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Sarrera:
Lan honetan, Desoreka judo klubaren kirol proiektuko kirol programa eta
proposamen pedagogikoak azalduko dira.
Desoreka judo kluba heziketan oinarritutako judo klub bat da. Desoreka judo klubeko
talde teknikoa beste klub batzuetatik datoz eta talde tekniko honek bere kirolari
ibilbidean bizitako esperientziek kirola eta eskolaz kanpoko ekintza bati beste
enfoke bat emateko beharra sentitu du.
Judo klub tradizionalek errendimendu izan ohi dute helburu eta bide, hau izaten
delarik honelako klub hauen ardatz nagusia, gure ustetan errendimendua 2 maila baten
dago, lehendabizi oinarrizko beste aspektu asko landu beharko lirateke. Hau honela
esperientzia honek eskolaz kanpoko kirol ekintzek abiapuntu eta helburu
hezitzailea izateko proposamenera gerturatzen gaitu.
Proposamen hau aztertzeko 3 aldagai sakonduko dira: motrizitateren garrantzia,
hezkuntzak dituen mugak eta helburu hezitzaileak dituzten eskolaz kanpoko kirol
ekintzen aukerak.
Eta azkenik heziketa paradigma ezberdinenei buruzko hausnarketa batekin amaituko
du aurkezpen honek.
Guzti honekin justifikatutako marko teoriko bat osatuko dugu, adituen hitzetan eta
hainbat ikerketa eta publikazio ezberdinetan oinarrituko direnak, honekin batera
klubeko haur eta helduen taldekatzeak aipatuko dira, talde teknikoaren ezaugarriak,
helburuak, ebaluazio irizpideak eta azkenik hainbat eranskin baliagarriak izango
direnak gure programa ulertzeko eta edukiak argitzeko.

Proiektuaren bilakaera:
2013 an sortu zen kluba eta hasiera hasieratik geneukan argi helburu hezitzailea izan
behar zuela gure egitekoak. Honetarako kirol eta heziketa munduko profesional eta
ikaslez gauzatu genuen talde teknikoa (irakaskuntza eta ivef).
Hasi ginenean ikasleen bolumenak baldintzatzen gintuen eta taldekatzeak honen
arabera egin genituen nahiz eta bagenekien haurrak etorri ahala egokitzapenak egiten
joango ginen.
Hasierako planteamendua, taldekatzeak:



3-5 urteko taldea (Haur Hezkuntza HH taldea)
6-12 urteko taldea (Lehen Hezkuntza LH taldea)

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada



Senior-beterano taldea

Planteamendu hau haur kopuruak mugatzen zuen eta nolabaiteko haurren garapen
psikologiarekin lotua zegoen nahiz eta konturatu LH 1-6 taldearen taldekatzeak muga
haundiak zituela.
Bigarren taldekatzea:





3-5 urteko taldea (HH taldea)
6-8 urteko taldea (LH taldea)
9-12 urteko taldea (LH taldea)
Senior-beterano taldea

Hemen haurren kopurua gehitu zenez taldekatzea hobetzeko haukera izan genuen, Lh
ko taldekatzea zatituta eta HH koarekin bereiztuz. Dena den konturatu ginen 3 urteko
haurrengana haurren ezaugarriengatik eta egiten zen lanagatik askotan ez ginela
heltzen. Kontuan izanda haurren garapen integrala: fisikoa, adimen arloa, afektiboa
eta soziala gure taldekatzea eta proiektuan aldaketa bat proposatzea erabaki genuen.
3 urteko haurrentzat judorik ez genuen planteatuko hemendik aurrera, hau izango
zelarik gure planteamendua, psikomotrizitate espreski lantzea:






2-4 urteko aurrentzat psikomotrizitate saioak.
4-5 urteko judo saioak (HH).
6-8 urteko taldea (LH taldea) 1-2 maila
9-12 urteko taldea (LH taldea) 3-4-5-6 maila.
Senior-beterano taldea (Infantil 2 urtetik aurrera uztartuz)

Kirol klub batek psikomotrizitatea espreski lantzea berrikuntza bat delakoan gaude
kirol munduan. Talde teknikoak proposamen hau egin du aurrez aipatutako haurren
oinarrizko beharrak asetzen ez zirela ikusita.
Hau honela psikomotrizitatea espreski lantzearen proiektuaren lehen fasean:


2-4 urteko haurren lantzea bilatzen da haurren garapen holistikoa bilatzeko.
Ondoren 2. Fasean:



6 urteko haurren psikomotrizitate saioak. LH ematen den aldaketara
egokitzeko psikomotrizitateak izan ditzakeen onurak positiboak izango
direlakoaren ideiarekin.

Psikomotrizitatearen proiektua gauzatzeko aurten aukera izan dugu baina aurtengo
urtean 20016-2017 ezin izan da gauzatu giza baliabideek gure ekintza mugatu
dutelako. Beraz psikomotrizitatea kirol proiektuaren garapenean sartzeko aukera
aparkatuta geratu da giza baliabideak aurkitu bitartean.
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Talde teknikoa
 xxx: TAFYD TITULAZIOA, LH heziketa fisikoko espezialista ikasketetan azken urteko ikaslea,
Kioleneko Judo monitore I maila, Entrenatzaile autonomikoa Galiazioako federakuntza,
Defentsa pertsonaleko entrenatzaile autonomikoa Galiziako judo federakuntzan, gerriko betza 2
dan judo RFJYDA, gerriko beltza 2 dan defentsa pertsonala RFJYDA, gerriko beltza 1 dan
emakuemeentzako defentsa pertsonalean FML, gerriko beltza 1 dan jiu-jitsu RFJYDA.
 xxxx: TAFYD TITULAZIOA, LH irakaslea heziketa fisikoko espezialista, HH amaitzen (azken urtea).
Gerriko urdina judo RFJYDA.
 xxx: Kioleneko Judo monitore I maila. Gerriko beltza 1 dan judo RFJYDA.

Justifikazioa
Carratalak (1997) dioenaren arabera, haurrak judoarekin erlazioa hartzen duen garaia 4 urtetik
8 urtera bitartekoa da. 4-6 urte tartea adin goiztirra den arren hastapenerako, kirolaren
ezaugarriek eta praktikarako tokiak judoa baliabide ezinhobea dela aitortzen du haurrarren
kirol heziketa fisikoa ahalbidetu ahal izateko beti ere edukiak ikasleari ondo egokitzen
bazaizkio.
Diemm ek ordea (1979), jokoarekiko eta taldean aritzeko gaitasuna 5-6 urte bitartean gartzen
dela dio.
Haur hezkuntzako haurren, hots 4-5 urteko haurren taldearen justifikaziorako ere egoki
iruditzen zaigu ondorengo liburua aipatzea, Le Judo des 4-5 ans (2000).
Frantziako judo federazioko adituek liburuan azaltzen den metodoa proposatzen digu 4-5 urteko
haurren taldetzat bideratuta. 40.000 haurrek baino gehiagok egiten dute judo beraz oinarri
pedagogiko bat izatea gomendagarria dela dio liburuak. Horretarako frantziako judo
federazioak mundu mailan erreferentzia den liburua proposatzen digu.
Gure lan ildoa eredu honetan oinarritzen da, haurraren ezaugarri psikologiko eta
morfologikoak kontutan hartzen dituen jardunean alegia.

Ondorengo puntuan LH-HH ko gaitasunekin lotura egiten da eta hor daukagu
proiektuaren justifikazioarako ideia sorta paregabea..
Lehen hezkuntzari dagokien lan taldearen justifikazioa lortzeko 2008 ko BOPV
gerturatzen gara, bertan eskola kiroleko dekretuan topatu dugu sustengua marko
teoriko bat osatzeko.
Dekretu honen 1, 2 eta 6 artikuluetan honelako puntu hauek aipagarriak izan daitezke
gure proiektua defendatzeko:
o Kirol jarduerak hezigarria izan behar direla dio.
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o Heziketa helburuekin bat egin behar dutela dio ere, batez ere gorputz hezkuntzako
helburuekin.
o Hezkuntza balio positiboak lortu, kirol ohiturak sortu, bizimodu osasungarri baten
hezi eta kirol ikusleak heztea moduko ideia planteatzen dira.
o Errendimenduko kirol praktikak haurraren garapen harmoniatsu eta integrala
errespetatu beharko duela dio.
Honez gain, Heinemann ek (1990) ondorengoa dio “jokuek eta kirolek pertsonen
sozializazioa ahalbidetzen dute, izaeraren dimentsio ezberdinen garapena ahalbidetzen
duelarik: nortasuna, autokontzientzia, solidaritatea, konformitatea.” Beraz kirolaren alor
sozializatzailea ere kontutan hartzeko aldagaia da.
Kirolaren Euopak kartak dioena kontutan hartzen badugu ere (1996), ondorengoa
dio:
 Kirola praktikatzeko eskubidea eta bakoitzaren gaitasun eta heldutasuna
kontutan hartzen duen parte hartzearekin.
 Haur eta gazte guztiak kirol hastapen programa egokitan parte hartzeko
aukera izatea.
 Haur bat moduan entrenatu eta jolasteko eskubidea izatea eta bakoitzak
gustoko duen kirol aukera egitea.
 Seme alabei bereaiek gustokoen duten kirol jarduera egitea erreztea ez
gurasoek gejien nahi dutena.
 Kirol jarduerak kutxu ludiko handia izatea ahalbidetzea.
Guzti hau kontuan hartuz gure kirol proiektuak dituen irizpideak egoki direlakoan gaude.
Heziketara bideratutako kirol jarduera alegia eta errendimendua heziketa prozesu
horren zati moduan ulertu beharko litzatekeena, ez helburu gisa prozesu gisa baizik.
Era berean ludikotasunak garrantzi haundia hartu beharko luke judo saioen praktikan,
bereziki haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloan.
Azkenik gogoratzea ez legoke gaizki proposatutako helburu eta edukiak haurren
garapen psikologikoarekin bat egin behar dutela eta hezkuntza erizpide eta helburu
orokorrak egingo den lanaren erreferentzia bat izango direla, beti kasuan kasuko
berezitasunak kontuan hartuz.
Honekin erlazio zuzenean haurraren garapen integrala moduko kontzeptua sartzen da,
garapen honetan ondorengo aldagaiak sartzen direlarik:
o Garapen fisikoa
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o Garapen afektiboa
o Garapen kognitiboa
o Garapen soziala.
Garapen integrala LH –ko curriculumaren 236/2015 dekretua konpetentzia
motorrarekin ere lotura zuzena mantentzen du, hau da, ongizate integralarekin.
“Norberarekin eta besteekin, bai eta inguru fisiko eta kulturalarekin lotuta dauden
esparru motorreko egoerei aurre egitea modu autonomoan, kritikoan, sortzailean
eta espresiboan. Horretarako, bada, jokaera motorra garatzen lagunduko duten
ezagutzak, prozedurak eta jarrerak integratu beharko dira, bizi-estilo osasuntsu baten
bitartez ongizate integrala lortzen lagunduko duten jarduera fisiko eta kiroljarduerak praktikatzeko ohiturak hartuz. ”
Konpetentzia motorraren definizio honek gaitasun orokorretako autonomia eta
ekimen pertsonalaren erlazio zuzena du. Definizioan bertan esparru motorreko egoerei
modu autonomoan aurre egitea aipatzen du, kritikotasuna ere aipatzen duelarik.
Hausnarketa eta eretzi kritikoaren bidez sortu ahal izango direlako soilik ondoren
aipatzen duen ongizate integrala duten pertsonak.

Testuinguruaren azterketa eta gaitasunekin loturak
Nola eragiten dio guzti honek gure planteamenduari? Ba aldagai ezberdinak kontuan
hartuta, adibidez: motrizitateren garrantzia, hezkuntzak dituen mugak eta helburu
hezitzaileak dituzten eskolaz kanpoko kirol ekintzen aukerak .
3 aldagai hauek nolabait gure ekintza mugatu eta definitzeko aukera ematen digute eta
era berean proiektuaren marko teoriko eta justifikaziorako aukera ere zabaltzen digu.
Alde batetik motrizitatearen garrantzia daukagu, hau azaltzeko ondorengo puntu
aipagarriak daude:
o Haurren mugimendu beharra aitortzea. Motibazioarekin duen erlazio zuzena
kontu izanda.
o Harremanak sustatu eta lantzeko aukera, sozializazioa ahalbidetuz.
o Planifikazioaren garrantzia malgutasuna eta ikas aukerak kontuan hartuz:
edukiak era orekatuan planteatu eta hausnarketaren boterea.
o Aurrerapen teknikoak: baliabide teknologiko, neurozientzietako aurrerapenek…
baliagarri motrizitatea lantzeko. Erlazionatua egiteko moduarekin, ez
metodologiaren ikuspuntu redukzionistarekin, enfokearen ideia, metodoak
uztartuz.
Beste alde batetik, aipatu berri ditugun hezkuntzaren mugak honako hauek izango
lirateke:
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 Ez dago orekarik beste ikasgai eta mugimendua eskatzen duten materien artean,
HF mugimendua ahalbidetzen duen bakarra.
 Praktikarako ordu gutxi.
 Baliabide eta curriculumaren mugak.
 Erakunde eta instituzioen mugak.
Guzti hau kontuan izanda aurrez aipatu dugun 3. aldagaia daukagu, hezkuntzak gaur
egun dituen mugak motrizitatea garatu eta mugimendua ahalbidetzen duen lan
esparruak eskaintzeko oso gomendagarria iruditzen zaigu hezkuntza helburu
dituen eskolaz kanpoko kirol ekintzak. Aldagai honek garrantzi haundia ahazten du,
benetan definitzen laguntzen digulako eskuartean daukagun proiektua eta era berean,
gizarteak gaur egun daukan behar bat azaleratzen du: motrizitatea garatzeko eta
mugimendua ahalbidetzen duen heziketan oinarritutako lan esparru edo topaguneak. Hau,
kirol munduko eta baita heziketa munduko profesionalentzat lan aukera paregabea
izateaz gain hezkuntzak dituen mugetaz haratago joateko aukera ematen digun
proposamena izan liteke. Beraz guk erronkari eutsi eta ibilbidea hasi genuen 2013 an.
Psikomotrizitateari, haurraren psikologia garapena eta ondorioz taldekatzeen garrantzia
kontuan hartzen duen planteamendu hezitzailea da orain arte egindako azalpenaren
nondik norakoa, ondoren egunerokotasunean egindako lana zertan oinarritzen den
azalduko dugu.
“Europako lege biltzarrak (2006) honela definitu ditu gaitasunak:
testuinguruari egokitutako ezagutza, gaitasun eta jarreren konbinazio bat dira.
Gaitasunak giltzarri dira pertsona guztiek behar dituzten garapen eta
errealizazio pertsonalerako, hiritar aktibo bihurtzeko eta lana lortzeko.”
“Beraz egiten jakitea, hots, aplika daitekeen jakintza da, testuinguru
ezberdinetara egokitzen dena eta izaera integratzailea duena, adibidez:
ezagutzak, prozedurak eta jarrerak”
Alde batetik gaitasunetan oinarritutako praktika proposamena daukagu, hauek
direralik LH ko gaitasun orokorrak, DeSeCo(2003), 2006 an Europako parlamentuak
bere egingo dituenak eta 2007 an Eusko jaurlaritza ikasketa planetan barneratzen
ditu:
1. Hizkuntza bidez komunikatzeko gaitasuna (Irakasle guztiak gara hizkuntza
irakasle, hizkuntza delako hartu-emanerako ezinbesteko lanabesa)
2. Matematikarako gaitasuna (barne logika ulertzeko tresna gisa erabil dezakegu
matematika, markadoreak ulertu eta borrokaldi estrategiak egiteko baliabide gisa)
HH taldeetan zenbaketa eta denboraren bitartez ere lantzen dira matematikak, joku
ezberdinetan ematen diren bikote eta harrapatzaile eta rol aldaetetan.
3. Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.
4. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala (markadorearen erabileran
inplizituki lantzen da bai gaitasun digitala eta baita informazio tratamendua).
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5.
6.
7.

8.

Erlaxazio eta musika erabiltzen den joku eta baliabideetan ere tablekarekin egiten
diren interakzioetan ere parte hartze dute haurrek.
Gaitasun soziala eta herritartasuna(entrenamendu, topaketa eta txapelketetan
egunero ematen dena.)
Arte eta kultur gaitasuna.
Ikasten ikasteko gaitasuna (hausnarketa sustatzen duen eguneko praktikek
ahalbidetzen dute ikasten ikasteko gaitasuna era berean autonomia maila haundiago
batera eramaten gaituztelarik)
Autonomia eta ekimen pertsonala. Saio guztietan lantzen da adin bakoitzak
dagokion mailan, gerrikoa lotzetik jokoetan parte hartu eta saioen atal ezberdinetan
erantzunkizunak hartu eta saioan nolabait eragiteko gaitasuna izatearekin lortu
daiteke.

Honez gain, garrantzitsua iruditzen zaigu komentatzea hausnarketaren balioa.
Hezitzailea izan behar bada jarduna edo egitekoa hausnarketak garrantzi haundia du
hor. Hausnarketaren bitartez helduko delako haurra ondorio ezberdinetara eta
hausnarketaren bitartez aldatuko dituztelako lan dinamikak bai haurrek eta baita
irakasleek ere. Beraz, hausnarketaren garrantzia heziketa prozesuan nabaria da eta
honek ahalbidetuko du era berean ikasten ikasteko gaitasun eta baita haurren eta
irakasleen autonomi eta ekimen pertsonal maila.

Helburuak
HH TALDEA
















Oinarrizko ekintza motorrak hobetzea
Judoaren ekintza motorren lana egitea oinarrizko heziketa fisikoko irizpideak kontuan
hartuz.
Judoaren oinarrizko ekintza eta printzipioen ezagutza gauzatu desoreka-oreka,
desplazamendu eta heltzeko modu ezberdinei bidez.
Garapen fisiko nahiz kognitiboa ahalbidetzea.
Giro ezberdinak egiteko gaitasunak garatu bai zutik eta baita lurrean ere, maerial gabe
eta materiala erabiliz.
Etorkizuneko erlazio sozialak bilatzen joateko harremanak landu.
Jokuaren kontzientzia eta eskema mentalean barneratzea.
Ondorengo judo ikaskuntza prozesua ahalbidetuko duen oinarria sortu.
Erorketak ikastea.
Borrokara gerturatzen dien jokuetan parte hartzea.
Joku ezberdinen arauak ulertu eta barneratzea.
Autonomia maila lantzea: judogia lortu eta jazteko.
Tatamiko arauak ulertu, barneratu eta egiten jakitea.
Gourputz eskemaren kontzientzia garatzen joatea.
Espazio denbora lanketaren hurbilketa egitea.
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HH TALDEKO EDUKIAK
2 urtetik 6 urtera bitarteko etapa motrizitateari dagokionez momentu garrantzitsua da
haurraren garapen motorra kontuan hartzen badugu behintzat.
Bertan garatzen bait dira oinarrizko gaitasun motrizak (Ruiz,2001).
Horregatik judoaren irakaskuntza 4-6 urte bitartean hezkuntza motrizaren bitartez
ulertuko dugu, honetarako: desplazamenduak, oreka, heltzeko moduak, erorketak eta
gaitasun konposatuak landuko dira.
Honetik hh curriculum ofizialak dioena lortzen lagunduko digu “gorputza kontrolatu
eta ezagutu, ongizate eta osasuna kontuan hartzen duen oinarrizko ohiturak hartzen joan
eta gero eta era autonomoagoan jokatzeko gai izan, erlazio sozialak sortu eta gertuko
ingurua ezagutu eta behatu eta azkenik, gaitasun espresiboak aberastu. ”
Haurra eta jokua ardatz izanda 3 baliabide ezberdin izango dira erabilgarriak
bertan azaldutakoa lantzeko (Carratala, Galan 2011) :
Joku sinbolikoa: bizitzako istorio, ipuin… ekintza motorra eta haurraren sinbolismoa
uztartzen duen jarduera.
Joku psikomotorea: haurrak ekintza eta pentsamenduaren akzioaz batera dihoan
jarduerak.
Joku edukatiboa:haurraren garapen intelektual eta motriza ahalbidetzen dituen jarduerak
FFJyDA (2003) eta Capelletik gomendatua (2002):
 Oreka-desorekak, salto, giro, desplazamenduak, heltzeak heziketa fisiko oinarriko
ikuspegitik. Hasiera banakako lanetik abiatuta talde lanera ere sartuko dugularik
ondoren.
Desplazamenduetan: animalien ereduak erabiliko dira, txakurra, kangrejoa, pinguinoa,
sugea, tximua…kontu berezia jarriko da judoarekin nolabaiteko antzekotasuna
duten horietan.
Erorketa mota ezberdinak jokuen bitartez.
Lurreko borrokara gerturatzea jokuen bitartez.
Zutikako hainbat teknikara gerturatzea: erratza eta sega ezberdinak oinarri
hartuta. Material gabe eta materialarekin.
Zutitako judora gerturatzea.
HH TALDEAREN EBALUAZIOA
Haurrek judo egiten etorri diren egun bakoitzeko eta jarrera egokia eta partehartzailea
izan ezkero puntu bat jasotzen dute.
40 puntu lortzen dutenean 1 dan lortzen dute.
4 dan lortzen dituztenean gerriko aldaketa ematen da.
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Gerriko txuri horia lehen hezkuntzako lehen urtean lortzen dutelarik.

LH TALDEAK
Gure lan praktika aurrez aipatutako gaitasun orokorretan oinarritzen dugu. Guzti
honez gain gorptz hezkuntzako gaitasun orokorrak ere kontutan hartzen ditugu gure
jardunean, beheko hauek izango liratekelarik.
Gaitasun pertzeptibo motoreak
Bete beheko taula

Gaitasun fisikoak
Bete beheko taula

Gaitasun adierazgarriak

GO. GAITASUN OROKORRAK

Sentimenduak adierazi
Sentsazioak adierazi eta agertu.
Emozioak erakutsi
Ideiak azaldu
Pentsamenduak adierazi

Gaitasun sortzaileak
Mugimenduak sortu.
Arazoen aurrean irtenbide berriak bilatu.
Mugimenduak asmatu.

Gaitasun erritmikoak
Erritmoak errepikatu.
Kate erritmikoak sortu.
Denboraren
aldatzeko.

aldagaia

aldatu

erritmoa

Ordena aldatu.
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Gaitasun komunikatiboak
Besteekin zerbait amankomunean jarri.
Besteari eskatu.
Besteari eman.
Besterengandik jaso.
Besteei zerbait ukatu.
Besteei zerbait kontatu.
Besteekin zerbait erabaki.

Harremanetarako gaitasunak
Besteak onartu eta errespetatu.
Arauak onartu.

GAITASUN
PERTZEPTIBO
MOTOREAK

KOORDINAZIO DINAMIKO
OROKORRA
ATALKAKO KOORDINAZIOA
OREKA
GORPUTZ ESKEMA
ESPAZIO-DENBORA

GAITAS
UN
FISIKOA
K

ABILEZI ETA
TREBEZIAK

LEKUALDAKETAK
JAUZIAK
JAURTIKETAK
BIRAK
HARRERAK

INDARRA
ABIADURA
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ERRESISTENTZIA
MALGUTASUNA

HELBURU OROKORRAK –
Lehen Zikloa

Bigarren Zikloa

Hirugarren Zikloa

1. Gorputzaren zati desberdinak ezagutu
mugitzeko dituen posibilitateak aurkitu eta
jolasa jarduera fisikorako bide moduan
erabili.

1. Gorputzaren ardatzak nahiz goiko
eta beheko gorputzadarrek jarrera
desberdinetan duten mugikortasuna
barneratu eta horretaz jabetu eta jolas
egoerak besteekiko harremanak
ezartzeko bide moduan erabili.

1. Norberak mugitzeko dituen posibilitateak
esploratu eta gozatzeko bide eta
astialdia antolatzeko baliabide diren
aldetik gorputza eta jarduera fisikoa
ezagutu eta baloratu.

2. Jarduera fisiko batzuek dakartzaten
arrisku-egoerak ezagutu, jarrera
egokia mantendu eta garbiketa eta
osasunaren aldeko ohiturak sendotu.

2. Elikatzeko oinarrizko arauak
ezagutu, gorputz hezkuntzari
dagozkion norberaren
garbiketaren aldeko ohiturak
sendotu eta jarduera fisikoa
burutzerakoan istripuak saihesteko
beharrezkoak diren neurriak hartu.

2. Higiene, elikadura, jarrera eta ariketa
fisikoaren aldeko ohiturak bereganatu,
norberaren gorputzarekiko jarrera
arduratsua eta besteenganako
begirune-jarrera erakutsiz, ohitura hauek
osasunari begira duten eraginarekin
erlazionatuz.

3. Emaitzetatik aparte jarduera fisikoa
gozatu eta gaindi daitezkeen
zailtasunak gainditzeko ahaleginak
egin.

3. Norberaren mugimendurako
gaitasunetik aparte atseginez
parte hartu, esfortzuaren maila
baloratu eta proposatzen diren
ekintza desberdinak praktikatzeko
jarrera ona bereganatu.

3. Esfortzua erregulatu eta dosifikatu, nork
bere buruari eskatzen diona berak
dituen posibilitateen eta burutzen den
lanaren araberakoa izanik eta
baloraziorako irizpidetzat ez lortutako
emaitza baizik eta egindako esfortzua
hartuz.

4. Oinarrizko mugimendu-ereduak
kontrolatzeko eskatzen duten
funtsezko egoerak esperimentatu eta
konpondu, mugimendua estimuluei
(ikusmenekoak, entzumenekoak)
egokituz eta distantziak, norabidea eta
abiadura preziatuz norberaren
desplazamenduetan.

4. Pertzepzio- eta erabakimekanismoetan oinarritzen diren
mugimendu-arazoak konpondu,
norberaren posibilitateetara gehien
egokitzen diren mugimenduak
aukeratu eta jolas egoeretan
higikarien ibilbide eta abiadurak
preziatu.

4.Oinarrizko mugimendu-ereduak
menperatzetik oinarrizko mugimendutrebeziak garatzera igarotzea
posibilitatzen duten elementu
konplexuagoak sartzeak erakartzen
dituen espazio eta denbora egituratzeko
arazoak konpondu.

5. Mugimenduak ezagunak diren egoera
desberdinei egokitu eta norberarengan
eta besteengan erlazio topologikoak
sendotu.

5. Gorputzaren ardatzaren goiko eta
beheko segmentuak bananduz
gorputzaren mugimendua erabili
eta mugitzeko trebetasunak
ohikoak ez diren inguruneetara
(ingurune natural, akuatikoa,
etab.) egokitu.

5. Oinarrizko gaitasun fisikoak eta
mugimendurako trebetasunak eta
norberak gorputzaren egitura eta
funtzionamenduari buruz duen ezagutza
jarduera fisikoa burutzeko eta
mugimendua egoera bakoitzaren
gorabehera eta baldintzetara egokitzeko
erabili.

6. Mota desberdinetako jokoetan parte
hartu, plazer- eta olgeta-ekintzak
bailiran esperimentatuz, harreman
pertsonal orekatuak ezarriz,
diskriminazioa saihestuz eta
aniztasuna onartuz, ezarritako arauak
errespetatuz eta jokabide
agresiboetatik ihes eginez.

6. Norberaren testuinguru sozial eta
kulturalari dagozkion mota
desberdinetako joko espontaneo,
arautu, herrikoi eta tradizionaletan
parte hartu, arauak errespetatuz,
ezaugarri pertsonal, sexual eta
sozialen araberako diskriminazioa
baita jokabide agresiboak eta
etsaitasun jarrerak ere saihestuz.

6. Mota desberdinetako joko eta gorputzeta kirol-ekintzak praktikatu eta antolatu,
arrazoi sexual edo sozialengatik izan
daitezkeen diskriminazioak saihestuz,
jokoaren oinarrizko estrategiei buruz
norberak duen ezagutza oinarritzat
hartuz (kooperazioa, oposizioa,
kooperazio-oposizioa).

7. Ohiko ingurunearen zati diren jarduera
fisiko batzuk ezagutu, aktiboki parte
hartu eta garatzen direneko espazioak
egokiro erabili.

7. Jarduera fisiko desberdinak
ezagutu eta baloratu, eskuhartze
sozial eta kulturalerako bide diren
aldetik beraietan parte hartu,
garatzen direneko ingurunea

7. Gorputz- eta kirol-jarduera desberdinak
ezagutu, baloratu eta praktikatu,
praktikatzeko materialak nahiz espazio
egokiak errespetatuz, kontserbatuz eta
hobetuz.
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errespetatuz eta kontserbatuz.
8. Espontaneoki eta naturaltasunez
erritmoak jo eta dantzatu,
mugimenduaren bidez gorputzak
dituen baliabide adierazkorrak
esplotatzen saiatu eta gorputzaren
mugimenduak erritmo soiletara
egokitu.



















8. Norberak sormen adierazkorrerako
duen gaitasuna sentsazioak,
ideiak eta gogo-aldarteak
komunikatzeko eta ulertzeko
erabili, gure gorputzak
mugimenduan eskaintzen dizkigun
posibilitateen arabera, eta erritmo
eta dantza herrikoiak praktikatu.

8. Gorputzak eta mugimenduak
adierazpenerako dituzten baliabideak
sentsazio, ideia eta gogo-aldarteak
komunikatzeko eta horrela adierazitako
mezuak ulertzeko erabili, ikus, musika
eta plastika-estimuluetatik abiatuz
mugimendu berriak sortuz eta aurkituz
edo antzerki eta mimo teknikez baliatuz
antzespenak eginez.

Norberaren gorputza eta taldekideen arteko erlazioa ezagutu.
Lankide edo aurkariaren arteko gorputz adar ezberdinen erlazioa ulertu.
Gorputz zati ezberdinen funtzio eta kontzientzia hartzea, batez ere judoa egiteko
gehien erabiltzen diren gorputz ataletan: bularra, aldakak, hankak eta buruak duen
garrantzia mugimenduetan.
Espazioan orientatzeko gai izan norbera eta taldekideen gorputzak erreferentzi
izanda.
Desplazamendu ezberdinen jakintza izatea eta bikoteari egokitzen kontutan izaatea.
Lateralitatearen barneratzea: bi aldeak kontutan hartzen dituen lanak burutzea
kontutan izanda honek eragina duela gorputzaren orietazioan espazioan zehar.
Gorputzen arteko kontaktuari beldurra galtzea.
Norberarenganako konfidantza haunditzea. Autokontrol eta autoestimua moduko
gaitasunak hobetzea.
Erabakiak hartzeko gaitasunean hobetzea, iniziatiba.
Sormena sustatzea.
Esfortzuaren kontzientzia hartzea eta honen bidez lor ditzakegula aurrerapenak bai
fisiko, harremanetan, adimenean eta baita emozioen alorretan.
Judoari dagokionez barne logika barneratzea eta kanpo logikarekin harremanetan
jartzea.
Arbitraiari dagokionez tolerantzia hobetzea besteek hartutako erabakiak
errespetatzen. Rol ezberdinak ulertu eta aukek errespetatuaz aritzea.
Alderdi fisikoen garapena:
o Malgutasun maila egoki bat lortzea.
o Erreakzio abiadura hobetzea.
o Keinu abiadura hobetzea.
o Talde muskular nagusien garapen armoniotsua izatea.
Oinarrizko gaitasun motrizak lortu eta garatzea.

EDUKIAK LH TALDEAN 1 zikloan
 Bizikidetza arauak eta joko garbia.
 Hausnarketaren garrantzia.
 Kooperazio jokuak gorputzaren kontaktua ahalbidetzen duena.
 Aurkaritza jokuak: distantzia sartuaz, distantzia ertaina, gorputza gorputzarekin
 Desplazamendu, desorekak, egoerara ezberdinetara eggokitutako heltzeak.
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Oinarrizko gaitasun teknikoak: inmobilizazioak lurrean, erorketa, proeiktkzio
teknikak jokuetan barneratuz, innobilizazioen irteerak, giroak, defentsak, eroketa
aplikatuak. Zutitako oinarrizko teknikak.

EDUKIAK LH TALDEAN 2-3 zikloan
2. ziklotik aurrera federazioko programa teknikoa baliabide gisa erabiliko dugu lan
teknikoaen oinarri gisa. Federazioaren programa teknikoa atxikituta dago gure programa
pedagogikoari, Eranskina I.
 Bizikidetza arauak eta joko garbia.
 Hausnarketaren garrantzia.
 Barne logika eta kanpo logika.
 Markagailuaren lan dinamikak.
 Federazioaren programa teknikoa.
 Oinarrizko fundamentuen aplikazioa.
 Desplazamenduen lan mardula.
 Erorketak
 Lurreko judo teknikak.
 Zutikako judo teknikak.
 Zutikako-lurreko tekniken kateatzeak
 Lurreko judoaren garatze sakona.
 Erakartze bultzatze egoeren garapena zutikako judoan.
LH TALDEAREN EBALUAZIOA
Haurrek judo egiten etorri diren egun bakoitzeko eta jarrera egokia eta partehartzailea
izan ezkero puntu bat jasotzen dute.
40 puntu lortzen dutenean 1 dan lortzen dute.
4 dan lortzen dituztenean gerriko aldaketa ematen da.
Gerriko txuri horia lehen hezkuntzako lehen urtean lortzen dutelarik.
Gerriko berdean haurrari katarekin lehen erlazioa egiten zaio, nage no katako lehen taldea
egitea eskatzen zaio. Poliki poliki gerriko beltzerako biden berdean te waza, urdinean
koshi waza eta marroian ashi waza eta sutemien talde 2 ak ikastea eskatzen zaiolarik.
Honela haurrak 15 urterekin lortuko luke gerriko marroia eta honek gerriko beltza ateratzeko
aukera emanlo lioke.
1 p saio normalak, 1 puntu topaketak, 2 puntu txapelketak (alebinetatik aurrera), txapelketak
ikasteko aukera anitzak eskeintzen dituelako ditu 2 puntu, ez dugu emaitzari erreparatzen bai
prozesuari ordea.

Gerrikoa Txuri Horia Hori
Naranja Naranja Berdea Berde Urdina Urdin
marroia
horia
naranja
berdea
urdina
marroia
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puntuak

40

40

45

50

55

60

65

70

75

Metodologia
Metodologiari dagokionez,
 Haurra izango da saioen ardatz.
 Haurraren garapen psikologikoa kontutan izango da saioen helburu eta edukiak
planteatzeko orduan.
 Jokuen bidez ulertuko eta garatuko ditu haurrak teknika, arau eta egiteko ezberdinak.
 HH eta LH lehen zikloan ikuspegi global bat emango zaio haurren irakaskuntza
prozesuari. LH bigarren ziklotik aurrera edukiak era globalaz gain era analitikoan lantzen
ere hasteko aukera emango digu haurren deszentrazioaren eskutik.

Hezkuntza paradigmei buruzko hausnarketa
Azkenik gure proposamenarekin amaitzeko eta ez horregatik garrantzi gutxiagorekin
interesgarria iruditzen zaigu hezkuntza paradigma ezberdinei buruzko aipamen bat
egitea.
Bi hezkuntza eredu edo paradigmaren aurrean aurki gaitezke. Alde batetik hezkuntza
eraginkorra aurki dezakegu, non ezarritako helburuak lortzen diren eta haurrek
garapen bat jasaten duten. Eredu honetan garrantzia helburuek hartzen dute eta
honetarako eduki, teknika eta transmisioa irakasleak egiten du, gehiengo baten bide
unidirezkionala jarraitzen duelarik informazioak. Eredu hau psikologia konduktualaren
eraginetik datorkigu, bere eragina datu objektiboetan oinarritzen delarik, hau da,
neurgarriak diren datuetan, zientziak lantzen duen eran hain zuzen. Eraginkorra dela
esaten dugu ezarritako helburuak lortzen dituelako eta hauek gainera kuantifikagarriak
direlako objetiboki hitz eginda behintzat. Eredu honetan zurrun mantenduz ikasle oso
onak lor genitzake baina beti patroi berekoak, espiritu kritiko baxukoak eta
zalantzan jartzeko moduko autonomia eta ekimen pertsonal maila.
Gaur egungo gizartea eroso sentitzen eta nolabait ere komeni zaio sistemak berean
jarraitzeko eredu honetan haurrak heztea; teknika , zientzia oinarri izanda eta
artaldetik urruntzen ez diren haurrak sortzeko.
Bestalde kalitatezko hezkuntza aurki dezakegu, eta eraginkorra objektiboa zen moduan
kalitatezkoak gehiago gerturatzen da subjektibotasunera. Honek neurgarria ez den
eremu batera gerturatzen gaitu eta horregatik bertan barneratuko genituzke
sinesmenen, beldur eta egiteko era malguak. Beste hezkuntza paradigman helburuek
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80

garrantzi hartzen bazuten kalitatezko hezkuntzan garrantzia prozesuak edo bideak
hartzen du.
Nahiz eta lortutako ez izan ain ona benetan garrantzia prozesuari ematen zaio,
bizipenei, esperientziari eta nola ez, bi paradigmen arteko ezberdintasun aldagaia
aurrez aipatutako HAUSNARKETA dugu. Hausnarketaren bidez haurra izango da
bere ikaste prozesuaren zati aktibo, hausnarketaren bitartez gerturatuko da haurra
autonomoago izatera bere esperientzia eta irizpideak erabiliko dituelako aurrerapausoak
egiteko eta hausnarketaren bitartez garatu ahal izango du aurrez aipatutako ekimen
pertsonala, ikasten ikasteko gaitasuna eta goreneko mailara iristen bada bizitzari
zentzu emango dion bizitza proiektu batetara.
Pertsona guztiok ezberdinak gara eta bakoitzak dauka bere mundu subjektiboa
beraz era objektiboan hezteak bakoitzaren berezitasunak alde batera uzten
behartzen gaitu. Honek, bakoitzak bere barruan daukan potentzialtasuna mugatzen du
berezitasunak eta aniztasunak koloreztatzen duelako gure mundua eta denok berdina
egingo bagenu ez litzatekelako ideia hauskor eta iraultzailerik gurera iritsiko. Hau da
arazoa ez dela komeni idea iraultzailerik, beraz honek ondorengo ondoriora
gerturatzen gaitu.
Kalitatezko hezkuntza paradigmak badaukala sinesmen eta ideologiarekin erlazio
zuzena ere. Nolako haurrak sortu nahi ditugu, robotera gerturatzen direnak edo erizpide
kritikoa dutenak ?
Hau honela Desoreka judo klubak bere autua hartu zuen hezkuntza eraginkorretik
kalitatezko hezkuntzara bidea ekitea alegia, badakigu oraindik urruti aurkitzen
garela gure helburu horretatik baina bidea ekinez egiten dela ere badakigunez
judoan esaten den moduan HAJIME (hasi borroka)!!

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

Eranskina I
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