk jolasten dute batez ere futbolera?

o

Zertara jolasten duzue?

o

Zertara jolastu nahiko zenukete? Eta non?

Marrazkien erakusketarentzako honako galderak eskeini zaizkie


Zer da ikusten duzuena?



Ze material sumatzen dituzue?



Ze kolore daude?



Ze objektu marraztu dira?



Naturarekin erlazionatutako gauzak daude?
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Ikusi, hitz egin, hausnartu dugun guzti honekin jolastokiak ze irizpide behar dituen uste
duzue?

Denak batera, Batzarrean1 jarri eta talde bakoitzeko aktalariak hausnartu dena partekatu du. Bi
taldeek nahiko hausnarketa antzekoak egin dituzte
eta bi taldeek egindako hausnarketak denek
aintzakotzat hartu dituzte. Atera diren gaien artean,
espazio lasaiak eta naturarekin (arbolak, animaliakzomorroak, ura, belardiak…) lotuak daude, jolastokia
ez dago ongi orekatua ez genero, adin eta erabilerari
dagokionez, baloia arriskutsua bihurtzen dela,
txirristak eta altuera-forma ezberdinetako objektuen
eta espazioen eskaera, koloretsua, leku seguruak
zainduak eta garbiak haien beharretara egokituak…
Hortxe taldeek jasotako hausnarketak, haiek jaso
zituzten bezalaxe:

1

Denak batera zirkulu batean dauden momentua da Batzarra. Batzarra, prozesuaren momentu
ezberdinetan erabiliko da, elkar entzuteko, iritziak trukatzeko, proposamenak negoziatzeko eta
proposamenak aurkezteko. Denak batera lan egiteko eta egoteko momentuak dira.
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3. 3.ARIKETA: EBALUAZIOA
Batzarrean jarriak zer moduz joan den goiza galdetu diegu: horren arabera gustura egon direla
adierazi dute, momentu batzuetan haierako jolasean bezala azpertu egin dira, baina
orokorrean gustura egon direla adierazi dute.
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4. SAIOAREN INGURUKO HAINBAT IRUDI
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5. GEHIGARRIA
Saio honetarako erabili zen karta didaktikoa gehitzen dugu.

11

Proiektua: ELIZATXO IKASTOLA: JOLASTOKI BERRIA
DENBORA

HELBURUAK

5´

saio zenb: 1goa

Fasea: 2

data: 2019ko Azaroaren 28an

ZER

BALIABIDEAK

1go ariketa: KEINUA ETA IZENA
5´

Izenak ikasi
Taldea kohesionatzen joan

40´

- planoetan eta
marrazkietan ateratako
informazioa sozializatu eta
guztien esku egotea.
5´
- planoetatik eta
marrazkietatik hausnarketak
partekatu.
- elkar entzun.
-elkarren arrimuan
hausnarketa kiritikoak
eraiki.
-elkarrekin patioaren
proposamenerako irizpideak
sortu eta adostu.
15´
-adostasunetara heldu.
-

Denak zutituak beraien izenak esan beharko dituzte.
1. Mataza eskuan duena bere izena esango du eta gustokoa duen animaliaren keinua
egin beharko du. Gero mataza beste lagun bati pasa beharko dio eta honek
aurrekoaren izena eta bere animalia egin beharko du eta bere izena eta animalia
egin. Matazak eskuratzen duena aurrekoaren izena eta animalia egin beharko du eta
berea gehitu.
2. Gero mataza desenredatzeko, kontrako bidea egingo du matazak ariketa berdina
eginez.
2. ariketa: HAUSNARTU ETA IRIZPIDEAK ERAIKI
Aurreko fasean egindako lana oinarri hartuz elkar hausnartu, arazoaren ikuspegi
amankomun bat eraiki eta adostasunak landu, proposamen berrien bidean lehen urratsak
emateko.
1. Aurreko fasean sortutako planoak eta marrazkiak erakusketan jarriko ditugu.
 Planoak alde batetik eta marrazkiak bestetik.
2. 24 haurrak bi taldeetan banatuko ditugu: A eta B gelak (D gela erdia eta erdia banatuko
da). Baten batek ez badu bere berdinetatik banatu nahi elkarrekin talde bat aukeratu
beharko dute.
 Bi taldeak ahal diren ekilibratuenak egon behar dira, bai adinean, generoan,
kopuruan…
3. Taldeetako bat planoak ikustera joango da eta beste taldea marrazkiak.
Bi taldeek, ikusten dutenetik hausnarketak egin behar dituzte baita irizpide batzuk sortu.
Horretarako galderen bitartez lagunduko zaie:
Planoen erakusketarentzako galderak*

Mataza
Argazki kamera

Planoak
Marrazkiak
Zelo
Blue tuck
4 kartulina
folioak
Retulkiak
Boligrafoak
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15´

5´

Gogoratzen zarete gelan egin zenuten lanaz? Zer egin zenuten?
Gogoratzen zarete zer ondorioztatu zenuten? Norbaitek zeozer bota nahi du?
Orain plano guztiak ikusita zer da ikusten duzuena?
o Non daude neska gehien eta mutil gehien? (Adina kontutan hartu.)
o Zertara jolasten duzue eremu bakoitzean?
o Nortzuk jolasten dute batez ere futbolera?
o Zertara jolasten duzue?
o Zertara jolastu nahiko zenukete? Eta non?
 Ikusi, hitz egin, hausnartu dugun guzti honekin jolastokiak ze irizpide behar dituen
uste duzue? ***
 Dinamizatzaileak azalpenak gehituko ditu, baita irizpideak proposatu.
Marrazkiaren erakusketarentzako galderak**
 Zer da ikusten duzuena?
 Ze material sumatzen dituzue?
 Ze kolore daude?
 Ze objektu marraztu dira?
 Naturarekin erlazionatutako gauzak daude?
 Ikusi, hitz egin, hausnartu dugun guzti honekin jolastokiak ze irizpide behar dituen
uste duzue? ***
 Dinamizatzaileak azalpenak gehituko ditu, baita irizpideak proposatu.
3. Talde bakoitzaren haur zaharrenak aktalari rola hartuko du ahalko balitz. Bere lana:
 Adostutako Irizpideak kartulina edo folio batean apuntatzea.
 Kartulina edo folio batean ateratako hausnarketa eta ondorioak jaso. (honek ez du
horren besteko garrantziarik. Denboraren arabera egingo da.)
 Ez badago denborarik edo aktalaririk izan nahi duen inor, dinamizatzaileak berak
egingo du lan hau.

30´

3. ariketa: PLENARIOA
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- irizpideak adostu eta
irizpide amankomunak izan.
-elkar entzun.
- hitza hartu eta hitzaren
7´ jabe izan.
7´ -ideiak elkarlanean garatu.
- negoziaziazioaren arauak
barneratu.
- adostasunetara heldu.
-ahalduntzea.
-erabaki guneak sortu.
15´ -erabakietan parte hartu.

40´
- hausnartu eta adostu
denarekin proposamenak
sortu.
- sorkuntza bultzatu.
-pentsamendutik ekintzara
pasa.
-autoestima garatu
sorkuntzaren bitartez.
-

Egindako hausnarketak, adostasunak eta ondorioak partekatu.
1. Bi taldeak elkartu gelaren erdian borobil batean (eserita)
 Talde bakoitzak bere ondorioak eta irizpideak azalduko ditu.
o Modu librean hitz egin ahal izango dute.
o Dinamizatzaileak hitza ere banatu dezake.
o Ixilpean gelditzen direnean aukera emango zaie zeozer gehitzeko.
o Dinamizaitzaileak gauzak esan ahal ditu: zehaztu, azalpenen bat luzatu…

2 kartulina
Retulkiak
Zeloa

2. Irizpide amankomunak sortu.
 Konparatu bi taldeen irizpideak.
 Amankomunak direnak berretzi talde handian.
 Amankomunak ez direnak kontrastatu eta adostasunetara heldu.
3. Adostutako irizpideak kartulina berri batean jarri.
4. ariketa: PROPOSAMENAK SORTU
Adostu eta hausnartu den guztiarekin, eskainiko zaizkien material ezberdinekin 8 kartoi handi
Periodikoak
proposamenak eraiki beharko dituzte.
1. 4 pertsonetako 6 talde osatuko ditugu.
 Talde bakoitzak sortutako irizpideen arabera bere patioa osatu beharko du.
o Proposamenak patioaren zonifikazio irizpide bati lotuak egon daitezke.
o Patioa bere osotasunean hartu ahal izango dute, zonifikazio guztiak
errepresentatuz.
2. Dinamizatzaileak proposamen bakoitzean ze material eta ze errepresentatu nahi den
argitu beharko du. Horretarako:
 Talde bakoitzak A4 bat izango du eta bertan adierazi nahi dutena jasotzen joango
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Albala
Makiltxoak
Papel pinotxo
Hostoak
Komuneko papera
Kartoizko
zilindroak
plastilinak
Sokak
Matazak
Temperak (farapi)
Manleyak
Retulkiak
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gara.

 Ariketa hau ez da saio honetan amaituko. 2. Saioan amaituko da.

5´

5. ariketa: EBALUAZIOA

Borobil handi bat egingo dugu eta lurrean eseriko gara. Gero honako galderak edo
antzekoak botako ditugu:
 Zer moduz joan da goiza?
 Zer da gehien gustatu zaizuena gaurko goizetik? Zergatik?
 Zeozer berria ikasi duzue? zer?



Zeozer esan nahi diozue zuen taldeari hurrengo saiorako?
Taldetxo honi izen bat zor diogu, baten bat bururatzen zaizue?

15

Pegamentoa
Zeloa
Txotxak
Artaziak
Kartulinak
Kartoiak
…
Platanoak
mandarinak
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1GO ARIKETA: TALDEA INDARKETZEKO JOLASA
Ariketa honen helburu nagusia: Taldea jolasaren bitartez kohesionatzen joatea eta bide batez
lanean hasteko aktibatzea.
Kasu honetan aukeratu den jolasa “Taldean figurak sortu” izan da. Honakoa da jolasa:
Jolasa hasteko, parte hartzaile guztiak borobilean jarriko gara eta pertsona bat erdian kokatuko
da, bere hatz erakusleaz borobileko kide bat seinalatu eta berak zein bere aldamenetako beste
bi kideak seinalatutako pertsonak adierazitako figuri irudikatu beharko dut ahalik eta azkarren.
Baten batek gaizki egitekotan edota tokatzen ez zaion pertsona batek figura irudikatzekotan
erdikaldera pasa beharko du. Hori bai, erdikoak “gaizki” egin duenari bere izenez deitu beharko
dio erdikaldera pasa dadin.
Ariketa honen azalpen gehiago jakiteko kronika honen gehigarrietara jo.
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2. ARIKETA: IRIZPIDEAK ERREPASATU ETA
BERREZTU
Borobilean eserita aurreko saioan adostutako irizpideak errepasatu ditugu eta paretan pegatu
ditugu.
Irizpide hauek, kide guztiek egin dituzten marrazkietatik eta gure artean hausnartu ditugun
ideietatik sortu ditugu. Gaurkoan ere egokiak iruditu zaizkigu hurrengo pausuak emateko.
Beraz, irizpide hauek oinarri hartuta gustatuko litzaiguken patioa pentsatuko dugu.
Irizpideak honakoak dira:

 Leku LASAIAK nahi ditugu, baloietaz babestuak.
 Leku GOZOAK egotea nahi dugu, lurrean eseritzeko elementuekin, bankuak, gradas,
etab.

 Patioko espazioa HOBETO BANATUA egotea. Neskak patioko ixkinetan jolasten gara
eta mutilak erdiguneetan.



TXUKUNAK eta ZAINDUAK. Garbitasuna mantenduko dugu.

 MATERIAL EZBERDINAK eta KOLORETSUA izatea.
 ERRESPETUZKOA, arauekiko eta besteekiko.
 Liskarrak konpontzeko MODU BERRIAK.
 ELEMENTU BERRIAK nahi ditugu (tirolinak, toboganak, eskalatzeko lekuak, etxe txikia,
etabar.)

 BERDE gehiago nahi dugu (berdeguneak, baratza, lorategia, zuhaitzak)
 BALOIEN BANAKETA ondo egitea. Futbola bai baina hobeto banatuta.
 ESPAZIO BERRIAK izango dituena (skate park, esku-lanetako txokoak, zuhaitz etxeak)
 EUSKARAZ HITZ EGINGO dena!
Saioan zehar eta ideiak sortzen joan diren neurrian bestelako irizpide batzuk sortzen joan dira.
Gehitu diren irizpide berri hauek taldeetan egindako lanean sortu da eta ez dira talde
osoarekin partekatu. Taldeetan sortu diren irizpide berrien artean honakoak daude:


Dibertsioa.



Elikadura.



Jolas berrientzako aukerak beramtuko dituena.



Adiskidetasuna.



Zigorrik gabekoa.

Hurrengo orrian irizpide hauen panela gehitzen dugu, baita irizpide hauek berreztu ziren
momentua:
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3.ARIKETA: NAHI DUGUN JOLASTOKIA
PROPOSATU
6 taldeetan banatu gara. Taldeak gustorago sentitzen garen pertsonekin osatu ditugu, gutxi
gora behera talde bakoitzak 4 pertsonez osatuak egon dira.
Talde batzuk proposamen bakar bat egin dute eta beste talde batzuk proposamen bat baino
gehiago. Guztira 11 idei ezberdin sortu ditugu. Eta jolastokiaren plano erraldoi batean kokatu
ditugu.
Proposamen guztiek amankomunean hainbat idei eta elementu dituzte:


Naturaren presentzia hainbat elementuen bitartez:
o Animaliak
o Ura
o Zelaiak
o Errekak
o Arbolak
o Loreak



Lasaitasunerako espazioak edo elementuak:
o Banku borobilak
o Mantak
o Zelaiak
o Egoteko lekuak izatea
o Harremanak “bakean” ahalbidetuko dituenak

Lasaitasunean egoteak ez du geldirik egotea esan nahi, kasu honetan, lasai egoteko espazioak,
honako hau adierazten du: espazio seguruak, gure erritmoak errespetatuko dituena, gure
jolasetarako egokiak direnak, garbiak direnak, mugimendu txikiagoak ahalbidetuko dituenak
(animaliei jaten eman, gauzak leku batetik bestera ekarri eta eraman…), interazio ez
bortitzetarako bidea emango dutenak, hizketaldietarako egokiak, zarata gutxiagoa sortuko
dutenak etabar.
Bestaldetik proposamen guztiek amankomunean izan duten beste gai bat kokalekua izan da,
hau da, egin diren proposamenehienak Lh 4-5-6ko jolastokian kokatu dituzte. Honen inguruan
hipotesi ezberdinak egon daiteke, alde batetik, espazio lasaienetakoa bezala sentitsen
dutelako gaur egun eta orduan beraien proposamenak horra bideratu dituzte, arautu gabeko
eremu bat delako, hau da, ez dago bideratuta jolas konkretu batera frontoia edo futbol zelaia
bezala eta horrek gauzak proposatzeko aukera gehiago irekitzen die, adibidez.
Honetaz gain, hainbat taldeek egin ditugun proposamenak ze irizpide betetzen eta indartzen
dituzten identifikatu ditugu. Horretaz gain, jolastoki berrian irakasleen papera zein izan
daiteken proposatu dugu, baita haurrena ere.
Hurrengo orrietan proposamen bakoitzaren fitxa egingo dugu:
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Abdesalan/Gexan/Jon/Anartz/Kevin [LH 4-5-2]
Bi kontzeptu ezberdin gainean lan egin dugu: alde batetik janaria eta bestaldetik jolasa.
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Zer proposatzen dute?
Talde honetako kideek bi proposamen garatu dituzte.
Lehenengo proposamena naturgune handi bat da bi eremu ezberdinetan banatutakoa,
ondorengo elementuekin:


Zelaia



Erreka



Tirolina eta zubi bat bi eremuak goitik zein behetik elkartzen dituena



Lakua



Harriak errekan, saltoka gurutzatzeko

Beste proposamena janariarena da, ondorengo elementuekin:


Batidoa



Bizkotxoa



Pintxo morunoa

Non kokatuko zuten haien proposamena?
Lehenbiziko kontzeptua, hau da janariarena, jolastokiaren HH parke berriaren atzealdeko
gunean kokatuko genuke. Eta jolasaren inguruan sortutako proposamena jolastoki osoari
eragingo zion.

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?


Natura



Lasaitasuna



Gozotasuna



Berdintasuna



Dibertsioa



Elikadura



Jolas berriak

Irakasleen papera jolastoki berrian


Zaintza
jolastokia
bermatzeko.



Jolastokia garbia mantentzen dela ziurtatzea.

euskalduna

dela

Haurren papera jolastokian


Jolastea.



Liskarrak konpontzea.



Jolastokia ikasle eta irakasleen arteko ardura da. Beraz, ikaslez eta irakaslez osatutako
talde baten beharra.
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Nei / Itsaso / Malen / Malen [LH 2-5]
Proposamen bakarra egin dugu eta natura eta animaliekin harremana hartu dugu ardatz.

Zer proposatzen dute?
Kasu honetan ere natur gune handi bat landu dute eta bertan ondorengo elementuekin:


Lakutxoa



Ahateak



Ahateentzako txabola



Zuhaitza eta honen inguruko eserlekua



Belardia

Non kokatuko zuten haien proposamena?
LH 4-5-6ko jolastokian.

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?


Baloiataz babestua.



Natura, berde gehiago.



Lasaitasuna



Haur txikiak nahi duten lekura joan ahal izatea
(gaur egungo arauak aldatu).

Irakasleen papera jolastoki berrian


Jolastokia ondo zaintzen dela ziurtatzea.



Animaliak ondo zainduak daudela ziurtatzea.

Haurren papera jolastokian


Arau berriak sortzea

11
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Haur ezberdinen taldea jolastokiaren kudeaketa, elkarbizitzarako eta erabakiak
hartzeko.

Naiara / Noa / Lur / Uxue [ LH 6]
Proposamen bat egin dugu; naturakin harremana eta lasaitasuna irizpideak hartu ditugu
oinarri jolastokia nola imaginatzen dugun azaltzeko.

12
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Zer proposatzen dute?
Kasu honetan ere naturgune handi bat diseinatu dute, talde honen kasuan ondorengo
elementuez osatua:


Erreka



Zelaia



Animaliak



Zuhaitzak eta loreak



Banku/eserleku borobilak



Zubia



Ahate eta txorientzat etxea

Non kokatuko zuten haien proposamena
LH 4-5-6ko jolastokian.

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?


Lasaitasuna.



Gune berdeak, natura.



Material aniztasuna eta koloretsua.



Baloitik babestua.



Berdintasuna



Gozotasuna



Txukuntasuna eta zaintza



Jolasa.

Irakasleen papera jolastoki berrian


Lagundu mina hartu ezkero.



Lagundu liskarrak badaude.



Jolasetan edo ekintzetan parte hartu nahiko balukete.

Haurren papera jolastokian


Haurren elkarbizitzarako taldea sortu.



Animaliak ez astoratzeko sistema sortu (txandaka…)

13
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Markel / Brian [LH1]
Bi proposamen egin ditugu, bakoitzak bat nahiz eta elkarrekin lanean egon.

14
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Zer proposatzen dute?
Markelek bereziki futbol zelai bat irudikatu du baina baita ere ondorengo elementuak irudikatu
ditu:


Zankoak



Txakur ahoa

Brianek aldiz bestelako futbol zelai bat irudikatu nahi izan du, baloiak uxatzeko txorimalo luzez
osaturikoa.

Non kokatuko zuten haien proposamena?
Gaur egungo futbol zelaia dagoen jolastoki eremuan.
Talde honekin ezin izan dira bere proposamenaren inguruan gai gehiago landu.

15
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June / Zihortza [LH 4]
Proposamen bakarra landu dugu eta bi giro oso ezberdinak inguruan lan egin dugu: lasaitasuna
eta natura eta futbola.

Zer proposatzen dute?
Neska bikote honek bi eremu nagusi dituen proposamena garatu dute, alde batetik futbol zelai
bat egin dut bi porteriekin eta beste aldean naturgune bat. Naturgunean ondorengo
elementuak irudikatu dituzte:


Lakua eta bertan ibiltzeko baltsa txiki bat.



Mahaia eta bankua



Manta bat, morez irudikatua belardiaren gainean



Zuhaitzak orohar eta sagarrondo bat bereziki.

Non kokatuko zuten haien proposamena?
Lh 4-5-6ko jolastokian
proposamena.

behintzat

eremu

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?


Lasaitasuna.

16
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Baloian jolastea, kasu honetan futbolean baina arriskurik gabe (pareta koloretsu bat
jarri dute, bi eremuak banatzeko).



Adiskidetasuna



Berdeguneak, natura



txukuntasuna

Talde honekin ezin izan dira bere proposamenaren inguruan gai gehiago landu.
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Julene / Izar [LH 1]
Gu material aniztasunean eta koloredun ideikin inspiratu gara eta horren arabera proposamen
bat egin dugu.

Zer proposatzen dute?
Beste neska bikote honek elementu ugariz osatutako eremu zabala irudikatu dute, hauek hain
zuzen ere:


Eskalatzeko tailerrak



Lumak



Txontxongiloen antzerkia



Apaingarri askorekin



2 sagarrondo



Errege eta erreginen etxea

Non kokatuko zuten haien proposamena?
LH 4-5-6koen jolastokian
Talde honekin ezin izan dira bere proposamenaren inguruan gai gehiago landu.

18
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Alex / Unay / Joanes / Amets [LH 2-3]
Gure taldeak natura hartu du ardatz, nahi genuen proposamena sortzeko.

Zer proposatzen dute?
Mutil talde honek naturgune bat irudikatu dute baita ere, bertan ondorengo elementuak ageri
dira:


Ahateak



Zelaia



Tirolina



Txabola



Mahaiak
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Dendak

Non kokatuko zuten haien proposamena?
Lh 4-5-6ko jolastokian

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?


Natura



Leku garbia



Zigorrik gabekoa

Talde honekin ezin izan dira bere proposamenaren inguruan gai gehiago landu.
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Bidane / Uxue / Jone [LH 3]
Gure proposamena natura eta lasaitasuna izan du ardatz.

Zer proposatzen dute?
Neska talde honek gehienek irudikatutako naturgunea proposatu dute baita ere, kasu honetan
beraiek gauzatutako elementuak ondorengoak izan dira:


Ahateak



Lakua



Harriak



Zuhaitzak



Bankuak, normalak eta baita zuhaitzari buelta ematen diotenak ere.

Non kokatuko zuten haien proposamena?
Beraien proposamena LH 1,2 eta 3koek erabiltzen duten jolastoki eremuko parkea dagoen
tokian kokatuko lukete.

Ze irizpide bete edo indartzen ditu?

22
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Beraien proposamenean ondorengo irizpideak irudikatu nahi izan dituzte:


Leku lasaia



Natura



Esertzeko leku goxoak

Irakasleen papera jolastoki berrian
Irakasleen papera egoten jarraitu behar duela argi dute, badaezpada ere, ikasleren batek min
egiten badu laguntzeko edota gauza arriskutsuen aurrean haurrei arauak betearazteko
funtzioarekin.

Haurren papera jolastokian
Haurrek ahal den heinean beraien arteko liskarrak beraien artean konpontzen ahalegindu
behar direla adierazi dute.

SAIOAREN BALORAZIOA
Dibertigarria
Ze kolorea aukeratuko zenukete saioa deskribatzeko?


Berdea –urdina- gorria

23
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SAIOAREN INGURUKO HAINBAT IRUDI

24
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GEHIGARRIA
Saio honetarako erabili zen karta didaktikoa gehitzen dugu.
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Proiektua: ELIZATXO IKASTOLA: JOLASTOKI BERRIA
DENBORA

HELBURUAK

saio zenb: 2goa

Fasea: 2

data: 2020ko Urtarrilaren 9an

ZER
1go ariketa: JOLASA
Denak zutituak beraien izenak esan beharko dituzte errepaso azkar bat egiteko asmoz.

10´

Jolasa egiteko, lehenik eta behin jolasean egingo diren figura azalduko dira:
- Tostadora: señalatutako pertsona jauzi egin eta albo banako biek besoak zabaldu eta horizontalean
jarri beharko dituzte erdikaldekoari begira.
- Elefantea: Erdikoak tronpa adierazi beharko du beso batekin eta albokoek belarri handiak irudikatu
besoak borobilduz erdikoaren aldamenetan.
- Agente sekretua: Erdikoak besoak gurutzatu eta alboetakoak makurtu kanporaka begira eskuetan
pistola bat izango balute irudikatuz eskuekin.
- Izenak ikasi
- Taldea kohesionatzen joan
eta taldea esnatzeko jolasa

- Kebab: Erdiko pertsonak besoak goruntza luzatu eta bueltak eman beharko ditu alboetakoek
makurtu eta besoekin gora behera egin beharko dute.
- Gorila: erdikoa makurtu eta besoak goruntza luzatuko ditu albokoek beraien besoekin irudikatuko
duten adarrari helduz.
- Jirafa: Erdikoa zutik geldituko da, bi behatz adierazleekin adarrak irudikatuz eta beste biak makurtu
egingo dira.

Jolasa hasteko, parte hartzaile guztiak borobilean jarriko gara eta pertsona bat erdian kokatuko da,
bere hatz erakusleaz borobileko kide bat seinalatu eta berak zein bere aldamenetako beste bi kideak
seinalatutako pertsonak adierazitako figuri irudikatu beharko dut ahalik eta azkarren. Baten batek
gaizki egitekotan edota tokatzen ez zaion pertsona batek figura irudikatzekotan erdikaldera pasa
beharko du. Hori bai, erdikoak “gaizki” egin duenari bere izenez deitu beharko dio erdikaldera pasa

BALIABIDEAK
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dadin.

2. ariketa: IRIZPIDEAK ERREPASATU ETA BEHIN BETIKOAK ADOSTU
Aurreko fasean egindako lana oinarri hartuz elkar hausnartutako ikuspegi amankomuna
eta adostasunak errapasatuko ditugu, proposamen berrien bidean lehen urratsak
emateko. ZERRENDA BATERATUA ERREPASATU

30´

10´ - planoetan eta
marrazkietan ateratako
informazioa sozializatu eta
guztien esku egotea.

1. Aurreko fasean sortutako planoak eta marrazkiak erakusketan jarriko ditugu eta lehenik
eta behin berrikusteko tarte bat emango diegu.
 Planoak alde batetik eta marrazkiak bestetik.

20´ -elkarrekin patioaren
proposamenerako
adostutako irizpideak
errepasatu, adostasuna
berretsi eta zalantzak argitu.

2. Haurrekin borobil handi bat egingo dugu eta joan den saioan talde bakoitzak landutako
irizpe zerrendatik abiatutako zerrenda bateratua aurkeztuko diegu. Puntuz puntu irizpide
bakoitza irakurri eta aldiro denek zer esan edo adierazten duen ulertzen dutela galdegingo
diegu, zalantzarik egonez gero argitzeko. Bestalde, nahiz eta aurreko saioan adostasuna
zegoela adierazi zen, berriro ere irizpideren batekiko eragozpenik ba ote dagoen argituko
dugu.

1,5 ordu

3. ariketa: PROPOSAMENAK SORTU
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Planoak
Marrazkiak
Zelo
Blue tuck
Retulkiak
Boligrafoak
ZERRENDA
BATERATUA
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- hausnartu eta adostu
denarekin proposamenak
sortu.
- sorkuntza bultzatu.
-pentsamendutik ekintzara
pasa.
-autoestima garatu
sorkuntzaren bitartez.

EREDUAK AZTERTU
Jolas eremu ezberdinetako espazio zein elementuen irudi ezberdinak eramango dizkiegu eta
horman zintzilikatu, ikusgai eta inspirazio iturri gisa izan ditzaten. Eredu hauek hala ere,
zintzilikaturik utziko ditugu nahi duenak eredu gisa har dezan baina ez diegu hauetan
oinarritzera bereziki gonbidatuko, norbanako bakoitzak duen sorkuntza eta proposamen
gaitasuna irekirik utziaz. Beraz, nahi duten oro ereduetara gerturatu eta ikusteko aukera
izango du edozein momentutan.
MAKETAK ERAIKI
Adostu eta hausnartu den guztiarekin, eskainiko zaizkien material ezberdinekin beraien
proposamenak eraiki beharko dituzte.
1. 4 pertsonetako 6 talde osatuko ditugu.
 Talde bakoitzak sortutako irizpideen arabera bere patioa osatu beharko du:

Proposamenak patioaren zonifikazio irizpide bati lotuak egon daitezke, hau da
eremu konkretu batean zentratua edota patioa bere osotasunean hartu ahal
izango dute, zonifikazio guztiak errepresentatuz elementu ezberdinen bitartez
edota elementu bakar batekin.

8 kartoi handi
Periodikoak
Albala
Makiltxoak
Papel pinotxo
Hostoak
Komuneko papera
Kartoizko zilindroak
plastilinak
Sokak
Matazak
Temperak (farapi)
Manleyak
Retulkiak
Pegamentoa
Zeloa
Txotxak
Artaziak
Kartulinak
Kartoiak
…
Platanoak
mandarinak

2. Dinamizatzaileak proposamen bakoitzean zer material eta zer errepresentatu nahi den

argitu beharko du. Horretarako, talde bakoitzak A4 bat izango du eta bertan adierazi
nahi dutena jasotzen joango gara.
40´
- Proposamen bateratu bat
sortzea.
- Gainontzekoen
proposamenak ulertu,
entzun eta integratzea.

4. ariketa: PROPOSAMENAK AURKEZTU eta ESPAZIOAN KOKATU
Talde bakoitzeko ordezkari batek landutako maketa eta proposamena aurkeztuko du PLANO ERRALDOIA
gainontzeko taldeen aurrean eta erdikaldean kokatuko dugun eskolako patioaren plano PAPELOTEAN
erraldoiean kokatu beharko dute, kokapen espezifikoren bat pentsatu badute behintzat.
 Talde bakoitzeko gutxienez pertsona batek aurkeztu beharko du, baina nahi izanez
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10´

gero bat baino gehiagoren artean aurkeztu dezakete.
Dinamizatzaile batek aurkezpen txandak dinamizatuko ditu eta besteak, aurkezpenetan
ateratako informazio edota batera ezintasunak jasoko ditu, egonez gero.
5. ariketa: EBALUAZIOA
Borobil handi bat egingo dugu eta lurrean eseriko gara. Gero honako galderak edo
antzekoak botako ditugu:
Zer moduz joan da goiza?
Zer da gehien gustatu zaizuena gaurko goizetik? Zergatik?
Zeozer berria ikasi duzue? zer?
Zeozer esan nahi diozue zuen taldeari hurrengo saiorako?
Taldetxo honi izen bat zor diogu, baten bat bururatzen zaizue?
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1. 1GO ARIKETA: TALDEA INDARKETZEKO JOLASA
Taldearen kohesioa indartzeko eta talde lanaren garrantziaren inguruan hausnartzeko ariketa
bat egin genuen. Horretarako, jolasarekin hasi aurretik honako mezua partekatu genion
haurrei:


Talde bat gara, jolastoki berria pentsatzen ari garena.



Eskolako kide guztien iritzia, gogoa, proposamenak jaso eta kudeatzen ari gara.



Oraindik pausu, erabiki eta lan batzuk ditugu egiteko talde bezala.

Jolasa honakoa izan da:


Haur bakoitzak puxika bat hartuko du eta puztuko du, 1, 2 eta 3 esatean gora botako
du eta denen artean globorik lurrera ez erortzea lortu beharko da. 3-5minutu pasako
dugu lan honetan, Geldi esan arte.

Jolasean zehar nola haur bakoitza, gehien bat, bere globoaz arduratu dela ikusi da. Batzuk
binaka edo hirunaka jarri dira eta bere talde “naturala” sentitzen dutenarekin globoak
partekatu eta elkar zaindu dituzte. Askok globoa ez zuten oso gora botatzen globoaren
kontrola eta asko urrunduko ez zela ziurtatzeko.
Minutu pare bat pasa ostean eta egoera horrela zela ikusita, denak gelako zentrora hurbiltzeko
agindua eman da, “elkar ukitu behar gara, benga denak “piña” bat bezala… gertu gertu”.
Momentu horretan egoera pixka bat nahastu da, bakoitzak bere globoaz arduratu da baina
gertu zuenarena ere zaindu behar izan du. Oso globo gutxi erori dira lurrera.
Jolasa amaitzean gertatu denaren inguruan hausnartu dugu. Nola sentitu diren partekatu dute,
zergatik, gehien bat, bere globoaz arduratu diren azaldu dute eta taldearen eta bestearen
beharraz hitz egin dugu.

3
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2.

2. ARIKETA: JOLASTOKI BERRIAREN INGURUKO
HAINBAT DATU PARTEKATU

Eraikitzen ari den jolastoki berriak baldintza batzuk ditu. Batzarrean1 antolatuak baldintza
hauetaz haurrekin (talde eragilearekin) hitz egitea erabaki da, hain zuzen ere, haiek prozesu
honek dituen errealitateaz ohartu daitezen eta modu horretan erabaki kontzienteak hartu
dezaten. Beraz, honen harira, esku artean duten proiektuaren errealitate ekonomikoaz hitz
egin da, ondorioz jolastoki berria gauzatzeko ze nolako baliabideak dituzten inguruan hitz egin
da, hau da, auzolanaren garrantziaz hitz egin da. Hizketaldi honekin jolastoki berriaren
gauzatzearen errealitateaz jabetzen joan dira modu kritiko batean.
Honetaz gain, etorkizuneko urratsak zeintzuk izango diren ere informatu zaie, haiek jakin
dezaten ze nolako erabakiak hartu eta ze nolako lanak egin beharko dituzten oraindik jolastoki
berria gauzatu arte.
Laburbilduz honako gaiak eta ideiak atera dira:


Jolastokiaren eraberritzea auzolanean egingo da. Hau da haur, guraso eta irakasle
boluntarioen artean egingo da.



Jolastokia eraberritzeko aurrekontua txikia da, beraz, kontutan izan behar dugu
proposatzen ari garen gauza batzuk oraingoz ezingo direla egin, beste batzuk bai eta
beste batzuk modu xumeagoan egingo dira.



Miren eta Ainhoak (Hiritik at) hemen pentsatu eta erabakitzen dena diseinatu eta gero
proposamenarekin etorriko dira.



Bestaldetik, jolastokiaren eremu fisikoa ez diren gauzak errazago gauzatuko ditugu
baina horretarako ondo zehaztu beharko ditugu eta irakasleekin adostu beharko
ditugu hurrengo fasean.

1

Argazkian agertzen dena Batzarra da, hau da, denak batera zirkulu batean dauden momentua.
Batzarra, prozesuaren momentu ezberdinetan erabili izan da, elkar entzuteko, iritziak trukatzeko,
proposamenak negoziatzeko eta proposamenak aurkezteko. Denak batera lan egiteko eta egoteko
momentuak dira.

4
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3. 3. ARIKETA: EGINDAKO PROPOSAMENAK
LEHENESTU
Aurreko saioetan egin zen lana oinarri hartu eta prozesuak dituen baldintzaz jabetu ostean
egin diren hainbat proposamen gehiago zehaztu eta hainbat erabaki hartu dira.
Hasi aurretik, orain arte ateratako ondorioak birgogoratu ditugu, maketetan eta marrazkietan
oinarrituta:


Naturak edo gune berdeek garrantzia handia hartu dute haien proposamenetan
(lakuak, errekak, hau da, ura / animaliak / flora (zuhaitzak, loreak) / zelaitxoak /
 Lasaitasunarekin erlazionatzen dituzten proposamenak egin dituzte.
 Baloiaren erabileraren inguruan ere zeozer esan da, kasu batean baloiaren arriskuari
aurre egiteko proposamen bat egin da “txorimalo” berezi batzuen bitartez eta
proposamen bakar batean baino ez da jaso futbol zelai bat (ez zaio arreta handia jarri
diseinatzerako orduan naturarekin erlazionatutako eremuari denbora eta baliabideak
inbertitu zaizkiolako).
 Tirolina bat pentsatu da baita airearekin eta alturekin erlazionatuta “zanko” altu
batzuk.
 Kirolen artean eskalatzea atera da.
 Txontxongilo edo antzerkirako proposamena ere.
 Kolore aniztasuna da nagusi.
 Proposatzen diren formak eta materialak itxuran ere anitzak izan beharko dira, baina
honetaz ez da ezer berezirik aipatu.
 Honetaz gain gure kideek egindako proposamenetan (marrazkietan) beste hamaika
gauza gehiago daude maketetan jaso ez ditugunak, beraz hauek kontutan hartu behar
dira oraingo honetan ere.
Horretarako taldea bi taldeetan banatu da eta birgogoratu diren gauzak gehi eman diren
irizpide berrien arabera lanean jarri dira zonifikazioa eta oinarrizko elementuak gehiago
definitzen Hiritik At-ek egin den lana gorpuzteko irizpideak argiago izateko:
1go taldeak: Gune Lasaiak eta Kirol Kantxen inguruan proposamena gehiago zehaztu
dute.
2. taldeak: Mugimendu Zonaldea gehiago zehaztu dute.
Honako proposamena zehaztu dute:
GUNE AKTIBOA: KIROL KANTXA ZONALDEA
Ondorengo eremu edo erabilerak egotea nahi dute baina gaur egungoak baino txikiagoak
izatea nahi dute. Horretaz gain kirol horietan jolasten ez daudenen seguritatea (baloia edo
pilota arriskutsua izaten da futbolean edo saskibaloian jolasten ari direnean) bermatua egon
beharko du:
- Futbol: tamaina txikiagoan.
- Saskibaloia: tamaina txikiagoan.
- Frontoia
ZONALDE SEMI-AKTIBOA: MUGIMENDU ZONALDEA
Bai ala bai egon behar dutenak, nahiz eta hauetako elementu batzuk gaur egun jolastokian
badauden, gehiago eta anitzagoak eta zainduagoak nahi dituzte.
-

Txirrista
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- Eskalada
- Kolunpio desberdinak; unitarioak baina baita kolektiboak, gurpil erraldoi formakoak
Ahalko balitz gustatuko litzaieken elementuak:
- Tirolina
- Sokazko laberintoa
Albo batera usteko prest dauden elementuak:
- Tranpolina
- Eskailerak
- Karrusela
ZONALDE LASAIA
Honako elementuak eta gaiak dira garrantzitsuak zonalde lasaiarentzako:
-

Ura-Lakua-Putzua-Erreka
Hondarra
Txabola
Mahai eta eserlekuak, ahal dela eserleku borobilak
Berdeguneak; loreak, zuhaitzak, belarra,…
Antzerkia egiteko edo txontxongiloentzako eszenatokia
Etzanda egoteko lekuak
Animaliak
Altura ezberdinetako eraikinak; dorreak, gazteluak,..
Xibarekin jolasteko gunea

Lehenengo taldeak bi eremu mota landu ditu aldi berean, zonalde lasaiak eta hain juxtu bere
antagonikoa den zonalde aktiboa edota kirol eremu guneak, kontrajarritasun hori kontutan
izanik bi eremu hauek balizkoak izan daitezen planteatzeko. Bigarren taldeak zonalde semiaktiboa landu du eta hauxe da elementu ezberdinentzako landu duten kokaleku proposamena.
6
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Zonalde edota eremu ezberdinen kokalekuak ondorengo argazkietan ikus daitekeen moduan
landu dituzte. Gero, batzarrean aurkeztu dituzte talde osoaren adostasuna lortuz.

7
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4. 4.ARIKETA: IRIZPIDEEN ZERRENDA SINBOLOETARA
PASA ETA PROPOSAMEN BERRIA BALIOZ JANTZI
Batzarrean lanean jarraituz orain arte adostutako jolastoki berriarentzako irizpideak birpasatu,
ber-adostu eta berriak txertatu dituzte. Horrekin batera, irizpide bakoitzari irudi bat gehitu
diote. Ariketa hau oso esanguratsua izan da, hain zuzen ere, eredu berriak balio berriak
dakarrela kontzientzia hartu dute. Modu honetan, jolastokiarentzako adosten ari diren kultura
berria balioan jarri dute.
Honakoak dira irizpideak hemendik aurrera:

8
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5. 5.ARIKETA: ATERATAKO ELEMENTUAK
BERREZKURATU ETA HARTUTAKO ERABAKIEN
KONTZIENTZIA HARTU
Ariketa honekin orain arte ateratako kontraesanak, arazoak, desirak, debekuak, gatazkak …
agerian utzi ditugu, hauen inguruan erabakiak hartzeko eta hartzen ditugun erabakien
kontzientzia hartzeko.
Horretaz gain, proposatzen ari diren jolastoki berriak jolastokiaren kultura berri bat ekarriko
duelaren kontzientzia hartu dute, hau da, beste hainbat gauzen artean, jolastokiaren
kudeaketarako antolakuntza berri baten beharra dutela jabetu dira eta honen egitura posible
baten bideak proposatzen hasi dira.
Beraz, orain arte proposatzen eta eraikitzen ari diren aldaketaz jabetu dira, balioan jarri dituzte
eta haur eta irakasleen rolaz hausnartu dute.
Talde eragilea 4 taldeetan banatu dugu (talde anitzak izan behar ziren, bai adinean, generoan
eta izaeran) eta lau gaien inguruan lan egin dute:
1. Haurren panela: Ze nolako antolakuntza behar duzue zuen jolastoki berrian adostu
dituzuen baloreak bermatu daitezen?
2. Irakasleen panela: Ze ardurak izan behar dituzte irakasleak zuen patio berrian?
3. Jantokiko hezitzaileen panela: Ze papera izan behar dute jantokiko hezitzaileek zuen
jolastoki berrian?
4. Gurasoen panela: nola egingo dugu gurasoak jolastoki berriaren eraikuntzan parte
hartzeko?
Bakoitzak bere lanketa egin ostean, talde bakoitzak bere proposamena Batzarrean aurkeztu du
eta honakoa adostu dute:
ZERTAZ ARI GARA JOLASTOKI BERRIAZ ARI GARENEAN?
-

Jolastokiaren kultura berria ez da bakarrik jolastoki fisikora mugatzen, baita bere
antolakuntzan du eragina.

NOLA GUSTATUKO LITZAIGUKE ANTOLATZEA?
-

Erabakiak ez dituzte irakasleek bakarrik hartuko.

-

Jolastoki lantalde bat osatuko da: ikasleak, irakasleak, zuzendaria, jangelako
ordezkariak. zertarako?
o

Patioari buruzko aldaketak, proposamenak, hobekuntzak erabakitzeko.

o

Ondorioak adosteko.

o

Jolastokiko txandak antolatzeko.

o

Irakasleen eta jantokiko hezitzaileen rola jolastokian zehazteko.

o

Bestelako gai batzuk.

LISKARRAK KONPONTZEKO MODU BERRIEI DAGOKIONEZ?
-

hezitzaileak eta iraksleak: liskarrak konpontzen lagundu. erabakiak denen artean
adostu.

9

PROPOSAMENAK PENTSATZEN

10

PROPOSAMENAK PENTSATZEN

6. 6.ARIKETA: SAIOAREN BALORAZIOA
Globoa hartu (orain arte zenuena edo berri bat) eta taldeko norbaiti oparitu behar
diozu eta zergatik erabaki duzun oparitzea berari esan.
Arau batzuk daude: inor ezin da oparirik gabe gelditu, ezin diozu zure gelako bati
oparitu eta opariaren zergatia positiboa izan behar du.
Balorazio honekin taldearen elkar zaintzaren beharraz ohartu nahi dugu, baita
taldekideen artean taldekideak balioan jarri.

11
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7. SAIOAREN INGURUKO HAINBAT IRUDI

12
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8. GEHIGARRIA
Saio honetarako erabili zen karta didaktikoa gehitzen dugu.
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Proiektua: ELIZATXO IKASTOLA: JOLASTOKI BERRIA
DENBORA

HELBURUAK

10´

Fasea: 2, PROPOSAMENAK

saio zenb: 3

data: 2020ko Urtarrilaren 16an

ZER

BALIABIDEAK

1go ariketa:
Honako mezua emango zaie hasi aurretik:
 Gu talde bat gara, jolastoki berria pentsatzen ari garena.
 Eskolako kide guztien iritzia, gogoa, proposamenak jaso eta kudeatzen ari gara.
 Oraindik pausu, erabiki eta lan batzuk ditugu egiteko talde bezala.

Taldea kohesioa landu
10´ Talde lanaren garrantzia
azpimarratu

10´
- Dagoen errealitate
ekonomikoa azaldu.
-jolastokiaren gauzatzea
nola egingo den informatu.
- jolastokiaren gauzatzearen
errealitateaz jabetuarazi.

60´
- Egin ziren proposamenak
gehiago zehaztu.

Haur bakoitzak puxika bat hartuko du eta puztuko du, 1, 2 eta 3 esatean gora botako du eta denen artean
globorik lurrera ez erortzea lortu beharko da.

NORK
araitz

26 globo
Argazki kamera

3-5minutu pasako dugu lan honetan, Araitz Geldi esan arte.
Haurrei honako galderak egingo dizkiogu:
1. Nola sentitu zarete jokoan?
2. Talde lana egon da? Non sumatu duzue lan hori?
3. Zergatik izan da inportantea talde lana?
Botatzen dituzten erantzunak Araitzek prozesu honetan taldearen garrantziarekin lotuko du.
1. ARIKETA: JOLASTOKI BERRIAREN INGURUKO HAINBAT DATU PARTEKATU
Jolastokia berritzearen inguruko informazioa haurrekin partekatu:
Jolastokiaren eraberritzea auzolanean egingo da. Hau da haur, guraso eta irakasle boluntarioen artean
egingo da proposatzen dena.
Jolastokia eraberritzeko aurrekontua txikia da, beraz, kontutan izan behar dugu proposatzen ari garen
gauza batzuk oraingoz ezingo direla egin, beste batzuk bai eta beste batzuk modu xumeagoan egingo
dira.
Miren eta Ainhoak (Hiritik at) hemen pentsatu eta erabakitzen dena diseinatu eta gero proposamenarekin
etorriko dira.
Bestaldetik, jolastokiaren eremu fisikoa ez diren gauzak errezago gauzatuko ditugu baina horretarako
ondo zehaztu beharko ditugu eta irakasleekin adostu beharko ditugu hurrengo fasean.
2. Ariketa: PROPOSATUTAKO MAKETEN ETA IDEIEN INGURUAN ERABAKIAK HARTU
2. saioan utzitako lana berrartu eta erabakiak hartu behar badira adostu.

miren

-A3 PLANOAK
GUNE

miren
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-gaiaren inguruan hartu
beharreko erabakiak hartu.

INFORMAZIOA BERGOGORARAZI



10´



50´

MAKETAK
Dinamizatzaileek aurreko saioan ikusi zenaren araberako ondorio batzuk transmitituko dizkiegu, beti
egin dutenaren inguruko adibideak jarriz:

◦

Naturak edo gune berdeek garrantzia handia hartu dute haien proposamenetan (lakuak,
errekak, hau da, ura / animaliak / flora (zuhaitzak, loreak) / zelaiatxoak /

◦

Lasaitasunarekin erlazionatzen dituzten proposamenak egin dituzte.

◦

Baloiaren erabileraren inguruan ere zeozer esan da, kasu batean baloiaren arriskuari aurre
egiteko proposamen bat egin da “txorimalo” berezi batzuen bitartez eta proposamen bakar
batean baino ez da jaso futbol zelai bat (ez zaio arreta handia jarri diseinatzerako orduan
naturarekin erlazionatutako eremuari denbora eta baliabideak inbertitu zaizkiolako).

◦
◦

Tirolina bat pentsatu da baita airearekin eta alturekin erlazionatuta “zanko” altu batzuk.

◦

Txontxongilo edo antzerkirako proposamena ere.

◦

Kolore aniztasuna da nagusi.

◦

Proposatzen diren formak eta materialak itxuran ere anitzak izan beharko dira, baina
honetaz ez da ezer berezirik aipatu.

Kirolen artean eskalatzea atera da.

MARRAZKIETAKO INFORMAZIOA
Honetaz gain gure kideek egindako proposamenetan (marrazkietan) beste hamaika gauza gehiago
daude guk maketetan jaso ez ditugunak.

*** Kontutan hartu ez ditugun gauza hauetatik zeintzuk dituzte garrantzia gehiago zuentzat eta zuen
kideentzat zuen ustez.
ZONALDEAK ETA ELEMENTUAK DEFINITU
ZONIFIKAZIOA eta ELEMENTUAK GEHIAGO DEFINITZEA
Eskola patioaren zonifikazioa eta bakoitzean kokatu nahi dituzten elementuak are gehiago adosteko 2 talde
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EZBERDINEN
ELEMENTU
ZERRENDAK
Kartulinak (bada
ez bada)
Gometxak (bada
ez bada)
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osatuko ditugu:
1. taldea: GUNE LASAIA eta KIROL KANTXA
Bertan bi zonifikazio hauek landuko dituzte eta baita bakoitza non kokatu, horretarako bi kolore ezberdinetako
errotulagailuak erabiliko dituzte eta baita, aurreko saioan zein gainontzeko ikasleek marrazkien bitartez
helarazitako proposamenak kontutan hartuz, zonalde bakoitzean egon beharreko elementuak definitzen
saiatu.
 Gune lasaia_kolore berdez
Aipatu gisa, gune hauek non, zenbat eta ze elementuz osatua adosten ahalegindu beharko dira. Gune
lasaia, kirol kantxaren aurretik landuko da.
 Kirol kantxa_kolore urdinez
Kirol kantxa eta frontoiari dagokionez, mantendu, handitu edota txikitzearen aldeko apustua egiten
duten adostu beharko dute, beti ere gune lasaiak errespetatuz, gogorarazi beharko baizaie gune
lasaiak baloi zein pilotetaz babesturik egon behar direla.
2. taldea: MUGIMENDU ZONALDEA
Bigarren talde honek zona semi-aktiboak landuko dituzte soilik, orain arte egindako elementuen
proposamenetatik ugarienak eta anitzenak, gune hauei dagozkienak baitira.
 Mugimendu zonaldea_kolore gorriz
Zonalde hauek non kokatuko lituzketen eta bakoitzean ze elementu konkretu jarriko lituzketen
adierazi beharko dute.

3. Ariketa: IRIZPIDEEN ZERRENDA SINBOLOETARA PASA ETA PROPOSAMEN BERRIA

30´

BALIOZ JANTZI
- Irizpideak errepasatu.
-atera diren irizpide berriak
gehitu.
-irizpideei sinboloak jarri.
-kontzientzia hartzea eredu
berriak balio berriak
ekartzen dituela.

PLENARIOAN
 Irizpide batzuk adostu genituen aurreko egunean eta hauek errepasatuko ditugu.
 Aurreko saioan beste balore batzuk eta irizpide atera ziren, sozializatuko ditugu eta adosten
ditugunak gure zerrenda berrira batuko ditugu, gero sinboloa bilatuko diegu.
 Aurreko ariketa egin eta gero zuen proposamen berriak bestelako baliorik indartu-bultzatzen duela
iruditzen zaizue? Bai bada eta adostasuna badu gure zerrendara gehituko dugu eta sinbolo bat

16

-Irizpideen
zerrenda berria
-Irizpideentzako
sinbolo asko eta
4
aldiz
errepikatuak.
-blue tuck

araitz
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-balore berriak identifikatu.
-balore berriak balioan jarri
-proposamen berriaren
iraultzaz jabetu eta arro
egon.

bilatuko diogu.

Balio horiek proposamen berriaren ze lekuetan ikusten duten identifikatu beharko dute eta
sinboloa jarri beharko dute.

-paper txikiak
sinbolo berriak
egiteko.
-retulkiak

**** proposamen berriaren iraultzaz jabetu eta arro egon arazi. ****
***partehartzailea balorea atera beharko litzateke
60´

5´

15´

- orain arte ateratako
kontraesanak, arazoak,
desirak, debekuak,
gatazkak… agerian utzi.
- atera diren elementu guzti
hauetaz kontzientzia hartu.
- erreflexionatzen hastea
kultura berri baten bueltan.
-proposatzen ari diren
jolastoki berriak kultura
berria beharko duela
ohartzea.
-kultura berri hori haiek
pentsatu behar dutela
jabetzea.

2. ariketa: ATERATAKO ELEMENTUAK BERRESKURATU
Orain arte proposatzen eta eraikitzen ari diren aldaketetaz jabetuarazi eta balioan jarri -haurren
kartulina
eta haur eta irakasleen rolaz hausnartu.
1. Jolastoki berriak antolakuntza berria beharko du ere, eta jolastoki honetan 3
protagonista daude: haurrak, irakasleak eta jantokiko hezitzaileak. Gurasoak
hausnarketa honetan sartuko dugun 4. Subjektua izango da, jolastokiaren
gauzatzean garrantzia dutelako.
2. 24ko taldea 6 pertsonetako 4 taldeetan banatuko dugu. Talde guztietan 1-2-3-4-5-6.
Mailako pertsona bat egon beharko du. Talde bakoitzak panel batean lan egingo du.
3. Talde bakoitzak kartulina-panel batean lan egingo du eta galdera batzuk izango ditu
erantzuteko.
a. Haurren panela: Ze nolako antolakuntza behar duzue zuen jolastoki berrian
adostu dituzuen baloreak bermatu daitezen? (araitz edo miren)
b. Irakasleen panela: Ze ardurak izan behar dituzte irakasleak zuen patio
berrian? (araitz edo miren)
c. Jantokiko hezitzaileen panela: Ze papera izan behar dute jantokiko
hezitzaileek zuen jolastoki berrian? (leire)
d. Gurasoen panela: nola egingo dugu gurasoak jolastoki berriaren eraikuntzan
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-irakasleen
kartulina
-jantokiko
hezitzaileen
kartulina
-gurasoen
kartulina
-retulkiak
-blue tuck

araitz
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parte hartzeko? (Asier)
*** Haurrak izango dira paneletan idatziko dutenak, hau da, haur bat aktalaria izango da.

- kultura berriaren inguruko
15´ adostasunak bilatu.
-elkar-entzutea bultzatu.
-negoziazio jarrerak sustatu.
- haur aktiboak eta
propositiboak izateko
baldintzak sortu.

15´

4. PLENARIOA
a. Talde bakoitzak bere paneletan atera dena irakurri edo azalduko du eta
adostasunak jasoko dira.
 Entzule daudenei Egin duten lanari zeozer gehitzeko, hobetzeko edo
galdetzeko duten galdetuko diegu.
b. Atera dena oso argi gelditu behar zaie haurrei.
**** dinamizatzaileentzat: jolastokiaren kudeaketarako subjetu ezberdinetako (6 haur,
irakasle-langile, jantokiko hezitzaile)talde bat osatu behar da jolastoki berriaren kultura
abiatzeko ardura izango duena, kudeaketa bermatuko dutena, erabakiak hartuko dituena,
kultura berria betetzen dela ziurtatuko duena, jarraipena egingo duena, berrikuntzak
erabakiko dituen, ... Beraz, haurrekin antolaketa eredu honetara heldu behar gara.
o Nola jarriko dugu guzti hau martxan?
o Nola egingo dugu honen jarraipena?
5. ariketa: EBALUAZIOA

Borobil handi bat egingo dugu eta lurrean eseriko gara. Gero honako galderak edo Globoak
retulkiak
antzekoak botako ditugu:
 Zer moduz joan da goiza? Berdin pentsatzen dutenak elkartzea eskatuko diegu, hau
da taldetxoak egingo dituzte iritziaren arabera.
 Zer da gehien gustatu zaizuena gaurko goizetik? Zergatik? Berriz ere taldeetan jarri
beharko dira iritziaren arabera.
 Zeozer berria ikasi duzue? zer? Ozen bota beharko dute.
 Hasierako globoetako bat hartu eta margoztu nahi duzuen bezala. Taldeko norbaiti
oparitu, baina ezin da zure gelakidea izan. Zergatik oparitu diozu?
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AURKEZPENAK PRESTATZEN
3. fasea: aurkezpenen prestaketa
2020-01-23
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1go ariketa: orain arteko balorazioa ......................................................................................... 3
2. ariketa: talde argazkia ........................................................................................................... 4
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GEHIGARRIA .......................................................................................................................... 7
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1. AURKEZPENEN PRESTAKETA IRUDIETAN
Saio hau irudien bitartez egindako kronika bat da. Saioaren nondik norakoak jakiteko
gehigarrietan gehitu dugun karta didaktikora jo.

1go ariketa: orain arteko balorazioa

3
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2. ariketa: talde argazkia

4
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3 ariketa: lagunei aurkezpena prestatu

5
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4. ariketa: irakasleen aurkezpena prestatzen

6
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2. GEHIGARRIA
Saio honetarako erabili zen karta didaktikoa gehitzen dugu.

7

Proiektua: ELIZATXO IKASTOLA: JOLASTOKI BERRIA
DENBORA

Fasea: 3. AURKEZPENAK PRESTATU
23an

HELBURUAK

saio zenb: 1

data: 2020ko Urtarrilaren 23

ZER

9-9:10

1. Ariketa: BESARKADA MUSIKALAK
Musika jarriko da, eta parte hartzaileek dantzan egingo dute gelan zehar. Musika eteten denan, pertsona
bakoitzak beste bat besarkatuko du. Dinamizatzaileak musika ipiniko du berriro, eta parte hartzailek dantzan
hasiko dira, bakarrik edo, nahi izanez gero kidearekin. Musika etetean, hiru pertsoank egin beharko diote
besarkada elkarri. Gero eta pertsona gehiago sartuko dira besarkada bakoitzean. Azkenean, denek emango
diote besarkada elkarri.

BALIABIDEAK
Mugikorra
Abestia
baflea

NORK
araitz

Ondoren, hurrengo 3 galderak egingo zaizkie (SHAIL):
10´

Talde sentimentua sustatzea
den denei harrera positiboa
eginez.

9:10-9:20
10´

Aurreko fasearen
balorazio kuantifikable
bat izatea.

9:20-9:25
2´






***Honako mezua emango zaie hasi aurretik:
 Gu talde bat gara, jolastoki berria pentsatzen ari garena.
 Eskolako kide guztien iritzia, gogoa, proposamenak jaso eta kudeatzen ari gara.
 Oraindik pausu, erabiki eta lan batzuk ditugu egiteko talde bezala.
***Botatzen dituzten erantzunak Araitzek prozesu honetan taldearen garrantziarekin lotuko du.
2. ariketa: FASEAREN EBALUAZIO
Elizatxo ikastolak prestatuta duen ebaluazioa egingo da.

3.

Orain arte lanean egon
den taldearen argazkia
izatea.

Nola Sentitu zarete?
Zerk deitu dizue atentzioa ariketa honetatik? (Hausnarketa)
Zer Ikasi duzue?
Nola Lotuko zenukete egindakoa esku artean dugun gaiarekin?

txantiloiak

Leire
asier

Ariketa: TALDE ARGAZKIA

Talde guztiari argazki bat aterako diogu.

araitz
mugikorra

////////////// IKASLEEI AURKEZPENA /////////////
9:25-9:35
10´

4. Ariketa: saioaren helburuak azaldu
Batzarrean jarriko gara, denak borobil handian.

-Ikasleen

araitz
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Gaurko egunarekin fase berri bat hasiko dugu:
 3. fasea: orain arte egin duguna ikasle eta irakasleei azaldu

aurkezpeneko
kartulinak 4

Gaurko egunean bi aurkezpen prestatuko ditugu:
 Gure klasekideei
 Irakasleei
Eguna horrela egongo da antolatua:
 Klasekideen aurkezpenarekin hasiko gara.
 Gero etena egingo dugu.
 Ikasleen aurkezpena prestatuko dugu.

9:35-10:15
2´

40´
3´

Ikasleen aurkezpena labur labur azaldu taldetxoetan jarri aurretik:
 Aurkezpenak 6 momentu izango ditu:
1. Ongi etorria eman klasekideei gure lanerako espaziora
2. Marrazkietan atera dena azaldu eta zertarako erabili dugun azaldu.
3. Planoetan atera dena azaldu eta ondorio horiek nola erabili ditugun azaldu.
4. Sortu ditugun irizpideak aurkeztu.
5. Maketak aurkeztu.
6. Antolakuntzarako proposamenak aurkeztu.
5. Ariketa: ikasleen aurkezpena prestatu
4 taldeetan banatuko ditugu:
1. 1go maiakoak (Araitz)
2. 2. Maiakoak (Asier)
3. 3. Eta 4. Maiakoak (Leire)
4. 5. Eta 6. Maiakoak (Miren)
Zer egin beharko dutenaren informazioa errepikatu:
 Bikote bakoitzak bere klasekideei orain arte egin dutenaren berri eman beharko diote.
o Aurreko ariketan aipatu dena errepikatu berriz.
 Klasekideek egiten dituzten hobekuntzak jaso beharko dituzte ere.
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15´

Ze gai edo eremu azaldu beharko diete kideei, Honako hau galdetu lehenbizi:
Zer da zuen klasekideei azaldu behar diozuena?
Beraien iritziaren arabera dugun eskema aldatu daiteke edo zuzenean guk haiei lagunduko diegu
dugun eskemarekin:
 Marrazkiak erakutsi eta atera dituzten ondorioen berri eman
 Planoak erakutsi eta atera diren ondorioak azaldu.
 Patio berrirako irizpideak partekatu.
 Maketak erakutsi.
 Proposamen berriak jaso
 Gurasoekin batera eraikiko da jolastoki berria
Binaka, bakoitza bere klasekidearekin jarri eta dauden lanak banatu eta ensaiatzera gonbidatu:
 Zeinek azalduko du gauza bakoitza?

15´

////////////// IRAKASLEEI AURKEZPENA /////////////
5. Ariketa: irakasleen aurkezpen orokorra azkar azaldu
Batzarrean bilduak, denak borobilean.

10:15-10:25

Irakasleen aurkezpena
zertan datzan
informatzea.
10´
Interesen arabera
aurkezpenean izan nahi
duten rola aukeratzea.

araitz

Otsailaren 10an irakasleei orain arte egin duguna aurkeztuko diegu. Aurkezpen hori prestatuko dugu
orain.
Saioak 3 momentu izango ditu:
1. Ongi etorria
2. Orain arte egin dugunaren azalpena
3. Zirkuluan irakasleekin hitz egin
Momentu bakoitza zertan datzan azalduko diegu
1. Ongi etorri: irakasleei ongi etorria emango diegu eta gure lan gela honetara sartzeko
gonbidapena egingo diegu.

10
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2. Orain artekoa azaldu: gure klasekideei egin diegun bezala irakasleei egin duguna azalduko
diegu.
3. Zirkuluan irakaslekin hitz egin: zirkuluan jarriko gara eta guk haiei 9 galdera egingo dizkiegu.
Hemendik aurrera 4 taldeetan banatuko gara:
1. Ongi etorria prestatuko dutenak: 3 lagun (Leire)
2. Orain arteko azalpena prestatuko dutenak: 8 lagun (miren)
3. Zirkuluan irakaslekin hitz egin: 9 lagun (araitz)
4. Mikrofonoa eta argazki arduradunak: 4 lagun. (asier)
Bakoitzak nahi duen taldean parte hartuko du. Horretarako dinamizatzailetako bakoitza gelako
punta batean jarriko da eta ikasleak aukeratu beharko dute.
ATSEDENA
6. Ariketa: hitzik gabeko afektua

10:30-11:00
11:00-11:10

Talde
bakoi
tzeko
dina
mizat
zailea

Jolastokira joan aurretik aukeratutako taldeetan kokatuko gara:

10´

Onarpen sentimendua
sustatzea hitzik gabe
adierazpenaren bidez.

Borobil bat osatuko dute, eta bat erdian jarriko da, begiak eskuekin estalita. Gainerakoak
hurbildu egingo zaizkio eta sentimendu positiboak adieraziko dizkiote, hitzik erabili gabe,
nahi duten moduan, minutu batez. Denbora hori amaitutakoan, beste pertsona bat ipiniko
da borobilaren erdian. Denak erditik pasa beharko dute, baten batek ez badu nahi, ez zaio
behartuko.
Gero lurrean eseriko gara eta nola sentitu garen galdetuko dugu, nahi duenak bere
esperientzia kontatu dezake.

11:10-11:35

7. Ariketa: irakasleen aurkezpena prestatu
ONGI ETORRIA PRESTATUKO DUEN TALDEA (3haur) (LEIRE)
 Irakasleei ongi etorria emateko ardura dute horretarako:
o Pasiloan itxaron beharko dituzte eta ongi etorria eman.
o Mesedez, Karrozero zintan bakoitzaren izena jartzeko eta bularrean pegatzeko
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10´

20´
10´

10´



eskatuko die batek. (1 Haur)
 Karrozero zinta eta retulkiak eskeiniko dizkiete.
o Izena bularrean jarrita dutenean, honakoa galdetuko die beste haur batek (1 haur):
 Zertara etorri zareten badakizue? Haien erantzunak entzungo dituzte eta
gero haietako batek honakoa esango du: “gaur jolastoki berrriaren inguruan
egin dugun lanketa entzutera etorri zarete, guri entzuteko prest etorri
zarete?” (1)
o Beste batek atea irekiko du eta sartzeko eskatuko die: “orain poliki poliki sartu
zaitezkete” (1haur)
Behin dena banatuta eta ongi ulertua entsaiatuko dute behar dituzten aldiak.

ORAIN ARTEKO AZALPENAK PRESTATUKO DUTENAK (8haur) (Ainhoa)
 Marrazkiak (2)
 Planoak (2)
 Irizpideak eta maketak (2)
 antolakuntza (2)
Honetarako dagoen fitxara joan (ikasleekin landu dugun fitxa berdina da)

10´


10´

Behin dena banatuta eta ongi ulertua entsaiatuko dute behar dituzten aldiak.

ZIRKULUAN IRAKASLEEI EGIN BEHARREKO GALDERAK PRESTATUKO DUTENAK (9haur) (araitz)
 Dinamizatzaileak sarrera bat egingo du. (araitz)
o Dinamika nola funtzionatzen duen azalduko du.
o Dinamika honetan entzuteko prestutasuna behar da, baina baita ELKARREKIN
eraikitzeko jarrera behar da.
o Ez dugu nahi haurrak konbentzitzea baizik eta haiekin batera gauzak eraikitzea.
o Beraz, dinamika honek eskatzen duena batez ere konpromezua da, bestearen
egoeran jartzeko konpromezua, entzuteko konpromezua eta elkar eraikitzeko
konpromezua.
 Haurrek honako galderak egingo dituzte:
o Zer da azaldu dugunetik gehien gustatu zaizuena?

12
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o
o
o
o
o
o
o
o

Zer da azaldu dugunetik deigarriena egin zaizuena?
Ados zaudete sortu ditugun irizpideekin? Baten bat bota duzue faltan?
Jolastokiaz zenuten ikuspegia aldatu da? Zergatik?
Prest zaudete entzun duzuena gurekin batera eraikitzera? Zergatik?
Ulertu duzue zergatik den inportantea jolastokia gure beharretara egokitzea?
Nola ikusten duzue zuen papera jolastoki berrian?
??????
Guk nahiko genuke zuek ere gurekin eta gure gurasoekin eta lagunekin batera
auzolanean jolastoki berria eraikitzea, animatuko zarete gurekin lan egitera?

10´


20´

Behin dena banatuta eta ongi ulertua entsaiatuko dute behar dituzten aldiak.

MIDROFONOA ETA ARGAZKIAZ ARDURATUKO DIRENAK (4haur) (asier)
 Hitzegiteko mikrofonoa izan beharko dute eskuan. Beraz, talde hau mikrofonoa esku batetik
bestera joan dadila arduratuko da.
o 2 Mikrofono sortu behar diuzte.
 Saio osoan zehar, une bakoitzeko argazki esanguratsuak atera beharko dituzte.
o Gaurko saioan praktikatu beharko dute. Hau da, has daitezen argazkiak ateratzen

11:35-11:55

8.
Seguritatea hartu.
Zalantzak argitu denen
artean.

Ariketa: entsaio orokorra

Entsaio orokorra egingo dugu, gutxienez behin.
9. ariketa: EBALUAZIOA:

Batzarrean, honako galdera ere botako da:
 Zer moduz joan da goiza? Berdin pentsatzen dutenak elkartzea eskatuko diegu, hau
da taldetxoak egingo dituzte iritziaren arabera.
 Zer da gehien gustatu zaizuena gaurko goizetik? Zergatik? Berriz ere taldeetan jarri
beharko dira iritziaren arabera.
 Zeozer berria ikasi duzue? zer? Ozen bota beharko dute.
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1. IRAKASLEEI AURKEZPENA
Saioaren helburu nagusia Elizatxoko klaustroari orain arteko lana eta lanetik ateratako
ondorioak eta adostasunak aurkeztea izan da.
Saioak momentu ezberdinak izan ditu eta guztietan ikasleak izan dira protagonistak, haiek izan
baitira prozesu osoa azaldu dutenak.
Honakoak aurkezpenak izandako momentuak:
1. Ongi etorria
2. Marrazkien aurkezpena eta ondorioak
3. Planoen ondorioak
4. Adostutako irizpideak
5. Antolakuntza proposamena
6. Maketen azalpena
7. Ikasle irakasle arteko elkarrizketa
8. Agurra
9. Ebaluazioa.
Momentu bakoitza argazkien bitartez eta azalpen txiki batekin deskribatuko ditugu.

3
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1go ariketa: ongi etorria
Atal honen ardura: Abdesalan, Jon eta Julenek izan dute.
Lan egiten den gelara sartu aurretik, pasilloan irakasle guztiak bildu dituzte eta zertara etorri
diren badakiten galdetu diete, gero bertan gertatuko dena entzuteko prest egongo diren
galdetu diete, eta azkenik atea ireki diete sartzeko.

4
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2.ariketa: marrazkien aurkezpena eta ondorioak
Marrazkien atala Malenek eta Neik azaldu zuten.
Prozesuan marrazkietatik ateratako ondorioak azaldu zituzten: zona berdeen garrantzia,
animalien presentzia handia, tobogan ezberdinen eskaera, altura ezberdinetako guneak, gune
lasaiak, kolore aniztasuna eta material ezberdinak. Idei, eskaera eta behar guzti hauek
kontutan hartu ditugu gauzak erabakitzeko eta proposamenak egiteko.

5
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3.ariketa: planoen ondorioak azaldu
Planoen ondorioen azalpena Kevinen ardura izan zen.
Honakoa azaldu zuen: gela guztietako planoak aztertu zirela eta ondorio batzuk atera zituztela,
hau da, patioa ez dutela denek modu berdinean erabiltzen, neskak eta txikienak patioko
bazterrak okupatzen dituzte batez ere, mutil futbolzaleak zentroa okupatzen dute, eta
jolastokiaren erabilera orekatuagoa behar da.
Horretaz gain, plano hauen analisia garrantzitsua izan zela azpimarratu zuen, hausnarketa
hauetatik geroko jolastokiaren irizpideak sortu dituztelako.

6
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4. ariketa: irizpideak azaldu
Irizpideak Julene eta Izarrek azaldu eta aurkeztu zituzten.
Irizpideak1 jasota dauden panela denentzako irakurri zuten.

1

Irizpideen zerrenda gehigarrietan topatuko duzu.

7
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5 ariketa: antolakuntza proposamenaren azalpena
Atal hau Lurrek eta Ametsek aurkeztu zuten.
Atal honetan jolastokiaren kultura berria ez dela soilik jolastokira mugatzen azaldu zuten, hau
da, antolakuntzari ere eragiten dio. Adostutako antolkuntza proposamena aurkeztu zuten: alde
batetik erabakiak ez dituztela irakasleek bakarrik hartuko, bestaldetik jolastokia kudeatzeko
talde bat osatuko da ikaslez, irakaslez, zuzendaritza eta jangelako ordezkariekin jolastokiaren
inguruan egon daitezken hainbat gai lantzeko (patioari buruzko etorkizuneko aldaketak,
proposamenak, hobekuntzak erabakitzeko, ondorioak adosteko, jolastokiko txandak
antolatzeko, irakalseen eta jantokiko hezitzaileen rola zehazteko, bestelako gaiak), bestaldetik
ere aipatu zuten liskarrak hezitzaileek eta irakasleek liskarrak konpontzen lagundu behar duten
baina erabakiak denen artean adostu behar direla.
Honetaz gain gurasoengandik zer espero den ere aipatu zuten, hau da, haiek jolastokia
eraikitzen laguntzea.

8
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6. ariketa: maketak azaldu
Malenek hartu zuen maketak azaltzeko ardura.
Nola egin zituzten azaldu zuen, hau da, aurreko lan guztia oinarri hartuz jolastoki
berriarentzako gauza ezberdinak eraiki eta proposatu zutela azaldu zuen. Ondoren, maketetan
zer ikusten den adierazi zuen: natura ardatz duten proposamenak, kolorea aniztasuna, jolas
anitzak proposatzen dutela, elikaduraren garrantzia, espazio lasaien eta seguruen beharra eta
futbolean jolasteko eremuak txikiagoak eta garrantzia gutxiago izan dute.

9
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7. Ariketa: ikasle irakasle arteko elkarrizketa
Bertan Uxue, Zihortza, Jone, Uxue, Noa, Gexan eta Alexek hartu zuten parte.
Bi borobiletan eserita (bata bestearen barruan) ikasleek 8 galdera egin zizkieten irakasleei (hitz
egin ahal izateko barruko zirkuluan eserita egon behar zen, beraz, bakarrik barruko zirkuluan
esertzera animatu ziren irakasleek hitz egin zuten ikasleekin) hurrengo lerroetan egindako
galderak eta emandako erantzunak.

1. Zer da azaldu dugunetik gehien gustatu zaizuena?


Marrazkiekin alderatuz espazioa beste modu batean antolatu duzuela. Bisualki
maketak oso adierazgarriak dira, eta berdeguneak eta erliebea eman izana patioari,
asko gustatu zait.



Aurrekoaz gain, laguntasuna eta euskararen erabilera bezalako irizpideak txertatu
izana.

2. Zer da azaldu dugunetik deigarriena egin zaizuena?

10
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Natura aipatu izana behin eta berriz txertatu beharreko elementu moduan. Gaur egun
ditugun jolas patioak ikusita beste ikuspuntu bat bait da.



Egindako proposamenetan adostasuna egotea.

3. Ados zaudete sortu ditugun irizpideekin? Baten bat bota duzue faltan?


Erabat.



Euskararen irizpidearekin guztiz ados.



Ez genuke ezer gehiago gehituko.

4. Jolastokiaz zenuten ikuspegia aldatu da? Zergatik?


Orain arteko ikuspegia eta proposatutakoa oso desberdinak dira, hala ere, nire buruan
dagoena oso hurbil dago zuen ikuspegitik. Asko gustatu zait proposatzen duzuena.

5. Prest zaudete entzun duzuena gurekin batera eraikitzeko?


Baiiii, oso interesgarria litzake proposamena aurrera ateratzea.

6. Ulertu duzue zergatik den inportantea jolastokia gure beharretara egokitzea?


Bai, noski baietz.

7. Nola ikusten duzue zuen papera jolastoki berrian?


(ez da erantzunik egon)

8. Guk nahiko genuke zuek ere gurekin eta gure gurasoekin eta lagunekin batera
auzolanean jolastoki berria eraikitzea, animatuko zarete gurekin lan egitera?


Guztiz prest, eta zuen gogo eta indarra ikusita oraindik gehiago.

Irakasle batzuk ikasleei zituzten hainbat zalantza eta galdera egin dizkiete, ondoren egon zen
hizketaldia azaltzen da:
A. Ideia asko gustatu zait, baino pilota, baloiak eta korri egiteko eta patinatzeko espazio
zalek badute lekua patio honetan?


Bai egongo da lekua baloi eta pilotarekin jolasteko baino espazio txikiagoa okupatuko
du. Orain duenaren erdiaren erdia gutxi gora behera.



Mugimenduko jolasak ere behar du bere lekua, baino beti orekan lasai egoteko
lekuekin (hau irakasle batek esan du).

B. Uste duzue liskarrak lausotuko direla diseinu berriarekin?


Bai txikituko dira, patio berria gustora egoteko eremua izango da.

11
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8 ariketa: agurra
Unay eta Joanesek agurra egin zuten.

12
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9 ariketa: balorazioa
Saioa amaitzeko parte hartu zuten haur guztien izena papertxo batean idatzi zen eta irakasle
bakoitzak izen bat hartuta, tokatu zitzaion haurrari eskutitz bat idatzi behar izan dio saioan
egindako lan ona baloratuz. Gero, tokatutako haurrarengana hurbildu eta eskutitza eman
behar izan diote.
Irakasle gehiago zeuden haur baino, beraz haur izenik ez zituzten irakasleak talde osoari
eskutitz bana idatzi zioten, taldearen lan ona baloratuz. Eskutitz hauek, hurrengo talde
eragilearen saioan irakurriko dira.
Ondoren, taldeari idatzitako eskutitzak jasoko dira.

13
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IKASLEEI AURKEZPENA

1

ONGI ETORRIA EGIN







LAN GELARA SARTZEA GONBIDATU ETA EROSO JAR DAITEZEN ESKATU.
TARTETXO HONETAN ORAIN ARTE EGIN DUGUN LANA AZALDUKO DIZUEGU ETA
ZUEN HOBEKUNTZAK ETA IRITZIAK JASO NAHI DITUGU.
LEHENBIZI ESKERRAK EMAN NAHI DIZUEGU GUGAN DUZUEN
KONFIANTZAGATIK, LAN HONETAN ARITZEA DENEN IZENEAN ARDURA HANDIA
DA ETA ZUEK GUGAN KONFIANTZA ADIERAZI IZANA GARRANTZITSUA DA
GURETZAT.
ONDOREN AZALDU BEHAR DIZUEGU 24 LAGUN ARI GARELA LANEAN, GELA
BAKOITZEKO 2 LAGUN.

2

MARRAZKIAK AZALDU

ZER EGIN GENUEN LEHENBIZI?



DENO EGIN GENITUEN MARRAZKIAK AZTERTU GENITUEN.

ZER ONDORIOZTATU GENUEN?







ZONA BERDEAK
ANIMALIAK
TOBOGANAK
ALTURA EZBERDINETAKO GUNEAK
GUNE LASAIAK
KOLORETSUA



MATERIAL EZBERDINAK

ETA HORREKIN ZER EGIN DUGU?


MARRAZKIAK KONTUTAN HARTU DITUGU GAUZAK ERABAKITZEKO ETA
PROPOSATZEKO

IKASLEEI AURKEZPENA

3

PLANOAK AZALDU

ZER EGIN GENUEN LEHENBIZI?


GELA GUZTIETAKO PLANOAK AZTERTU GENITUEN.

ZER ONDORIOZTATU GENUEN?






PATIOA EZ DUGU DENOK IGUAL ERABILTZEN.
NESKAK ETA TXIKIENAK PATIOKO BAZTERRAK OKUPATZEN DITUZTE.
MUTIL FUTBOLZALEAK ZENTROA OKUPATZEN DUTE.
JOLASTOKIAREN ERABILERA EKILIBRATUAGOA BEHAR DUGU.
¿???

ETA HORREKIN ZER EGIN DUGU?


PLANOETATIK ATERATAKO ONDORIOAK LAN EGITEKO OSO INPORTANTEAK IZAN DIRA.
BERTATIK BATEZ ERE IRIZPIDEAK SORTU GENITUEN.

4

IRIZPIDEAK AZALDU

NOLA SORTU DITUGU IRIZPIDEAK?


3 SAIOETAN ZEHAR JOLASTOKI BERRIARENTZAKO IRIZPIDEAK ADOSTU DITUGU DENON
ARTEAN.
 IRIZPIDE HORIEN ARABERA LAN EGIN DUGU ETA PROPOSAMENAK SORTU ETA
LEHENEZTU DITUGU.
 IRIZPIDEAK IRAKURRI ETA AZALDUKO DIZKIZUEGU.
 HAN DAUDEN IRIZPIDEAZ GAIN BESTE GAI BATZUK ERE JORRATU DITUGU:
o GAUR EGUNGO INDARREAN DAUDEN DEBEKUAK EZ DITUGU ONGI IKUSTEN
(HAINBAT ESPAZIOETARA EZIN SARTU ADINAREN ARABERA)
o PATIO BERRIAN TXANDAK EDO ORDEN BAT ADOSTU BEHARKO DUGU DENON
ARTEAN.

***HOBEKUNTZAK BOTATZEN BADITUZTE “HOBEKUNTZETARAKO ARBELAN” JASOKO
DUGU.

IKASLEEI AURKEZPENA

ANTOLAKUNTZA PROPOSAMENA
AZALDU

5

ZERTAZ ARI GARA JOLASTOKI BERRIAZ ARI GARENEAN?


JOLASTOKIAREN KULTURA BERRIA EZ DA BAKARRIK JOLASTOKI FISIKORA MUGATZEN,
BAITA BERE ANTOLAKUNTZAN DU ERAGINA.

NOLA GUSTATUKO LITZAIGUKE ANTOLATZEA?



ERABAKIAK EZ DITUZTE IRAKASLEEK BAKARRIK HARTUKO.
JOLASTOKI LANTALDE BAT OSATUKO DA: IKASLEAK, IRAKASLEAK, ZUZENDARIA,
JANGELAKO ORDEZKARIAK. ZERTARAKO?
o PATIOARI BURUZKO ALDAKETAK, PROPOSAMENAK, HOBEKUNTZAK
ERABAKITZEKO.
o ONDORIOAK ADOSTEKO.
o JOLATOKIKO TXANDAK ANTOLATZEKO.
o IRAKASLEEN ETA JANTOKIKO HEZITZAILEEN ROLA JOLASTOKIAN ZEHAZTEKO.
o BESTELAKO GAI BATZUK

LISKARRAK KONPONTZEKO MODU BERRIEI DAGOKIONEZ?


HEZITZAILEAK ETA IRAKSLEAK: LISKARRAK KONPONTZEN LAGUNDU. ERABAKIAK
DENEN ARTEAN ADOSTU.

***HOBEKUNTZAK BOTATZEN BADITUZTE “HOBEKUNTZETARAKO ARBELAN” JASOKO
DUGU.

IKASLEEI AURKEZPENA
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MAKETAK AZALDU

ZER EGIN GENUEN?


AURREKO LAN GUZTIA OINARRI HARTUA JOLASTOKI BERRIARENTZAKO GAUZA
EZBERDINAK ERAIKI ETA PROPOSATU GENITUEN.

ZER IKUSTEN DA MAKETETAN?






PROPOSAMEN BATZUK NATURA DUTE ARDATZ.
BESTE BATZUK KOLOREAK ETA JOLASAK.
BESTE BATEK, ELIKADURA.
DENEK ESPAZIO LASAIAK ETA SEGURUAK NAHI DITUGU.
FUTBOLEAN JOLASTEKO EREMUA TXIKIAGOA IZAN BEHAR DUELA PENTSATU DUGU.
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AGURRA EGIN

NOLA EGINGO DUGU JOLASTOKI BERRIA?



AUZOLANEAN EGINGO DUGU, HAU DA, IKASLE, GURASO, LAGUN, FAMILIAKIDE,
IRAKASLEEN ARTEAN.
ZUEN ETXEETAN ENTZUN DUZUENAREN BERRI EMAN ETA INGURUKOAK ANIMATU
AUZOLAN HONETAN PARTE HARTZERA.

HURRENGO PAUSOAK?



HIRITIK AT-EK LAISTER PROPOSATZEN ARI GAREN GUZTIAREKIN PROPOSAMEN BAT
AURKEZTUKO DIGU DENEI.
PROPOSAMEN HORRI GURE HOBEKUNTZAK TXERTATU BEHARKO DIZKIOGU.

ESKERRAK EMAN



MILA ESKER ZUEN EKARPENENGATIK ETA ENTZUTEKO JARRERARENGATIK.
BATEZ ERE ZUEN KONFIANTZA ETA PAZIENTZIA PROZESU HONETARAKO.

Talde Eragilea

3. FASEAREN ITXIERA SAIOA: TALDE
ERAGILEA
Erregistroa
2020 / 03/ 02
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1. LEHENGO ARIKETA: AUTOMOBILA GARBITU
Taldea bakoitzeko kideek bi ilara eratu dituzte bata besteari begira, bikoteka. Bikote bakoitza automobilak
garbitzeko makina baten atala izan da eta mugimendu egokiez, “autoa” laztandu eta igurtziz autoa garbitu
dute. Denak izan dira autoak eta denak izan dira garbitzeko makinak.
Ariketa honen Helburuak:


Kontaktu fisikoa sustatu eta naturalizatzen joan.



Norberak taldeak atsegin duela eta onartzen duela sentitzea.



Talde sentimendua bultzatzea.



Haien arteko konfiantza sustatu.

Gehienei lagunak ukitzea kostatu zaie, lotsa eta apurua izan dute. Autoa izan direnean askok korriketan
pasa dira ukituak ez izateko. Zenbat eta zaharrago ordun eta arazo gehiago ukituak izateko eta besteak
ukitzeko.
Orokorrean taldea nahiko aztoratua egon da eta ariketan kontzentratzea eta sartzea kostatu zaie.

2. BIGARREN ARIKETA: IRAKASLEEN ESKUTIZAK IRAKURRI
Irakasleen aurkezpenean hainbat irakasleek taldearentzako idatzitako eskutitzak irakurri ditugu.
Eskutitzak irakurtzeko 8 bolondres egon dira, aldiz 6 eskutitz zeuden, 8 lagun hauen artean zeinek irakurriko
zuen eta zeinek ez adostu dute. Horretarako haiek antolatutako zozketa bat egitea adostu dute, eta modu
horretan banatu dituzte eskutitzak.
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Ariketa honen helburuak:


Taldearen lanari balioa eman.



Taldearen izaera indartu



Taldearen auto-estima landu.

Ariketa honetan oraindik ere taldea nahiko aztoratua zebilen eta behin baino gehiagotan moztu behar izan
dugu, kasu batean eskutitza berriz irakurri behar izan dute talde erdiak entzun ez duelako.
Hala ere, eskutitzak entzutea gustatu zaie.

3. HIRUGARREN ARIKETA: HOBEKUNTZAK BALORATU
Aurkezpen fasean zehar hainbat hobekuntza jaso dira eta gaur hobekuntza horien bideragarritasuna
baloratu da.
Horretarako proposatutako hobekuntzak taldeak adostutako irizpideekin kontrastatu dira eta horren
arabera kontutan hartu ez ziren gauzak prozesuan txertatu dira, kontraesankorrak diren hobekuntzak
baztertu dira, eta nahiz eta irizpideekin bat etorri ezinezkoak diren hobekuntzak alboratu dira.

hobekuntzak
- Kirolak egiteko leku gehiago

- Iturri bat

- Leku lasaiak eta babestuak egotea

- Eskalatzeko lekuak eta egurrezkoak
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- Banku gehiago

- Zuhaitz etxeak

- Aterpeak egotea leku gehiagotan

- Saski baloi kantxa gehiago

- Tirolinak

- Frontoi handiagoa

- Aroak egotea

- Jolas lasaietako leku gehiago. Goman, baloi
eseria, bote-bote,…

- Koltxonetak lurrean

- Irakasleak ikasleekin jolastea

- Kafetegi bat

- Atletismo eta korrika egiteko marrak

- Komunak berritu eta gehiago jarri

- 3. mailakoak beste patiora joatea

- Zuhaitzen artean zubiak jarri (arbolismo)

- Berdegunera sartu ahal izatea

- gauza elektronikoak

- Futbol zelaian belar artifiziala egotea

- Merendero bat egotea

- Parcour eta ohe elastikoak egotea

- Mahaiak

- Blei blei pista bat

- Gimnasioa

- Tobogana

- Baratza

- Tirolina

- Jangelako soberakinak patiora ateratzea

- Zuhaitz etxea

- Kolunpio bat elbarrituentzat

- Eskaladako lekua

- Hamaiketakoentzat denda bat

- Gamer gela bat

- Komunetan ispiluak

- Txorientzako etxe gehiago

- Arrantzatzeko leku bat

- Ohe-elastikoak

- Piszinak (oso zaila da)

- Kolore gehiago

- Parke txikian aterpe bat jartzea

- Animaliak

- Etxeak zuhaitzetan (guretzat)

- Grafitien paretak

- Banku borobilak

- Parke handiagoa

- Txutxe denda bat

- Zintzilikatzeko barrak

- Janaria ikastolan egitea

- Frontoia

- Sukaldea jartzea jangelan

- Hamakak

- Fubol zelaia txikitu eta porteria gehiago

- Borobil birakaria

- Zubi bat eta babesa

- Dantza lekua

- Urtebetetze mahaiak

- Play-arekin jolasteko lekua

- Yoga gela

- Skate park

- Euskarako jolasak (mahaiekoak)

- Fubol zelaia belar artifiziala

- Mahaiak

- Parcour parkea

- Ikuilu txikia

- Barandilak

- Arrantza lekua

- Wifi gehiago

- Jolasteko harriak

- Leku lasaiak

- Koltxoi bat rokodromoen azpian

- Frontoi itxia

- Izkutaleku gehiago

- Leku itxi bat
5

- Janari denda bat

- Kanpoan jateko lekua, mahaiak

- Altura ezberdinetako lekuak

- Gimnasioa

hobekuntzak antolatuta eta baloratuta:
dagoeneko kontutan hartutakoak
- Kirola anitzak egiteko leku gehiago

- Altura ezberdinetako lekuak

- Leku lasaiak eta babestuak egotea

- Kanpoan jateko lekua, mahaiak

- Iturri bat
- Eskalatzeko lekuak eta egurrezkoak
- Banku gehiago
- Aterpeak egotea leku gehiagotan
- Merendero bat egotea
- Mahaiak
- Kolunpio bat elbarrituentzat
- Banku borobilak
- Urtebetetze mahaiak
- Mahaiak
- Fubol zelaia txikitu eta porteria gehiago
- Zubi bat eta babesa
- Zuhaitz etxea
- Eskaladako lekua
- Saski baloi kantxa gehiago
- Tobogana
- Jolas lasaietako leku gehiago. Goman, baloi
eseria, bote-bote,…
- Berdegunera sartu ahal izatea
- Kolore gehiago
- Animaliak
- Grafitien paretak
- Parke handiagoa
- Zintzilikatzeko barrak
- Frontoia
- Borobil birakaria
- Dantza lekua
- Frontoi itxia
- Leku itxi bat
- Leku lasaiak
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ez bideragarriak
- Gimnasioa
- Tirolinak
- Piszinak (oso zaila da)
- Kafetegi bat
- Komunak berritu eta gehiago jarri
- Hamaiketakoentzat denda bat
- Skate park
- Yoga gela
- Komunetan ispiluak
- Frontoi handiagoa

irizpideen kontrakoa
- Play-arekin jolasteko lekua
- Gamer gela bat
- gauza elektronikoak
- Txutxe denda bat
- Fubol zelaia belar artifiziala
- Wifi gehiago
- Janari denda bat

kudeaketa hobekuntzak
- Jangelako soberakinak patiora ateratzea
- Euskarako jolasak (mahaiekoak)
- Janaria ikastolan egitea
- Sukaldea jartzea jangelan
- Irakasleak ikasleekin jolastea

txertatutako hobekuntza berriak
- Aroak egotea
- Zuhaitzen artean zubiak jarri (arbolismo)
- Koltxonetak lurrean

3. Fasearen itxiera saioa: talde eragilea

- Baratza
- Arrantzatzeko leku bat
- Parke txikian aterpe bat jartzea
- Etxeak zuhaitzetan (guretzat)
- Txorientzako etxe gehiago
- Ikuilu txikia
- Koltxoi bat rokodromoen azpian
- Jolasteko harriak
- Izkutaleku gehiago
- Zuhaitz etxeak
- Blei blei pista bat
- Atletismo eta korrika egiteko marrak
- 3. mailakoak beste patiora joatea
- Parcour eta ohe elastikoak egotea
- Hamakak
- Barandilak

4. LAUGARREN ARIKETA: HOBEKUNTZAK HIRITIK-ATERI
EMAN
Aurrekoa adostu ostean taldeak Hiritik At-ekoei, sinbolikoki, bere konfiantza dutela adierazi
diote eta hurrengo faserako “erreleboa” pasa diote.

5. BOSTGARREN ARIKETA: HURRENGO PASUAK AZALDU
Hurrengo fasearen nondik norakoak azaldu dute dinamizatzaileek baita egon daitezken
zalantzak argitu dituzte.
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3. Fasearen itxiera saioa: talde eragilea

6. SEIGARREN ARIKETA: BALORAZIOA
Denen artean ilara bat osatu dute jaio diren eguna eta hilabetearen arabera. Ariketa saioa
ixteko erabili da, baina ez da balorazioa egiteko erabili. Taldea oso aztoratua ibili da eta zuten
kontzentrazio maia eta elkar eraikitzeko gaitasuna ez zen oso altua. Beraz, ariketa hau “jolas”
bezala erabili izan da.
Honetaz gain beste joku bat egin da, eskuen gorapilo bat egin da eta erronka eskuekin egin den
gorapiloa askatzea izan da. Ariketa lortu da eta elkar komunikazioa eta jarrera positiboari esker
poliki poliki zegoen gorapiloa askatu dute.
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3. Fasearen itxiera saioa: talde eragilea
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PROPOSAMENAK PENTSATZEN

1. OHAR BAT
Saio hau berez Martxoa-Apirila egitea aurreikusten zen, baina Covid 19ak bultzatutako
konfinamendua izan zela eta atzeratu behar izan zen gaurko egunera.
Saio honen antolakuntza, Covid 19aren ondorioz, Hezkuntza sailak Elizatxo ikastolan (eta
erkidego beste ikastetxeetan) ezarritako protokoloarengatik baldintzatuta egon da. Hau da,
saioa egin behar den unean, haur bakoitza bere gela egonkorreko klasekideekin bakarrik
harremandu daiteke. Beraz, prozesu honetarako sortutako Talde eragilea EZIN IZAN DA
FISIKOKI ELKARTU.
Guzti honek saioaren antolakuntza baldintzatu du, hain zuzen ere, saioa 13 aldiz errepikatu da,
hau da, gela egonkor bakoitzeko ordezkari bikotearekin.
Baldintza hauek taldean lan egiteko zailtasun asko sortzen ditu, hain zuzen ere, taldea bera
ezin da elkartu eta orain arte lan egin duten modua aldatu du. Hala ere, Farapi eta Hiritik atetik
eraikuntza kolektiboa eta talde izaera zaindu nahi izan dugu eta horretarako baliabide
teknikoak (dinamika egokituak) jarri ditugu.
Saio honen helburua, prozesuan zehar egindako lana refreskatzea (konfinamendua eta oporrak
medio, hilabete asko egon dira gaia jorratu gabe) eta jolastoki berriarentzako proposamen
fisikoa kontrastatzea (beraien prozesuarekiko errespetatua bermatuta zegoela eta
kontraesanik ez zeudela bermatzea izan da kontrastearen helburua) izan da.

2. IKASLEEKIN PROPOSAMENA KONTRASTATU
Lehenbizi orain arteko lana eta adostasunak errefreskatu ditugu puzzle jolasaren bitartez1.
Orain arte egin den lanean oinarritutako proposamena azaldu zaie ikasleekin eta hauek dira
labur-labur jasotako inpresioak:

Malen eta Gexan


Denarekin ados daude, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



“A” alternatibaren aldekoak dira nahiz eta “B” aukera oso egokia ikusi ere!

Kevin
Bere gelako ordezkari bakarra izan da, bere kidea dagoeneko prozesutik kanpo gelditu da
gurasoen erabakiaz.

1



Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Graderioaren proposamena soberan dagoela uste du, hori gabe proposamena ere
egokia litzateke.



“A” alternatibaren aldekoa da.

Gehigarrietan dagoen karta didaktikoan jasotzen da ariketa honen nondik norakoak.
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Asko gustatu zaio proposamena.

June eta Abdesalan


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



“B” alternatibaren aldekoak dira: espazioa ordenatuago dago eta eremu lasaia
aterpetua.



Ez zuten ezer aldatako printzipioz.

Nei eta Unay


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



“B” alternatibaren aldekoak dira: espazioa ordenatuago dago eta eremu lasaia
aterpetua.



Ez zuten ezer aldatako printzipioz. Asko gustatu zaie proposamena.

Anartz eta Itsaso


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Belarguneko paretan (magnolio dagoen lekuan), baratza bertikal bat gehituko lukete.



Yoga egiteko lekutxo bat ongi ikusten dute.



“B” alternatibaren aldekoak dira: espazioa ordenatuago dago eta eremu lasaia
aterpetua.

Amets eta Uxue


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Orain lekua hobeto aprobetxatuta dagoela uste dute. Landareak jartzea asko gustatu
zaie baita soka laberintoa ere. Pizarraren pareta pixkat zikina iruditu zaie. Ta harriak ez
dituzte oso egokiak ikusten.



“B” alternatibaren aldekoak dira.

Alex eta Ione


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Soka laberintoa gehien gustatu zaiena izan da. Kortxozko lurra mantentzea nahi dute
eta jardinerak arriskutsuak iruditu zaie.
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“B” alternatibaren aldekoak dira.

Bidane eta Joanes


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Batez ere loreak jartzea gustatu zaie eta pizarra gutxien gustatu zaiena izan da.



“A” alternatibaren aldekoak dira.

Laine eta Amets


Taldean berriak dira, pasadan urtean HH5-ean zeuden eta ez ziren talde eragilearen
parte izan. Aurten, Lh1-ean daude eta talde eragilearen parte izango dira.



Porposamena gustatu zaie.

Oneka eta Kaiet


Taldean berriak dira, pasadan urtean HH5-ean zeuden eta ez ziren talde eragilearen
parte izan. Aurten, Lh1-ean daude eta talde eragilearen parte izango dira.



Porposamena gustatu zaie. Pin pon mahaia kentzearen aldekoak dira eta beste jolas
batzuk jartzearen aldekoak.

Ziortza
Bere gelako ordezkari bakarra izan da, bere kideak gaurkoan ez zuen gogorik parte hartzeko,
prozesuarekin orokorrean ez dago oso animatuta.


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Futbol zelaia pixkat gehiago txikituko luke, saski baloi zelaia eta futbolekoak batera ez
egoteko. Horrela arazoak ekidituko direla uste du. Pin pon mahaia kenduko luke.



“B” alternatibaren aldekoak dira: espazioa ordenatuago dago eta eremu lasaia
aterpetua.

Izar eta Brian


Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Lorontziak asko gustatu zaie baita rokodromoa.



“B” alternatibaren aldekoak dira.

Julene eta Markel
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Denarekin ados dago, orain arte landu dituzten kriterioak proposamenean jasoak eta
errespetatuta dira.



Pin pon mahaia ez dute kentzea nahi



“B” alternatibaren aldekoak dira.

3. HEMENDIK AURRERA ZER?
Ordezkari bakoitzak bere gelakideei eta tutoreari proposamena azalduko die eta haiekin
kontrastatuko dituzte proposamenak.

6

4. GEHIGARRIA

Proiektua: ELIZATXO IKASTOLA: JOLASTOKI BERRIA
DENBORA

HELBURUAK

Fasea: 5, PROPOSAMENAREN KONTRASTEA

saio zenb: data: 2020ko Urriaren 15ean

ZER

BALIABIDEAK

NORK

OHARRAK



Ez gara talde eragile osoarekin elkartuko, Covid 19aren ondorioz haurrak ezin direlako bere
gelakoak ez direnekin elkartu. Beraz, kontrastea gelaka egingo dugu.



Zaharrenekin hasiko gara (aurten azkeneko kurtsoan daudenak) eta beheraka egingo dugu. Horrela
zaharrenek gazteago diren guztiei ongi etorria egingo diete.
1go ariketa: KOKATU PUZZLE BATEN BITARTEZ

5´-10´

-Orain arte egin dena
gogorarazi modu
bisualean.

10´

Orain arte egin duten prozesuaren puzzlea osatu beharko dute.
Puzzlearen pieza bat hartzeko galdera bati zuzen erantzun beharko diote:
1. Planoen ondorioak: zer izan zen egin genuen lehenbiziko gauza prozesu honetan?
Gogoratzen duzu honen inguruan atera genuen ondorioetako bat?
a. Gelatik begiratu eta memoria erabili.
2. Marrazkiak: topatu zuk egin zenuen marrazkia eta lagunari azaldu.
3. Marrazkietan errepikatzen den gauza bat topatu!
4. Irizpideak: Jolastokirako adostutako irizpideetatik zein da zure gustukoena?
a. Nahi baduzu irizpideak irakurri.
5. Antolakuntza: Non dago jolastokiaren antolakuntzaz hitz egiten duen panela?
a. Zertaz hitzegiten da han, badakizu_
6. Maketak: maketak egin genuen egunaz zer gogoratzen duzu?
7. Proposamena: zertarako hasi gara lan honetan?
Puzzlea osatzen amaitu!
SHAIL (denbora balego)
1. ARIKETA: PROPOSAMENAREN AURKEZPENA ETA IRITZIA

Araitz
Ainhoa

puzzlea

PROPOSAMENAK PENTSATZEN

-Proposamena
kontrastatu.
-Taldearen oniritzea,
hobekuntzak… jaso
-A edo B aukeraren
artean posizionatu.

1´

-Talde izaera mantendu.
-iritziak elkar entzun eta
horien gainean eraiki.

5´

-Gelakidei nola aurkeztu
diegun azaldu.
-kezkak eta
inseguridadeak landu.

*** Aurreko bideo guztiak erakustea asko izan daiteke, gutxienez aurreko biak***
Proposamen berria aurkeztu eta hainbat galderen bitartez erabakiak jaso:
1. Zer da proposamenetik gehien gustatu zaizuna? Zergatik?
2. Zer da proposamenetik gutxien gustatu zaizuna? Zergatik?
3. Zeozer aldatuko zenuke? Zergatik?
4. Zeozer falta zaiola uste duzu? Zer? Non eta nola?
5. Proposamen honek orain arte egin duzuen lana islatzen du? Zergatik?
Bi proposamenen artean haientzako egokiena denaren alde posizionatu beharko dira:
 Fazilitadoreak bi aukerak azalduko ditu:
o Zein da zuentzako egokiena? Zergatik?
 Aukeratzen duten aukeran gometza bat jarri beharko dute.
o Gurenek hitza hartuko du eta irakasleak zein aukeratu duten azaldu eta argudiatuko
die.
2. Ariketa: ZURE IRITZIA AURREKOEI UTZI, BIDEOA.
Beraien iritzia minutu bateko bideoan jasoko dugu.
 Bideo honen helburua, hurrengo bikoteei beraien iritzia eta posizionamendua azaltzea da.
 Bideoan esan ahal dituzten gauzak
o Ongi etorria eman hurrengo bikoteari. Zuen burua aurkeztu.
o Ze iritzia dute proposamenaren inguruan.
o Zer da gehien gustatu zaiena, zer aldatuko zuten.
o Ze patio aukeratu duten eta zergatik.
o Nahi dutena esan.
o Kutxa erakutsi!
 Hurrengo taldearentzat gaileta bat aukeratuko dute eta kutxan sartuko dute. Bideoan
eskainiko diete eta Fazilitadoreak gero emango die.
3. Ariketa: ZURE GELAKOEI AZALDU




Bikote bakoitzak bere gelakideei eta irakasleari proposamena azaldu beharko die.
o Azaldu bi euskarri izango dituztela, plano handia eta Gometzak jarri dituzten plano txikiak.
o Ze zailtasun izango dituzula uste duzu?
 Seguritatea eman!
Zaharrenek 4 espezialistei azaldu beharko diete, nahi badute. Ez badute nahi beste bikote batek
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Proposamenare
n liburuxka
A eta B aukerak
Gometxak
Folio txuriak eta
boligrafoak

Araitz
Ainhoa

Mugikorra
Kutxa
gailetak

Araitz
Ainhoa

proposamena

Araitz
Ainhoa

PROPOSAMENAK PENTSATZEN

egingo du.


1´
-saioa ebaluatu

1´

Gurenekin, antolatu beharko da hau. Hau da, Gurenek esango die bikote hauei noiz
bildu beharko diren espezialistekin.
4. Ariketa: EBALUAZIOA
Zermoduz sentitu zara? Zergatik?
 Emotikono bat aukeratu behar dute.
 Aukeratzen duten emotikonoa kartulina batean pegatuko dugu

2. ariketa: AGURRA
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Emotikonoak
kartulina

Araitz
Ainhoa

PROIEKTUAREN DINAMIZAZIOA

ELITZATXO
JOLASTOKIA

PROPOSAMENA LANTZEN

PROPOSAMENAREN OINARRIAK
- Haurren nahi eta desirak proproposamenean txertatu
- Aktibitate mota ezberdinen arteko
oreka bilatu; aktibo, semiaktibo eta
lasaiak
- Material ezberdinak erabili
- Ahal den heinean auzolanean
burutzeko proposamena garatu

H.H.
PARKEA

ALTERNATIBA POSIBLEAK

H.H.
PARKEA

H.H.
PARKEA

ARTE TXOKOA I

MUSIKA TXOKOA

ESZENALEKUA
ESZENALEKUA
GRADERIOA

GRADERIOA

MUSIKA TXOKOA

NATUR GUNEA

ZUHAITZEN ARTEKO JOLASAK

TXORIEN ETXEA

ZUHAITZEN ARTEKO JOLASAK

XOMORROTEGIAK

ANIMALIEN ETXEAK
XOMORROTEGIAK

TXORIEN ETXEA

EGOTEKO TXOKOA I

EKILIBRIO PARKEA

LUR JOLASAK I

JOLAS AKTIBORAKO EREMUA - A ALTERNATIBA
JOLAS EREMUAREN DISTRIBUZIO BERRIA PINTURA MARKEN BIDEZ
OINEZKO FLUXUA
FRONTOIA
PORTERIA EREMUA (futbola, eskubaloia...)
KANASTA EREMUA (saskibaloia)
BESTELAKO JOLAS ARAUTUAK
LASAI EGOTEKO TXOKOA

LUR JOLASAK II

ROKODROMOA

ROKODROMOA I

JOLAS AKTIBORAKO EREMUA - B ALTERNATIBA
JOLAS EREMUAREN DISTRIBUZIO BERRIA PINTURA MARKEN BIDEZ
OINEZKO FLUXUA
FRONTOIA
PORTERIA EREMUA (futbola, eskubaloia...)
KANASTA EREMUA (saskibaloia)
BESTELAKO JOLAS ARAUTUAK
ROKODROMOA LASAI EGOTEKO TXOKOA

LUR JOLASAK II

ROKODROMOA I

BASOA
LANDAREAK ETA BARATZA

SOKA LABERINTOA

BASOA
ROKODROMOA - BASOAN ESKALTZEN

ROKODROMOA

TXABOLA - ATERPEA
TXABOLA
ATERPEA
BASORA SARRERA

BASORA SARRERA

ARTE TXOKOA II
MUSIKA
TXOKOA

MARGOTZEKO
PARETAK

MUSIKA
TXOKOA
MARGOTZEKO
PARETAK

BELAR GUNEA H.H.

PARKEA

* BELAR GUNEKO
MALDA APROBETXATU AHAL IZATEKO,
LEHENIK BERTAKO
MURO TXIKIA ERAITSI
BEHARKO LITZATEKE

