
JARDUEREN
PROPOSAMENA1

1. jardueraSchool
Schoolto

• Haurren zaletasunei eta ondo pasatzeko 
moduari buruz hausnartzea.

• Ikasleak maila pertsonalean programari 
atxikitzea, zaletasun horiek beste kultura 
bateko baina adin bereko haurrekin 
partekatuz.

• Orri edo kartoi mehe handiak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak, argazkiak, 
artaziak, lekeda.

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak 

Materialak 

• Natura-zientziak.

• Ingurunearen ezagutza.

• Arte-hezkuntza.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

Irakasgaiak

1. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

ZERTAN JOLASTU
NAHI DUGU?

Indiako
Kirolak eta jolasak



1. jarduera

Jardueraren garapena
Ikastaldeak teknologiaren beharrik ez duten jolas tradizionalen zerrenda egingo du, oro har, jolastokian edo 

etxean jolastea gustatzen zaizkigun jolasen zerrenda. Mahai-jokoak, kirolak, korrika egiteko edo ezkutatzeko 

jolasak... izan daitezke. Neska-mutil batzuek batera parte har dezaketen jolasak. Zerrenda prest daukagunean, 

bost jolas aukeratuko ditugu. Orduan, gela bost taldetan banatuko da, eta horietako bakoitzak jolas bati 

buruzko fitxa egingo du, Indiako haurrei zertan datzan eta nola garatzen den azaltzeko.

Fitxan, honako alderdi hauek jaso behar dira: 

 • Jolasaren izena.

 • Jolas horretan jolasten dabiltzan neska-mutilen marrazkia, nola jolasten den ikus dezagun.

 • Jolasteko behar diren gauza guztien marrazkiak (pilota bat, taula bat, kartak, dadoak).

 • Jolasaren jarraibideak jasotzen dituen testua, eta zenbat pertsonak jolas edo joka dezaketen eta non  

 jolasten den (etxean, kalean, lorategi batean, mahai batean...) azaltzen duena.

 • Egotekotan, jolasaren aldaerak edo arauak.

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz 
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako 
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin 
bat etorri behar».

School
Schoolto Indiako

Kirolak eta jolasak



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

2. jardueraSchool
Schoolto

• Kirolak mundua hobetzen eta Garapen 
Jasangarriaren Helburuak betetzen nola 
laguntzen duen ikustea.

• Kirol-jardueraren balio onak ikastea eta 
kiroletik bereizi beharreko alderdi txarrez 
jabetzea.

 

Helburuak

• Gizarte eta giza gaitasunak.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak 

Materialak 

• Gizarte eta giza balioak.

• Gizarte-zientziak.

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

2. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

MUNDUA 
ERALDATZEKO KIROLA

Indiako
Kirolak eta jolasak

• Kartoi meheak, koloretako arkatzak, 
errotuladoreak.

• Garapen Jasangarriaren Helburuei (GJH) 
buruzko  bideoa: 
www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s 

• Garapen Jasangarriaren Helburuak jasotzen 
dituen taula, esteka honetan eskuragarri:  
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/



Jardueraren garapena
Talde handian, kirolak sustatzen dituen balioen zerrenda egingo dugu: errespetua, berdintasuna, aniztasuna, 
elkartasuna, konfiantza eta abar. Halaber, kirolean egon behar ez den guztiaren zerrenda egingo dugu, hala 
nola:

 • Arbitroaren aurkako txistuak edo irainak.

 • Garaipena pertsonenganako errespetuaren gainetik jartzea.

 • Joko-arauak ez errespetatzea.

 • Jokalekuan kiroltasun eskaseko jokabideak izatea.

 • Eta abar.

Jarraian, kirolaren balio onak erakusten dituzten kartelak sortuko ditugu, eta bizi gareneko auzo edo 
udalerriko eskolako kirol-instalazioetan jarriko ditugu. Kartel horietan, aniztasuna irudikatzen saiatuko gara, 
hainbat ezaugarri fisiko eta jatorri dituzten neska-mutilak marraztuta, era guztietako kiroletan ari direla.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Aurreko jarduera egiteaz gain, ikasleek Garapen Jasangarriko Helburuak zer diren azaltzen duen bideoa 
ikusiko dute. Ondoren, 17 helburuak jasotzen dituen taula proiektatuko da eta galdera hau egingo zaio 
talde osoari: ba al dakizue kirola zein modutan saiatzen den bizi garen mundua aldatzen? Nolako 
laguntasuna ematen du horretan?

 • 1. GJH. Pobreziaren amaiera. Kirola kirol-programetan parte hartzen dutenei trebetasunak irakasteko  
 (trebetasun praktikoak transmititzeko) tresna izan daiteke, eta parte-hartzaileek lan duina aurkitzeko  
 aukerak areagotu ditzakete. 

 • 3. GJH. Osasuna eta ongizatea. Lotura zuzena dago kirola egitearen eta jarduera fisikoaren eta  
 osasunaren artean. Beharbada, kirolarekiko lotura estuena duen helburua dugu honako hau.  
 Kirolak bizimodu osasungarriak sustatzen ditu eta sedentarismoari zein jarduera fisikorik ezari aurre  
 egiten die, azkenak, besteak beste, bihotzeko gaixotasunekin, depresioarekin eta diabetesarekin lotuta  
 daudela.

 • 4. GJH. Kalitatezko hezkuntza. Kirol-jarduera hezkuntza-prozesuak babesteko eta kalitatezko  
 hezkuntza sustatzeko plataforma egokia bihur daiteke. Gorputz-hezkuntzak eta kirolak ikasleei   
 kontzentrazioa, sozializazioa eta lidergoa garatzen lagun diezaiekete. Gainera, ikasleen garapen  
 mentala eta fisikoa indartu dezakete. Kirol-programek eskola-sistematik kanpo dauden haur eta gazteei  
 dei egiteko balio dezakete, informazioa eta garapenerako tresna praktikoak emateko.

 • 5. GJH. Genero berdintasuna. Kirolak parte-hartze orekatua sustatzen du, eta gizonen eta   
 emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko ahalmena dauka.

 • 10. GJH. Desberdintasunak murriztea. Kirolak oztopoak ezabatzen ditu; izan ere, xede berbera  
 partekatzen denean, desberdintasunak desagertu egiten dira.

School
Schoolto

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz 
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako 
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin 
bat etorri behar».

2. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

Indiako
Kirolak eta jolasak



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

3. jarduera

• Gizonek eta emakumeek kirol-prentsan 
duten ikusgaitasun desberdinaz jabetzea, 
eta horrek neskek eta emakumeek ustez 
dituzten trebetasunen ikuspegiari nola 
eragiten dion ohartzea.

• Estatuko lau kirol-egunkari, paperean edo 
bertsio digitalean. 

• Always Like a Girl bideoa:    
www.youtube.com/watch?v=wA3_ziP3n-U

School
Schoolto

Helburuak

• Gizarte eta giza gaitasunak.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun digitala.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak 

Materialak 

• Gizarte eta giza balioak.

• Gizarte-zientziak.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

Irakasgaiak

3. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

PERTSONA 
GUZTIENTZAKO KIROLA

Indiako
Kirolak eta jolasak



Jardueraren garapena
Ikastaldea lau taldetan banatu ondoren, egunkari bana emango zaio talde bakoitzari. Talde bakoitzak bi 
galdera hauei erantzun beharko die:

 1) Esan al dezakezue zer-nolako ikusgarritasuna duten emakumeek kirol-prentsan? Uste duzue gizonen  
 proportzio berean agertzen direla?

 2) Gizonak eta emakumeak berdin tratatzen direla uste duzue? Non dago aldea?

Geroago, talde bakoitzak egindako gogoetak partekatuko ditu ikaskideekin. 

Aukeran, “Beti neskato baten moduan” bideoa proiektatu daiteke (Always Like a Girl bideoa). Kanpaina 
honen helburua estereotipoek sexu femeninoaren irudian duten kaltea eta eragina ikusaraztea da. Jabetzen 
al gara horrek oso ikuspegi kaltegarria ematen diela neskei? Oro har, neskek mutilek bezala egiten dute 
korrika, eta horrek eragin zuzena du neskek ustez ez dituzten trebetasunak onartzerakoan. Hedaduraz, 
neskek korrika gaizki egiten dutela uste badugu, litekeena da gaizki egiten duten beste gaitasun batzuk ere 
daudela pentsatzea, eta horrek eragina dauka neskei eta emakumeei eskatzen zaizkien trebetasunen 
ikuspegian.

Irakasleek esaldi sexistak ere aipa ditzakete jardueran, hala nola “korrika egitea neskato bat bezala” edo 
“negar egitea nesken kontua da”: horrelako mespretxuzko estereotipoek emakumezkoei nahiz gizonezkoei 
kalte egiten diete.

Emakumetasunarekin (pasibotasuna, sentsibilitatea, menpekotasuna) eta gizontasunarekin (jarduera, gogor-
tasuna, oldarkortasuna) ohituraz lotu diren estereotipoek eragin nabarmena izan dute kirol-arloan eta, neurri 
batean, behintzat, oraindik ere indarrean daude. Gaizki interpretatutako desberdintasun biologikoek portae-
ra-arauak izan dituzte oinarri, eta horrek biziki mugatu die emakumeei norberaren gorputza behar bezala 
ezagutzea eta erabiltzea, eta, ondorioz, mugatu egin du emakumeen jarduera fisikoa eta kirol-jarduera. Iden-
titate maskulinoa eta femeninoa gizartearen ikuspegitik eratzen da portaera-jarraibideak ikasten ditugulako 
jaiotzen garenetik (panpinetan jolastea nesken jolasa da). Mutilek ere jarduera jakin batzuk onartzen dituzte 
errazago. Ez da harritzekoa, beraz, emakumeek nahiago izatea gizartean onartuta eta pertsona gisa barne-
ratuta dagoen eredu femeninoari lotutako jarduerak, hala nola dantza, eta beste kirol jakin batzuetan, hala 
nola boxeoan, errugbian edo futbolean, ez aritzea.

Futbola, berez, ez da kirol txarra, baina bai, ordea, pertsona askok kirol horri egozten dioten gizontasuna, 
beste edozein kirol-jarduerak baino leku handiagoa hartzea, eta gizarte-esparruan beste kirol batzuei baino 
garrantzi handiagoa ematea.

Ikastaldeko kide guztien artean, kiroletan eta jolasetan sexismoa ezabatzeko estrategiak pentsatuko ditugu. 
Zer egin dezakegu?

 • Neskak estereotipoz mutilenak diren kirolak probatzera gogatzea, eta mutilak estereotipoz neskenak  
 diren kirolak probatzera. Ariketa egiteak ez du generorik, eta kirol bakar bat ere ez litzateke sexu jakin  
 batekin lotu behar.

 • Rol tradizionalak hausten dituzten kirol horietan nabarmendu diren kirolari ospetsuen adibideak   
 erakustea.

 • Neskek gustuko dituzten kirolen edo jardueren garrantzia berreskuratzea, mutilen kirolak edo jolasak  
 bezain garrantzitsuak direla ikusarazteko. Soka-saltoan egiteko txapelketak, bertikalak eta abar.

School
Schoolto 3. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz 
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako 
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin 
bat etorri behar».

Indiako
Kirolak eta jolasak



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

4. jarduera

• Beste kultura bateko joko baten nondik 
norakoak ikastea.

• Dibertitzea taldeko jarduera fisiko bat eginez.

• Taldean jokatzearen balio onak lantzea.

• Kabaddi jokoaren arauak. Esteka honetan 
eskuragarri: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kabaddi

School
Schoolto

Helburuak

• Gizarte eta giza gaitasunak. 

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gaitasun digitala.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak 

Materialak 

• Gorputz-hezkuntza.

Irakasgaiak

4. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

INDIAKO JOKO BAT 
EZAGUTZEN:KABADDI

Indiako
Kirolak eta jolasak



Jardueraren garapena
Ikastaldeak jokoaren arauak ikasiko ditu eta kabaddi jokoan arituko da. Azken 10 minutuko tartea jarduera 
baloratzeko erabiliko da.

Jokoaren arauak:

Zazpi pertsonako bi taldek jokatzen dute, 12,5 x 10 metroko zelai batean (saskibaloiko joko-zelaiaren erdia, 
gutxi gorabehera). Talde bakoitzak bost jokalari ditu erreserban. 20 minutuko bi denbora jokatzen dira, bien 
artean bost minutuko tartea utzita eta, ondoren, taldeak aldez aldatzen dira.

Taldeak txandakatu egiten dira beste aldera “raider” bat bidalita, aurkarien taldeko jokalariak “harrapatzeko” 
helburuz, raiderra bere aldera itzuli aurretik. “Harrapatutako” jokalariak zelaitik atera behar dira. 
Erasotzaileak ez du arnasarik hartu behar erasoaldi osoan, etenik gabe abesten duela erakutsita. Hortik 
dator jolasaren izena, kabaddi hitzak “kantua” esan nahi baitu Indian. Kabaddi jokoaren epaileek biziki 
garatuta izan behar dute entzumena, kantua etenez gero hitzak gaizki esanez gero, “raiderra” kanporatu 
behar baitute.

Hori gertatzen den bitartean, defendatzaileek ez dute ukitzen utzi behar (kateak eratzen dituzte, eskuetatik 
hartuz elkarren artean talka ez egiteko) eta “raiderra” hurbilarazten saiatzen dira. Raiderrak, bere 
taldearentzako puntuak lotzeko asmoz, honako hau egin behar du: 

1- Aurkariren bat ukitzen saiatu, inbaditzen ari den laukizuzenetik irten gabe.

2- Aurkariren bat ukitzen badu, abiatu deneko lerrora itzuli behar du (erdiko lerroa), eta lerro horretara 
iristean, puntuak gehituko zaizkio ukitu dituen jokalarien kariaz; ukitutako jokalariak jokoz kanpo geratuko 
dira aldi batez. 

3- Kantua ez da eten behar (kabaddi, kabaddi, kabaddi...), etenez gero, kanpoan geratu beharko da eta 
defendatzaileek puntu bat eskuratuko baitute. 

4- Raiderrak oso adi egon beharko du, defendatzaileek edozein unetan geldiarazi ahal izango baitute, erdiko 
marrara itzultzen ez uzteko. “Raiderraren” eta defendatzaileen arteko edozein ukiera kontaktutzat hartzen 
da: hau da, norbait “raiderra” atzematen saiatzen bada eta raiderrak borroka egiten badu (ukabilik erabili 
gabe edo ostikorik eman gabe) eta erdiko lerrora “kabaddi, kabaddi” kantatuz iristea lortzen badu, raiderrak 
hura geldiarazten saiatu den defentsa edo defentsak kanporatuko ditu.

Defentsako jokalari batek puntu bat galduko du erasoaldian joko-zelaitik irteten bada, Hala, jokalari bat 
joko-zelaitik irteten den bakoitzean, beste taldeak puntu bat irabaziko du. Taldeak ondo defendatzen 
duenean eta “raiderra” bere aldera itzultzen uzten ez duenean, defentsak puntu bat lortuko du.

Talde osoa kanporatuz gero, beste bi puntu gehituko zaizkio talde erasotzailearen markagailuari eta 7 
defendatzaileak zelaira itzuliko dira. Taldea defendatzaile bakarrarekin geratzen denean, oso ohikoa da 
puntu bat ematea kanpoan dauden taldekide guztiak itzul daitezen.

Jokoaren amaieran, puntu gehien dituen taldeak irabaziko du. Taldeak adinaren arabera banatzen dira.

School
Schoolto 4. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz 
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako 
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin 
bat etorri behar».

Indiako
Kirolak eta jolasak



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

5. jardueraSchool
Schoolto

• Taldeko harreman afektiboak hobetzea taldean.

• Jarrera eta balio solidarioak eta kooperatiboak 
garatzea.

• Bizikidetza eta lankidetza sustatzea,  
diskriminazioa eta aurreiritziak saihestuz.

• Partekatzen, taldean lan egiten eta besteengan 
konfiantza izaten ikastea

• Pilota eta gune zabal bat, hala nola 
gimnasioa edo jolastokia.

Helburuak

• Gizarte eta giza gaitasunak.

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak 

Materialak 

• Gizarte eta giza balioak.

• Gorputz-hezkuntza.

Irakasgaiak

5. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

JOLASTU
DEZAGUN!

Indiako
Kirolak eta jolasak



Jardueraren garapena
Ikastalde osoak ordubete emango du jolas kooperatiboak egiten. 

1. jolasa.  AJUTATUT

• Jatorria: Estatu Batuak eta Kanada.

• Materialak: baloi bat.

• Helburua: gure ikaskideekin batera, ahalik eta eskukaldi gehien egitea.

• Deskribapena: jokalariak belauniko jarriko dira, zirkulu bat osaturik, eta esku bat jarriko dute bizkarrean. 
Jokoan, pilota jokalariz jokalari igaro behar da eskuinaldetik esku-ahurrarekin jo behar dela, lurrera erori 
barik. Jokalariak pilotak zenbat buelta egiten dituen kontatzen joango dira lurrera erori aurretik.

• Iraupena: 10 minutu.

2. jolasa.  TREN ITSUA

• Jatorria: ezezaguna.

• Materialak: 3 zapi edo benda begiak estaltzeko. Abiapuntua eta helmuga jakinak dituen zirkuitua egiteko 
konoak.

• Helburua: Talde-lana egitea eta gainerako taldeekiko konfiantza izatea helmugara iristeko.

• Deskribapena: Zirkuitu bat egingo da kono batzuk erabiliz. Jarraian, lau neska-mutil jarriko dira ilaran. 
Parte-hartzaile bakoitzak eskuak paratuko ditu aurrean duen pertsonaren sorbaldetan. Pertsona guztiak 
begiak estalita egongo dira, azkena izan ezik, begiak zabalik dituela, bera arduratuko baita trena 
zuzentzeaz eta helmugara eramateaz. Aurrean duen pertsonari eskuineko edo ezkerreko sorbalda ukituz 
gero, horrek gauza bera egin beharko du aurrean duen pertsonarekin, eta horrela hurrenez hurren, trenaren 
lehenengora iritsi arte. Seinale horrek adieraziko dio trenari eskuinerantz edo ezkerrerantz joan behar duen. 
Zuzen jarraitzeko, bi sorbaldak batera ukituko dira, eta geratzeko, atzerantz bultzatuko da. Helmugara iritsi 
baino lehen, ezin da beste tren batekin talka egin . 

• Iraupena: 10 minutu.

School
Schoolto 5. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

Indiako
Kirolak eta jolasak



3. jolasa.  SUGE HANDIA

• Jatorria: Ghana.

• Materialak: ariketa hau egiteko ez da materialik behar.

• Helburua: beste aldera iritsi, sugeak harrapatu gabe. Harrapatuz gero, harrapatutakoa neska-mutilek 
osatzen duten sugearen atal bihurtuko da, eta beste aldera gurutzatzen saiatzen diren lagunak 
harrapatzen ahalegindu behar da, sugearen gorputza hautsi gabe.

• Deskribapena: jolas honetan aritzeko, espazio zabala behar da, korrika asko egin behar baita. Haur bat, 
“sugea”, gainerakoak harrapatzen saiatuko da. Hori gertatzen denean, eskuak lotu behar dituzte 
“sugearekin” eta jende gehiago harrapatzen saiatu, baina eskuetatik helduta egoteari utzi gabe. 
Harrapatzen duten azken pertsona isatsaren amaieran jarriko da; burukoa eta isatsekoa dira artean 
harrapatu ez dituztenak harrapa ditzaketen pertsona bakarrak. Sugearen gorputza apurtzen bada (haur 
guztiek osatzen dute, eskuetatik helduta), sugea berriz hasi behar da. Jolasa amaituko da ikastalde osoa 
“suge handiaren” gorputzaren atal denean. 

• Iraupena: 15 minutu.

4. jolasa. NORA NOA?

• Jatorria: Txina.

• Materialak: harria edo antzeko objektu bat eta begiak estaltzeko benda.

• Helburua: Talde-lana egitea eta gainerako taldeekiko konfiantza izatea helmugara iristeko.

• Deskribapena: neska-mutilen talde bat biribilean jesarriko da, eta horietako bat erdian kokatuko da, 
begiak estalita dituela. Biribilaren barruan, harri lau bat edo paper zati handi bat jarriko da lurrean. Lurrean 
eserita dauden ikaskideek begiak estalita dituena objekturantz zuzenduko dute, adibidez (ezkerrera), 
(aurrera) edo (atzera) esanez. Haurrak objektua zapaltzen duenean, beste pertsona batek ordeztuko du 
eta biribilaren erdira joango da. Jolas hori binaka ere joka daiteke, objektua elkarrekin bilatuz eskutik 
helduta.

• Iraupena: 10 minutu.

School
Schoolto

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz 
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako 
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin 
bat etorri behar».

5. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA3

Indiako
Kirolak eta jolasak


